
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym na Węgrzech z zakresu stosowania 
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9197) 

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/875/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto
wych ( 1 ), w szczególności jej art. 30 ust. 5 i 6, 

uwzględniając wniosek złożony za pośrednictwem poczty przez 
Magyar Posta, otrzymany dnia 24 czerwca 2011 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

I. FAKTY 

(1) Dnia 24 czerwca 2011 r. Komisja otrzymała wniosek 
zgodnie z art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE, prze
kazany Komisji za pośrednictwem poczty. Komisja zwró
ciła się o dodatkowe informacje do wnioskodawcy oraz 
do węgierskiego organu ochrony konkurencji pocztą 
elektroniczną z dnia 8 sierpnia 2011 r. Odpowiedzi 
otrzymano odpowiednio dnia 2 września i dnia 
15 września 2011 r. Wniosek złożony przez Magyar 
Posta (zwaną dalej „Posta”) dotyczy różnych usług finan
sowych świadczonych przez Posta i składa się z dwóch 
części, a mianowicie dotyczących usług płatniczych 
i usług świadczonych w imieniu innych instytucji finan
sowych. Z kolei każda część dotyczy różnych usług 
finansowych, które zostały sklasyfikowane w ramach 
następujących kategorii zdefiniowanych przez Posta: 

Usługi płatnicze 

1. Dotychczasowe usługi własne 

1.1. Usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek 
płatniczy (opłacanie rachunków i ekspresowe opła
canie rachunków) 

1.2. Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku 
płatniczego (dostarczanie gotówki oraz usługi 
wypłaty rent i emerytur) 

1.3. Przekazy pieniężne (krajowe przekazy pieniężne, 
międzynarodowe przekazy pieniężne i przekazy 
pieniężne Western Union – realizowane w imieniu 
innych podmiotów) 

2. Obsługa rachunków oraz pokrewne usługi płatnicze, 
których świadczenie przewiduje się w przyszłości 

2.1. Usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek 
płatniczy, jak również operacje wymagane do 
korzystania z rachunku płatniczego 

2.2. Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku 
płatniczego, jak również operacje wymagane do 
korzystania z rachunku płatniczego 

2.3. Realizowanie transakcji płatności między rachun
kami płatniczymi 

2.4. Wydawanie instrumentów płatniczych zastępujących 
karty 

Usługi realizowane w imieniu innych podmiotów 

3.1. Pośrednictwo w zakresie rachunków bieżących oraz 
pokrewnych produktów i usług (obsługa rachunków 
osób indywidualnych i firm oferowana w imieniu 
instytucji kredytowych, w tym przyjmowanie 
i przekazywanie zleceń płatniczych do realizacji, 
jak również usługi pośrednictwa w zakresie lokat 
na żądanie oraz lokat terminowych powiązanych 
z rachunkiem bankowym) 

3.2. Pośrednictwo kredytowe realizowane w imieniu 
instytucji kredytowych 

3.3. Pośrednictwo i akceptacja kart płatniczych, realizo
wane w imieniu instytucji kredytowych (akceptacja 
kart kredytowych, kart debetowych, kart bankowych 
oraz terminale płatnicze) 

3.4. Pośrednictwo w zakresie inwestycji i oszczędności 
celowych w imieniu innych podmiotów: 

a) sprzedaż instrumentów finansowych (skarbowe 
papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne 
i inne papiery wartościowe); 

b) pośrednictwo w zakresie produktów oszczędno 
ściowych na cele budowlane 

3.5. Pośrednictwo w zakresie produktów ubezpieczenio
wych: (ubezpieczenia na życie i pozostałe)
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( 1 ) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.



(2) Według informacji zawartych we wniosku ( 2 ), sieć Posta 
składa się z ponad 2 600 stałych placówek pocztowych. 
Nie wszystkie usługi wymienione we wniosku są jednak 
świadczone we wszystkich placówkach ( 3 ). Łączna liczba 
oddziałów instytucji kredytowych działających obecnie 
na terytorium Węgier wynosi 4 605. Według Giro Zrt 
największy jest OTP Bank posiadający 809 oddziałów, za 
nim plasują się: K&H Bank Zrt. (377 oddziałów), CIB 
Bank Zrt. (218 oddziałów), Raiffeisen Bank Zrt. (180 
oddziałów) i Erste Bank Hungary Nyrt. (145 oddziałów). 
Każdy z ośmiu największych banków sektora instytucji 
kredytowych posiada ponad 100 oddziałów, a ponadto 
funkcjonują 22 małe i średnie banki, 10 oddziałów insty
tucji kredytowych oraz 138 instytucji kredytowych 
mających strukturę spółdzielczą, przy czym największe 
z nich dysponują siecią 20–40 oddziałów. 
W porównaniu międzynarodowym na podstawie danych 
Europejskiego Banku Centralnego, Blue Book 
z 2007 r. ( 4 ), plasuje to Węgry pośrodku rankingu pod 
względem liczby oddziałów przypadających na jednego 
mieszkańca. 

II. RAMY PRAWNE 

(3) Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 2004/17/WE dyrektywa ta obejmuje świad
czenie usług finansowych określonych w lit. c) tiret 
czwarte tylko w zakresie, w jakim usługi te są świad
czone przez podmioty świadczące także usługi pocztowe 
w rozumieniu lit. b) przedmiotowego przepisu. Posta jest 
jedynym podmiotem zamawiającym na Węgrzech, który 
oferuje przedmiotowe usługi. 

(4) Artykuł 30 dyrektywy 2004/17/WE stanowi, że zamó
wienia mające na celu umożliwienie prowadzenia 
jednego z rodzajów działalności objętych dyrektywą nie 
podlegają dyrektywie, jeżeli w państwie członkowskim, 
w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio 
podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp 
nie jest ograniczony. Bezpośrednie podleganie konku
rencji ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów, 
uwzględniając specyfikę danego sektora. Dostęp do rynku 
uznaje się za nieograniczony, jeżeli państwo członkow
skie wdrożyło i stosuje właściwe przepisy prawa wspól
notowego otwierające dany sektor lub jego część. Jeżeli 
w załączniku XI do dyrektywy nie wymieniono właści
wych przepisów wspólnotowych, tak jak ma to miejsce 
w przypadku przedmiotowych usług określonych 
w niniejszej decyzji, wówczas zgodnie z art. 30 ust. 3 
akapit drugi „należy wykazać, że dostęp do danego rynku 
jest wolny de facto i de iure”. 

(5) W odniesieniu do usług finansowych należy przypo
mnieć, że na poziomie unijnym przyjęto szereg prze
pisów mających na celu liberalizację tworzenia 
i świadczenia usług w tym sektorze ( 5 ). W odniesieniu 
do usług płatniczych należy zaznaczyć, że Węgry doko
nały całkowitej i terminowej transpozycji dyrektywy 
2007/64/WE w sprawie usług płatniczych na mocy 
ustawy LXXXV/2009 o prowadzeniu działalności 
w zakresie usług płatniczych. 

(6) Węgry wdrożyły przepisy unijne w sprawie liberalizacji 
przepływów kapitału i swobody świadczenia usług oraz 
odnośne przepisy w sprawie liberalizacji rynków finanso
wych. Węgry spełniły ponadto wymogi ustanowione 
w planie działań w zakresie usług finansowych. 
Węgierski rynek instytucji kredytowych i usług płatni
czych jest dobrze uregulowany. Zgodnie z ustawą CXII: 
1996 o instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach 
finansowych (ustawa bankowa), usługi finansowe 
i działalność pomocnicza podlegają zatwierdzeniu. 
Zgodnie z ustawą CXXXVII/2007 o firmach inwestycyj
nych i podmiotach prowadzących obrót towarowy oraz 
o przepisach regulujących ich działalność, usługi inwe
stycyjne mogą być świadczone wyłącznie przez firmy 
inwestycyjne i instytucje kredytowe. Ustawa LX/2003 
o zakładach ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej 
stanowi, że działalność ubezpieczeniową mogą prowa
dzić wyłącznie zakłady ubezpieczeń. Posta została 
zatwierdzona jako podmiot świadczący usługi finansowe 
przez węgierską Komisję Nadzoru Finansowego 
z zastrzeżeniem niniejszego wniosku. Każda instytucja 
spełniająca przepisy w zakresie ostrożnego działania 
i skutecznego nadzoru może uzyskać zatwierdzenie na 
potrzeby świadczenia tych usług. Świadczenie usług 
finansowych lub działalności pomocniczej względem 
usług finansowych, jak również usług inwestycyjnych 
i usług ubezpieczeniowych jest otwarte również dla 
przedsiębiorstw niebędących rezydentami za pośrednic
twem oddziałów, pod warunkiem że posiadają one 
zatwierdzenie właściwego organu nadzoru w państwie, 
w którym mają swoją siedzibę. Wymóg posiadania 
węgierskiego oddziału nie ma zastosowania do instytucji 
finansowych mających siedzibę w państwie członkow
skim EOG, ponieważ instytucje te mogą świadczyć 
swoje usługi w trybie transgranicznym. 

(7) Uwzględniając w należyty sposób fakty określone 
w motywach 5 i 6, można przyjąć, że warunek ustano
wiony w art. 30 ust. 3 w odniesieniu do wolnego 
dostępu do rynku można uznać za spełniony. 

(8) Oceny, czy działalność bezpośrednio podlega konku
rencji, należy dokonać na podstawie różnych czynników, 
z których żaden nie jest sam w sobie decydujący. 
W odniesieniu do rynków, których dotyczy niniejsza 
decyzja, jednym z kryteriów, które należy uwzględnić, 
jest udział w rynku najważniejszych podmiotów 
działających na danym rynku. Innym kryterium jest 
stopień koncentracji na tych rynkach i/lub wskaźnik
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( 2 ) Zob. wniosek, s. 11. 
( 3 ) Np. jeśli chodzi o usługi płatnicze, międzynarodowe pieniężne prze

kazy pocztowe są oferowane tylko w 328 placówkach pocztowych, 
a usługi przekazów pieniężnych Western Union są świadczone, 
w charakterze pośrednika, w 1 024 placówkach pocztowych. 
Spośród usług świadczonych w imieniu innych podmiotów, pośred
nictwo dotyczące karty kredytowej Posta, pośrednictwo dotyczące 
obligacji inwestycyjnych oraz niektórych produktów ubezpieczenio
wych jest oferowane tylko w 343 lokalizacjach, produkty dotyczące 
rachunków bieżących banku OTP Bank dla klientów detalicznych są 
oferowane w 244 placówkach pocztowych, natomiast kredyty dla 
przedsiębiorstw są oferowane tylko w 45 lokalizacjach. 

( 4 ) Europejski Bank Centralny, „Payment and Securities settlement 
systems in the European Union: non-euro area countries – Hungary” 
(Systemy płatności i rozliczania papierów wartościowych w Unii 
Europejskiej: państwa spoza strefy euro – Węgry), sierpień 2007 r. 

( 5 ) Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 
2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz.U. 
L 319 z 5.12.2007, s. 1.



odbiorców zmieniających dostawcę. Jako że warunki dla 
różnych rodzajów działalności objętych niniejszą decyzją 
są odmienne, przy ocenie sytuacji konkurencyjnej należy 
uwzględnić odmienną sytuację na poszczególnych 
rynkach. 

(9) Mimo iż w niektórych przypadkach można przewidzieć 
węższą lub szerszą definicję rynku, dokładna definicja 
rynku właściwego może pozostać otwarta do celów 
niniejszej decyzji pod względem liczby usług wymienio
nych we wniosku złożonym przez Posta w takim 
zakresie, w jakim wynik analizy pozostaje taki sam bez 
względu na to, czy opiera się na węższej czy na szerszej 
definicji. 

(10) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stoso
wania zasad konkurencji. 

III. OCENA 

Usługi płatnicze 

(11) We wniosku wymieniono dwie odrębne kategorie usług 
płatniczych, a mianowicie: A) usługi dotychczasowe oraz 
B) usługi, których wprowadzenie jest planowane na 
2012 r. Do celów przeprowadzenia oceny związanej 
z niniejszą decyzją uwzględnione zostaną wyłącznie 
usługi dotychczasowe, gdyż nie istnieją istotne dowody 
materialne dotyczące skutków planowanych usług po ich 
ewentualnym wprowadzeniu. 

(12) Dotychczasowe usługi płatnicze świadczone przez Posta 
to usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek 
płatniczy oraz usługi umożliwiające wypłatę gotówki 
z rachunku bankowego, gdzie Posta występuje w roli 
pośrednika, a także przekazy pieniężne (usługi 
w zakresie krajowych i zagranicznych przekazów 
pieniężnych świadczone samodzielnie oraz usługi 
w zakresie przekazów pieniężnych Western Union świad
czone w charakterze pośrednika). 

(13) Celem niniejszej decyzji jest określenie, czy usługi ofero
wane przez Posta podlegają konkurencji (na rynkach, do 
których jest swobodny dostęp) w takim stopniu, który 
mógłby gwarantować – również w przypadku braku 
dyscypliny określonej szczegółowymi zasadami udzie
lania zamówień zawartymi w dyrektywie 2004/17/WE 
– że zamówienia udzielane przez Posta do celów prowa
dzenia tych rodzajów działalności, o których tutaj mowa, 
byłyby udzielane w sposób przejrzysty i 
niedyskryminujący, w oparciu o kryteria umożliwiające 
wskazanie rozwiązania ogólnie najkorzystniejszego pod 
względem ekonomicznym. W tym celu należy więc 
zbadać, czy banki i inne instytucje finansowe mają 
możliwość wywierania presji konkurencyjnej na Posta. 

(14) Głównymi konkurentami Posta na rynku usług płatni
czych są banki i inne instytucje finansowe nieobjęte prze
pisami dyrektywy 2004/17/WE, gdyż nie są one podmio
tami zamawiającymi w rozumieniu tej dyrektywy i/lub 
nie świadczą usług finansowych wraz z usługami poczto
wymi. 

(15) Metody płatności oferowane przez banki są ogólnie 
bardziej atrakcyjne niż metody papierowe i/lub gotów
kowe, a ponadto są one ogólnie dostępne. Według 
danych GfK Hungaria ( 6 ) liczba użytkowników usług 
bankowości internetowej wzrosła o 200 000 do końca 
2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim do 
poziomu 1 miliona użytkowników, a dynamika wzrostu 
rośnie. Równocześnie, według danych z tego samego 
źródła, spada liczba osób preferujących załatwianie 
spraw bankowych osobiście – jedna czwarta wszystkich 
klientów przestała odwiedzać oddziały banków w celu 
załatwienia spraw bankowych. 

(16) Rynkiem produktowym określonym przez wnioskodawcę 
jest rynek usług płatniczych świadczonych przez insty
tucje kredytowe oraz innych dostawców usług płatni
czych, natomiast za odnośny rynek geograficzny uznaje 
się rynek ogólnokrajowy. Węgierski organ ochrony 
konkurencji (GVH) wskazał, że chociaż nie dysponuje 
pełnymi informacjami i danymi, aby móc prawidłowo 
i precyzyjnie zdefiniować rynek produktowy, definicja 
odnośnego rynku produktowego przedstawiona przez 
wnioskodawcę „może być do przyjęcia”. Jeżeli chodzi 
o rynek geograficzny, przy tym samym zastrzeżeniu 
GVH wskazał, że „nie są mu znane żadne dowody 
wskazujące, że rynkiem geograficznym nie miałoby być 
całe terytorium Węgier”. 

(17) Do celów niniejszej decyzji nie będzie dokonywane 
dalsze rozróżnienie rynku usług płatniczych na rynki 
produktów detalicznych i hurtowych, gdyż wynik analizy 
pozostaje w przeważającym stopniu taki sam bez 
względu na to, czy opiera się na węższej czy szerszej 
definicji. 

(18) Odwołując się do stopnia koncentracji rynku płatniczego, 
węgierski organ ochrony konkurencji stwierdza, że praw
dopodobnie „5–6 głównych banków, wraz z Magyar 
Posta, posiada bardzo duży łączny udział w rynku deta
licznych usług płatniczych i być może podmioty te 
zagospodarowały większość rynku. Rynek hurtowy jest 
być może mniej skoncentrowany ze względu na obec
ność kilku innych instytucji finansowych”. 

Usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek płatniczy 
(opłacanie rachunków i ekspresowe opłacanie rachunków) 

(19) Usługi te pozwalają klientom dokonywać płatności za 
nabytą usługę lub towar. Są one wykorzystywane przez 
osoby prywatne do regulowania zobowiązań płatniczych, 
w szczególności do dokonywania płatności za usługi 
komunalne, telekomunikacyjne, finansowe, ubezpiecze
niowe, usługi związane z dostawami do domu, do 
płacenia podatków itp.
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( 6 ) GfK Hungaria: „Internet banking continues to gain ground” (Banko
wość internetowa nadal przybiera na sile), 3 listopada 2010 r. http:// 
www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/ 
press_2010_11_03_h.pdf

http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf
http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf
http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf


(20) Głównym czynnikiem definiującym odnośny rynek 
produktowy jest ustalenie zakresu produktów substytu
cyjnych, czyli alternatywnych sposobów regulowania 
zobowiązań płatniczych przez klientów. Wnioskodawca 
uznaje więc, że odnośny rynek produktowy obejmuje 
wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w bankach 
lub za pośrednictwem bankomatów ( 7 ), płatności kartą 
oraz przelewy między rachunkami bankowymi (przelewy 
proste oraz automatycznie realizowane polecenia 
zapłaty). 

(21) Jeżeli chodzi o zmianę wykorzystywanych metod płat
ności, węgierski organ ochrony konkurencji (GVH) 
potwierdził, że „główne przedsiębiorstwa komunalne 
oraz inni dostawcy usług zwykle oferują różne metody 
płatności swoim klientom z możliwością łatwego 
przełączania się między nimi. Jak się wydaje, istnieje 
również tendencja do zachęcania klientów do korzystania 
z elektronicznych metod płatności zamiast metod papie
rowych i gotówkowych”. W tym kontekście zauważa się 
wzrost korzystania z bankowości internetowej. Jak wska
zano jednak w motywie 9, do celów niniejszej decyzji 
dokładna definicja może pozostać otwarta. 

(22) Udział Posta w rynku usług umożliwiających wpłaty 
gotówkowe na rachunki płatnicze, obliczony jako 
odsetek całego rynku zgodnie z definicją, wynosił ( 8 ) 
3,91 % w 2007 r., 3,88 % w 2008 r. i 4,14 % 
w 2009 r. Jeżeli chodzi zarówno o liczbę, jak i o 
wartość, należy zauważyć, że liczba transakcji realizowa
nych przez Posta oraz ich wartość zmalała w 2009 r. 
w porównaniu z poprzednimi dwoma latami ( 9 ). 

(23) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji. 

Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego 

(24) Usługi umożliwiające wypłaty gotówkowe polegają na 
tym, że posiadacz autoryzuje płatność ze swojego 
rachunku płatniczego na rzecz strony trzeciej. W chwili 
obecnej w zakres takich usług wchodzi dostarczanie 
gotówki oraz usługa wypłaty rent i emerytur. Głównymi 
trasatami są skarb państwa i władze samorządowe wyko
rzystujące to narzędzie do wypłaty zasiłków rodzinnych, 
świadczeń socjalnych, zasiłków dla bezrobotnych itd. 
W przypadku płatności dokonywanych przez organy 
władzy odbiorca płatności ma możliwość otrzymania 
kwot na rachunek bankowy lub otrzymania ich 
w postaci przekazu pocztowego. W przypadku wypłat 
rent i emerytur odbiorcy mają również możliwość otrzy
mania części kwoty na swój rachunek, a pozostałej części 
w gotówce. W dowolnym momencie możliwa jest 
również zmiana trybu wypłaty z dostarczenia gotówki 

przez pocztę na przelew bankowy i odwrotnie, na 
podstawie prostego wniosku złożonego do centralnego 
zakładu krajowych emerytur i rent. 

(25) Państwo węgierskie, za pośrednictwem Narodowego 
Banku Węgier, prowadzi politykę mającą na celu zmniej
szenie liczby transakcji gotówkowych i wspieranie 
rozwoju elektronicznych metod płatności oraz związanej 
z tym infrastruktury. Podmioty korporacyjne mają 
obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem 
rachunków płatniczych, a wynagrodzenia urzędników 
państwowych są przelewane na rachunki bankowe. 
Według badania ( 10 ) przeprowadzonego niedawno przez 
Narodowy Bank Węgier, obecnie połowę rent i emerytur 
pochodzących z kasy państwowej wypłaca się za pośred
nictwem środków innych niż płatności pocztowe, 
a zgodnie z wnioskiem ( 11 ) zarówno liczba, jak i łączna 
wartość rent i emerytur wypłacanych za pośrednictwem 
Posta stale malała w ostatnich latach. 

(26) Z powyższych względów przekazanie płatności między 
rachunkami płatniczymi (przekazy zwykłe i przekazy 
grupowe), wypłaty gotówkowe dokonywane za pomocą 
kart bankowych w bankomatach i terminalach płatni
czych ( 12 ), jak również wypłaty gotówkowe w okienku 
bankowym są uznawane za odnośny rynek produktowy 
w przypadku usług umożliwiających wypłatę gotówki 
z rachunku płatniczego. 

(27) W przypadku powyższych usług, do celów płatności na 
rzecz osób posiadających rachunek bankowy, płatności 
dokonywane między rachunkami płatniczymi (transakcje 
zwykłe oraz przekazy grupowe, w przypadku których 
z jednego rachunku dokonywane są płatności na rzecz 
kilku osób) można uznać za produkty substytucyjne. 
Również w tym przypadku na potrzeby niniejszej decyzji 
dokładna definicja może pozostać otwarta. 

(28) Udział Posta w rynku usług umożliwiających wypłatę 
gotówki z rachunku płatniczego, obliczony jako procent 
ogółu usług substytucyjnych, wynosił ( 13 ) 2,44 % 
w 2007 r., 2,49 % w 2008 r. i 2,61 % w 2009 r. Jeżeli 
chodzi zarówno o liczbę, jak i o wartość, należy odno
tować, iż liczba oraz łączna wartość transakcji realizowa
nych przez Posta wykazywały tendencję spadkową 
w ostatnich trzech latach, dla których dostępne są 
dane, a mianowicie 2007, 2008 i 2009 ( 14 ). 

(29) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji.
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( 7 ) Skrótowiec ATM oznacza Automated Teller Machine (bankomat). 
( 8 ) Udziały w odnośnym rynku zostały obliczone w stosunku do 

łącznej wartości transakcji. Zob. s. 34 wniosku. 
( 9 ) Zob. s. 32 wniosku. 

( 10 ) Narodowy Bank Węgier „Nothing is Free: a survey of the social 
costs of the main payment instruments in Hungary” (Nie ma nic 
za darmo: badanie kosztów społecznych głównych instrumentów 
płatniczych na Węgrzech), dr Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy- 
Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 
2011. 

( 11 ) Zob. s. 35 i 36 wniosku. 
( 12 ) Skrótowiec POS oznacza Point of Sale (punkt sprzedaży). 
( 13 ) Odnośne udziały w rynku zostały obliczone w relacji do łącznej 

wartości transakcji. Zob. s. 36 wniosku. 
( 14 ) Zob. s. 35 i 36 wniosku.



Przekazy pieniężne 

(30) Świadczone przez Posta usługi w zakresie przekazów 
pieniężnych są ogólnie wykorzystywane w przypadku 
płatności dokonywanych między osobami indywidual
nymi. Odnośnymi usługami są przekazy pieniężne 
krajowe i przekazy pieniężne zagraniczne świadczone 
przez Posta we własnym imieniu oraz przekazy 
pieniężne Western Union dostępne w wymiarze 
krajowym i zagranicznym jako sposób przesyłania 
pieniędzy w czasie rzeczywistym. 

(31) W przypadku przekazów krajowych dokonywanych 
zarówno w imieniu własnym Posta, jak i w imieniu 
Western Union, wnioskodawca uznaje, że transakcje 
między rachunkami płatniczymi są substytutami dla 
przekazów pieniężnych, w przypadku gdy odbiorca płat
ności posiada rachunek płatniczy. W konsekwencji rynek 
dokonywanych na Węgrzech płatności między rachun
kami można uznać za odnośny rynek produktowy 
w przypadku krajowych przelewów pieniężnych, mimo 
iż dokładna definicja może pozostać otwarta. 

(32) Odpowiednio obliczone udziały Posta w rynku w latach 
2007, 2008 i 2009 wyniosły poniżej 1 %. 

(33) W przypadku międzynarodowych przekazów pienięż
nych działalność prowadzoną przez Posta i Western 
Union uznano za bliskie substytuty. Ponadto płatności 
dokonywane za pośrednictwem rachunków płatniczych 
są uznawane za produkty substytucyjne, w związku 
z czym wnioskodawca uznaje płatności transgraniczne 
dokonywane między rachunkami płatniczymi za 
odnośny rynek produktowy. Dokładna definicja rynku 
właściwego może jednak pozostać otwarta. 

(34) Udział Posta w rynku, obliczony na tej podstawie, 
wynosił 0,5 % w latach 2007, 2008 i 2009. 

(35) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji. 

Usługi realizowane w imieniu innych podmiotów 

(36) Wniosek o wyłączenie dotyczy również niektórych 
rodzajów działalności Posta realizowanych w imieniu 
innych podmiotów w związku z określonymi usługami 
finansowymi, w przypadku których Posta występuje 
w roli pośrednika. 

Pośrednictwo w zakresie rachunków bieżących oraz pokrewnych 
produktów i usług 

(37) Wniosek o wyłączenie obejmuje pośrednictwo w zakresie 
rachunków bieżących oraz pokrewnych produktów 
i usług, a mianowicie: obsługę rachunków osób indywi
dualnych i firm oferowaną w imieniu instytucji kredyto
wych, w tym przyjmowanie i przekazywanie zleceń płat
niczych do realizacji, jak również usługi pośrednictwa 
w zakresie lokat na żądanie i oraz lokat terminowych 
powiązanych z rachunkiem bankowym. 

(38) Produkty i usługi finansowe oferowane przez Posta jako 
pośrednika są świadczone przez Erste Bank i OTP Bank. 
Posta oferuje ponadto produkty depozytowe w swoim 
własnym imieniu. 

(39) W dotychczasowej praktyce Komisji ( 15 ) rozróżniano 
bankowość detaliczną i bankowość korporacyjną. Banko
wość detaliczna jest definiowana jako ogół usług banko
wych na rzecz osób fizycznych i bardzo małych 
podmiotów gospodarczych, natomiast bankowość korpo
racyjna obejmuje ogólnie usługi bankowe na rzecz 
dużych klientów korporacyjnych oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw. W poprzednich decyzjach ( 16 ) 
dotyczących sektora bankowości detalicznej Komisja nie 
rozstrzygała jednak, czy poszczególne produkty banko
wości detalicznej stanowią odrębne rynki produktowe, 
czy też kilka produktów bankowości detalicznej może 
stanowić część jednego odnośnego rynku produktowego. 

(40) Odnośny rynek produktowy należy wyróżniać na 
podstawie miejsca w łańcuchu dystrybucji (wyższy 
szczebel – oferowanie rachunków bieżących wraz 
z powiązanymi produktami i usługami oraz niższy 
szczebel – pośrednictwo w zakresie rachunków bieżących 
wraz z powiązanymi produktami i usługami). 
W przypadku działalności polegającej na pośrednictwie 
w zakresie detalicznych rachunków płatniczych za 
odnośny rynek produktowy można uznać rynek pośred
nictwa w zakresie detalicznych rachunków bieżących 
i produktów depozytowych. W przypadku działalności 
polegającej na pośrednictwie w zakresie korporacyjnych 
rachunków płatniczych za odnośny rynek produktowy 
można uznać rynek pośrednictwa w zakresie korporacyj
nych rachunków bieżących i produktów depozytowych. 
Zgodnie z motywem 9 niniejszej decyzji, nie zachodzi 
jednak konieczność definiowania rynku właściwego. 

(41) Wnioskodawca definiuje rynek geograficzny jako całe 
terytorium Węgier. Węgierski organ ochrony konkurencji 
(GVH) potwierdził, że „do celów niniejszego przypadku, 
wszystkie instytucje finansowe obecne na Węgrzech 
prowadzą swoją działalność w skali całego kraju; nie 
ma oznak odchylenia regionalnego w żadnym 
z aspektów świadczenia usług finansowych”. Ponadto 
w dotychczasowej praktyce Komisji ( 17 ) w związku 
z rynkami finansowymi uznawano, że odnośny rynek 
geograficzny ma zasięg krajowy ze względu na odmienne 
warunki konkurencji w ramach poszczególnych państw 
członkowskich oraz znaczenie sieci oddziałów. 

(42) Udziały Posta w rynku, obliczone na podstawie powy 
ższych informacji, przedstawiają się następująco: 
w przypadku detalicznych rachunków bieżących i lokat 
– 1,45 % w 2007 r., 1,38 % w 2008 r. i 1,51 % 
w 2009 r., natomiast na rynku rachunków bieżących 
i lokat dla firm udziały Posta w rynku w latach 2007, 
2008 i 2009 były znikome (0 %). Liczby te wskazują, że 
udziały w rynku w przypadku pośrednictwa związanego 
z tymi usługami finansowymi są również niskie.
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( 15 ) Sprawa COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, s. 3. 
( 16 ) Sprawa COMP/M.4844, Fortis:ABN AMRO Assets. 
( 17 ) Sprawy COMP/M.2225 FORTIS/ASR, s. 3, COMP/M.5075 Vienna 

Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte oraz 
COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, s. 15.



(43) Pozostałą część rynku dzielą między siebie pozostałe 
banki i instytucje finansowe, które nie podlegają prze
pisom dyrektywy 2004/17/WE. 

(44) W swoim badaniu bankowości detalicznej z 2009 r. ( 18 ) 
węgierski organ ochrony konkurencji (GVH) ustalił, że na 
Węgrzech nie istnieją poważne przeszkody utrudniające 
zmianę rachunku, a ponadto zaobserwowano, że 
wskaźnik skłonności do zmiany rachunków bieżących 
jest jednym z najwyższych w porównaniu z 
pozostałymi państwami członkowskimi UE. 

(45) Przeciwwagę dla zalet rozległej sieci Posta stanowi 
rosnące znaczenie bankowości internetowej. 

(46) Według badania ( 19 ) dotyczącego czynników wpły
wających na wybór banku przez klientów najważniej
szymi czynnikami okazały się rzetelność i zaufanie, 
bliskość i dostępność (w tym dostępność sposobów 
dokonania wypłaty gotówki) oraz jakość obsługi. 
Wnioski te znalazły również swoje potwierdzenie 
w wynikach badania ( 20 ) dotyczącego usług finansowych 
i usług związanych z rachunkiem bieżącym. Według tego 
źródła najważniejszym aspektem przy wyborze banku 
jest koszt oraz renoma, podczas gdy łatwy dostęp (m.in. 
rozległa sieć) wydają się mieć mniejsze znaczenie. Za 
ważne uznano ponadto również spektrum usług banko
wych, czyli dostępność szerokiej oferty usług bankowych, 
jak również wysoką jakość obsługi. Z tego względu, choć 
Posta posiada rozległą sieć, inne kryteria określone przez 
klientów jako istotne (renoma banku, usługi bankowe, 
jakość obsługi) stanowią przeciwwagę przy wyborze 
banku. Klienci, których potrzeby obejmują szeroki zakres 
usług, niechętnie braliby więc pod uwagę wybór konta 
pocztowego lub zmianę na konto pocztowe, które nie 
oferuje tradycyjnego zakresu usług. 

(47) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji. 

Pośrednictwo kredytowe 

(48) Działalność ta polega na pośrednictwie przy kredytach 
udzielanych przez strony trzecie, w przypadku których 

Posta występuje jako pośrednik wielu usług specjalnych. 
Posta oferuje produkty kredytowe (bez wymogu zabez
pieczenia na majątku ruchomym bądź na nieruchomo 
ściach) udzielane klientom detalicznym przez Erste Bank, 
natomiast w sektorze przedsiębiorstw Posta oferuje 
produkt Magyar Fejlesztesi Bank, występując jako 
pośrednik wielu usług specjalnych. 

(49) Usługi, o których tutaj mowa, można podzielić na wiele 
różnych sposobów, według czynników takich jak cel, na 
który zaciągany jest kredyt lub typowy klient (konsu
menci, MŚP, większe przedsiębiorstwa lub administracja 
publiczna). Z tego względu detaliczne pośrednictwo 
kredytowe i korporacyjne pośrednictwo kredytowe 
można uznać za odrębne rynki produktowe. 

(50) Rynek produktowy dla detalicznego pośrednictwa kredy
towego został zdefiniowany przez wnioskodawcę jako 
rynek nieograniczonych kredytów hipotecznych 
i kredytów indywidualnych, udzielanych zarówno 
w węgierskich forintach, jak i w walutach obcych. Nie 
stoi to w sprzeczności z dotychczasową praktyką 
Komisji ( 21 ), zgodnie z którą Komisja nie rozstrzygała, 
czy poszczególne produkty bankowości detalicznej 
stanowią odrębne odnośne rynki produktowe, czy też 
kilka produktów bankowości detalicznej może stanowić 
część jednego odnośnego rynku produktowego. 

(51) W sektorze przedsiębiorstw Posta oferuje tylko jeden 
rodzaj produktu kredytowego dla przedsiębiorstw. 
Produkt ten jest oferowany standardowo przez inne 
instytucje finansowe (np. spółdzielcze kasy oszczędno 
ściowe). Posta oferuje ten produkt w 45 wyznaczonych 
placówkach, lecz nie w całej swojej sieci. Odnośny rynek 
produktowy dla sektora przedsiębiorstw obejmuje 
zdaniem wnioskodawcy kredyty dla MŚP oferowane 
przez instytucje kredytowe. Jak wskazano jednak 
w motywie 9, do celów niniejszej decyzji dokładna defi
nicja rynku może pozostać otwarta. 

(52) Rynkiem geograficznym jest całe terytorium Węgier, 
zasadniczo z tych samych powodów co powody wska
zane w motywie 41. 

(53) Udział Posta w rynku kredytów detalicznych zgodnie 
z definicją wynosił poniżej 0,5 % w latach 2007, 2008 
i 2009, podczas gdy udział w rynku kredytów dla przed
siębiorstw w tych samych latach był znikomy (0 %). 
Dostępne dane wskazują, że udziały Posta w tych 
rynkach, przy wąskiej definicji, są tak małe, że w rynku 
zdefiniowanym szerzej Posta będzie mieć jeszcze 
mniejsze udziały. 

(54) Pozostałą część rynku dzielą między siebie pozostałe 
banki i instytucje finansowe, które nie podlegają prze
pisom dyrektywy sektorowej. W latach 2007, 2008 
i 2009 łączny udział w rynku ( 22 ) pierwszych trzech
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( 18 ) Switching in case of certain financial products for retail and small 
entrepreneurial clients – Sector Inquiry – Final Report (Zmiana 
korzystania z niektórych produktów finansowych dla klientów deta
licznych i drobnych przedsiębiorców – Badanie sektorowe – Raport 
końcowy), 5 lutego 2009 r., GVH – węgierski organ ochrony 
konkurencji. GVH zrealizował to badanie dotyczące zmiany 
banków za okres 2002–2006. 

( 19 ) Switching in case of certain financial products for retail and small 
entrepreneurial clients – Sector Inquiry – Final Report (Zmiana 
korzystania z niektórych produktów finansowych dla klientów deta
licznych i drobnych przedsiębiorców – Badanie sektorowe – Raport 
końcowy), 5 lutego 2009 r., GVH – węgierski organ ochrony 
konkurencji, a także powiązane badanie tła sytuacji „Information 
and experience related to switching between banks” Summary 
analysis of the customer market (Informacje i doświadczenia 
związane ze zmianą banków – Podsumowanie analizy rynku 
klientów), Millward Brown, wrzesień 2006 r. 

( 20 ) Ipsos: Financial services, current account services, Summary of the 
survey of retail customers (Usługi finansowe, usługi w zakresie 
rachunków bieżących, Podsumowanie wyników badania wśród 
klientów detalicznych), styczeń 2009 r. 

( 21 ) Sprawa COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets. 
( 22 ) Zgodnie z informacjami uzupełniającymi przekazanymi przez 

wnioskodawcę w piśmie z dnia 2 września 2011 r.



konkurentów wynosił odpowiednio 52,54 %, 51,39 % 
i 54,27 % w rynku kredytów detalicznych oraz odpo
wiednio 42,69 %, 47,36 % i 48,07 % w rynku kredytów 
dla przedsiębiorstw. 

(55) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji. 

Pośrednictwo i akceptacja kart płatniczych wydanych przez 
instytucje kredytowe 

(56) Posta oferuje karty kredytowe wydawane przez Erste 
Bank Zrt. Pod względem warunków oraz oferowanych 
usług produkt ten jest standardową kartą kredytową. 

(57) W odniesieniu do kart debetowych Posta działa jako 
pośrednik obsługujący firmowe oraz detaliczne karty 
bankowe powiązane z rachunkami bieżącymi. Posta 
działa jako pośrednik wielu usług specjalnych, natomiast 
usługa jest dostarczana przez Erste Bank Hungary Nyrt. 
Oferowane karty to standardowe karty debetowe. 

(58) Jeżeli chodzi o akceptację kart płatniczych, placówki 
pocztowe są wyposażone w terminale płatnicze umożli
wiające wypłaty gotówkowe za pomocą kart bankowych. 
Wnioskodawca twierdzi, że z perspektywy klientów tę 
samą usługę (pobranie gotówki) można uzyskać za 
pomocą wypłaty gotówkowej w okienku bankowym 
lub w innym terminalu płatniczym prowadzonym 
przez strony trzecie i znajdującym się w lokalizacjach 
innych niż placówki pocztowe, a tym samym produkty 
te są substytutami. 

(59) W przeszłości Komisja wyróżniła ( 23 ) dwa główne 
rodzaje działalności dotyczące kart płatniczych: po 
pierwsze – wydawanie kart osobom indywidualnym 
i przedsiębiorstwom, a po drugie – pozyskiwanie hand
lowców akceptujących płatności kartami. Ponadto 
w ramach działalności dotyczącej wydawania kart płatni
czych, w swoich poprzednich decyzjach ( 24 ) Komisja 
omawiała możliwość wyróżniania różnych typów kart, 
jednak ostatecznie dokładna definicja pozostała otwarta. 

(60) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji uwzględnione zostaną trzy rynki produk
towe, a mianowicie: rynek kart kredytowych, rynek kart 
debetowych i rynek akceptacji kart. 

(61) W odniesieniu do rynku akceptacji kart rynek produk
towy zdefiniowany przez wnioskodawcę nie jest rynkiem 
ogólnie definiowanym w poprzednich decyzjach Komisji 
wymienionych w motywie 59. „Pierwotny” rynek akcep
tacji kart to rynek obejmujący handlowców 
akceptujących płatności kartami. Innym możliwym 
rynkiem akceptacji kart kredytowych jest rynek 

obejmujący banki oferujące takim handlowcom usługi 
akceptacji kart. Jak potwierdził jednak węgierski organ 
ochrony konkurencji (GVH) ( 25 ), w przypadku Posta, 
biorąc pod uwagę, że urządzenia instalowane 
w punktach sprzedaży funkcjonują jako bankomaty 
dwóch banków, dla których Posta pełni rolę pośrednika, 
„Magyar Posta miała prawdopodobnie rację, przedsta
wiając dane dotyczące koncentracji w oparciu 
o koncentrację liczby działających bankomatów”. 

(62) W odniesieniu do rynku geograficznego poprzednie 
sprawy prowadzone przez Komisję ( 26 ) wskazywały, że 
rynek kart płatniczych nadal ma zasięg krajowy, chociaż 
Komisja przyznawała, że może istnieć możliwość rozsze
rzenia rynku w przyszłości. W niniejszym przypadku 
rynek geograficzny definiuje się jako całe terytorium 
Węgier. 

(63) W latach 2007–2009 udział Posta wynosił poniżej 1 % 
w rynku kart kredytowych, poniżej 3 % w rynku kart 
debetowych i poniżej 6 % w rynku akceptowania kart, 
zgodnie z definicją wnioskodawcy. 

(64) Według węgierskiego organu ochrony konkurencji ( 27 ), 
zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym 
przez ten organ oraz Narodowy Bank Węgier, wśród 
łącznej liczby 24 banków emitujących karty debetowe 
całkowity udział pierwszych 5 banków w rynku kart 
debetowych wynosi w przybliżeniu 82 %. Według tego 
samego źródła, rynek kart kredytowych jest mniej skon
centrowany; spośród 18 banków wydających karty 
kredytowe pierwsze 7 banków posiada łączny udział 
w rynku wynoszący 68 %. Ponadto zgodnie z 
wnioskiem, w sektorze akceptacji kart poziom koncen
tracji jest wysoki – trzy czwarte łącznej liczby banko
matów było prowadzonych przez cztery banki. 

(65) Ze względu na niskie udziały Posta w rynku oraz obec
ność innych banków i instytucji finansowych, które 
wywierają presję konkurencyjną na działalność Posta, 
można wysnuć wniosek, że do celów niniejszej decyzji 
i bez uszczerbku dla prawa konkurencji należy uznać, że 
czynniki te wskazują, iż działalność Posta bezpośrednio 
podlega konkurencji. 

Pośrednictwo w zakresie inwestycji i oszczędności celowych 
w imieniu innych podmiotów 

(66) Ta kategoria usług obejmuje sprzedaż instrumentów 
finansowych oraz wprowadzanie do obrotu specjalnych 
produktów inwestycyjnych. Oferowane instrumenty 
finansowe to skarbowe papiery wartościowe, fundusze 
inwestycyjne Erste Befektetesi Zrt, inne papiery warto 
ściowe oraz specjalny produkt oszczędnościowy na 
cele budowlane oferowany w imieniu Fundamenta
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( 23 ) Sprawa COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card. 
( 24 ) Sprawy COMP/M. 3894 Unicredito/HVB; COMP/M.2567 Nord

banken/Postgirot; COMP/M. 3740 Barclays Bank/Foerenngsspar
banken/JV, COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M. 
5241 American Express/Fortis/Alpha Card. 

( 25 ) Odpowiedź GVH z dnia 15.9.2011 r. na pismo Komisji zawierające 
prośbę o informacje z dnia 8.8.2011 r. 

( 26 ) Sprawy COMP/M. 3740, Barclays Bank/Foereningssparbanken/JV 
oraz COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot. 

( 27 ) Odpowiedź GVH z dnia 15.9.2011 r. na pismo Komisji zawierające 
prośbę o informacje z dnia 8.8.2011 r.



Lakaskassza Zrt. oraz OTP Lakastakarekpenztar Zrt., 
w przypadku których Posta działa w charakterze pośred
nika. 

(67) W poprzednich przypadkach Komisja nie rozstrzygała, 
czy każda z tych usług mogłaby tworzyć odrębny 
rynek produktowy ( 28 ). W tym przypadku definicja pozo
stanie otwarta, gdyż usługi świadczone przez Posta 
w charakterze pośrednika nie powodują zagrożenia dla 
konkurencji bez względu na rozważaną alternatywną 
definicję rynku. 

(68) W odniesieniu do zasięgu geograficznego Komisja 
uwzględniła ( 29 ), że większość segmentów rynku ma 
zasięg międzynarodowy, jednak niektóre z nich zostały 
poddane analizie z perspektywy krajowej ( 30 ). Dokładna 
definicja rynku geograficznego pozostanie otwarta, a w 
niniejszym przypadku za rynek geograficzny uznane 
zostanie terytorium Węgier. 

(69) W latach 2007–2009 udział Posta w rynku wynosił 
poniżej 4 % na rynku skarbowych papierów wartościo
wych, między 3 % a 9 % na rynku jednostek funduszy 
inwestycyjnych, poniżej 2 % na rynku obligacji oraz 
poniżej 4 % na rynku produktów oszczędnościowych 
na cele budowlane. 

(70) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji na 
rynku inwestycyjnym. 

Pośrednictwo w zakresie produktów ubezpieczeniowych 

(71) Posta oferuje ubezpieczenia na życie w imieniu Magyar 
Posta Eletbiztosito Zrt. oraz ubezpieczenia inne niż na 
życie w imieniu Magyar Posta Biztosito Zrt. 

(72) W swoich poprzednich decyzjach ( 31 ) Komisja wyróżniła 
trzy szerokie kategorie rodzajów ubezpieczeń, 
a mianowicie: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia 
inne niż na życie i reasekurację. Ponadto zaobserwo
wano, że po stronie popytu ubezpieczenia na życie 
oraz ubezpieczenia inne niż na życie można podzielić 
dalej na tyle poszczególnych rynków produktowych, ile 
jest różnych rodzajów ubezpieczanych ryzyk. 
W odniesieniu do ubezpieczeń na życie w poprzednich 
decyzjach Komisja uwzględniła następujące segmentacje: 
indywidualne ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpie
czenia na życie, ubezpieczenia kapitałowe lub, 
w odmiennym ujęciu, indywidualna ochrona ubezpiecze
niowa, grupowa ochrona ubezpieczeniowa, emerytury 
indywidualne, emerytury grupowe, oszczędności 
i inwestycje ( 32 ). W odniesieniu do ubezpieczeń innych 
niż na życie Komisja w przeszłości uwzględniła między 

innymi ubezpieczenia komunikacyjne, od pożaru, trans
portowe, zdrowotne, majątkowe, odpowiedzialności 
cywilnej ogólnej, wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek 
sporów sądowych, od wypadków przy pracy oraz ubez
pieczenie kredytu ( 33 ). Względy dotyczące strony podaży 
powinny jednak skutkować uwzględnieniem szerszych 
rynków produktowych. Do celów niniejszej decyzji 
dokładna definicja rynku produktowego może pozostać 
otwarta. 

(73) W przeszłości Komisja analizowała również dystrybucję 
produktów ubezpieczeniowych i potwierdziła, że rynek 
właściwy dla dystrybucji ubezpieczeń na życie lub pozos
tałych rodzajów ubezpieczeń obejmowałby wszystkie 
kanały dystrybucji zewnętrznej (tzn. należące do stron 
trzecich lub niebędące własnością danego podmiotu), 
jak np. brokerzy, agenci i inni pośrednicy ( 34 ). Do 
celów niniejszej decyzji dokładna definicja rynku produk
towego może pozostać otwarta. 

(74) W odniesieniu do rynku geograficznego Komisja 
w swoich poprzednich decyzjach ( 35 ) określiła rynki 
ubezpieczeń na życie jako rynki o zasięgu krajowym ze 
względu na krajowe kanały dystrybucji, utrwaloną struk
turę rynku, ograniczenia fiskalne oraz odmienne systemy 
regulacyjne. To samo podejście zostanie zastosowane 
w niniejszym przypadku, a za rynek geograficzny 
zostanie uznane całe terytorium Węgier. 

(75) W latach 2007–2009 udział Posta w rynku wynosił 
poniżej 5 % ( 36 ) na rynku ubezpieczeń na życie oraz 
poniżej 1 % ( 37 ) na rynku pozostałych rodzajów ubezpie
czeń. Liczby te wskazują, że udziały w rynku 
w przypadku pośrednictwa ubezpieczeniowego są 
również niskie. 

(76) W tych samych latach łączne udziały w rynku pierw
szych trzech konkurentów wynosiły odpowiednio 
52,29 %, 51,08 % i 50,1 % na rynku ubezpieczeń na 
życie oraz odpowiednio 54,84 %, 52,56 % i 51,66 % 
na rynku ubezpieczeń innych niż na życie. 

(77) Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla prawa 
konkurencji należy uznać, że czynniki te wskazują, iż 
działalność Posta bezpośrednio podlega konkurencji na 
rynku ubezpieczeniowym. 

IV. WNIOSKI 

(78) W świetle czynników przeanalizowanych w motywach 
11–77 należy uznać, że warunek bezpośredniego podle
gania konkurencji, określony w art. 30 ust. 1 dyrektywy 
2004/17/WE, jest spełniony na Węgrzech w odniesieniu 
do następujących rodzajów działalności: 

a) usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek 
płatniczy;
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( 28 ) Sprawa COMP/M.3894, Unicredito/HVB, sprawa COMP/M.5384 
BNP Paribas/FORTIS. 

( 29 ) Sprawa COMP/M. 2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis 
AG/Generale Bank. 

( 30 ) Sprawa COMP/M. 4155, BNP Paribas/BNL. 
( 31 ) Sprawa COMP:M. 4284, AXA/Winterthur, sprawa COMP/M. 5384 

BNP Paribas/FORTIS. 
( 32 ) Sprawa COMP/4047 Aviva/Ark life, sprawa COMP/M.4284 Axa/ 

Winterthur, sprawa COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business. 

( 33 ) Sprawa COMP/M.4284, Axa/Winterthur, sprawa COMP/M.4701 
Generali/PPF Insurance Business, sprawa COMP/M.2676 Sampo/ 
Vama/IF Holding/JV. 

( 34 ) Sprawa COMP/M.4284 AXA/Winterthur, sprawa COMP/M.4844 
Fortis/ABN AMRO Assets. 

( 35 ) Sprawa COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versi
cherungssparte; COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets. 

( 36 ) Udział w rynku obliczony na podstawie przypisanych składek. 
( 37 ) Idem 36.



b) usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku 
płatniczego; 

c) przekazy pieniężne; 

d) pośrednictwo w zakresie rachunków bieżących oraz 
pokrewnych produktów i usług; 

e) pośrednictwo kredytowe; 

f) pośrednictwo i akceptacja kart płatniczych wydanych 
przez instytucje kredytowe; 

g) pośrednictwo w zakresie inwestycji i oszczędności 
celowych w imieniu innych podmiotów; 

h) pośrednictwo w zakresie produktów ubezpieczenio
wych. 

(79) Ponieważ warunek nieograniczonego dostępu do rynku 
jest również spełniony, dyrektywa 2004/17/WE nie 
powinna mieć zastosowania w sytuacji, gdy podmioty 
zamawiające udzielają zamówień mających na celu 
umożliwienie świadczenia usług wyszczególnionych 
w motywie 78 na Węgrzech ani gdy organizowane są 
konkursy na prowadzenie takiej działalności na 
Węgrzech. 

(80) Usługi finansowe świadczone przez Posta mają charakter 
pomocniczy względem usług pocztowych zgodnie z art. 
6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE. Usługi pocztowe 
świadczone przez Posta nie podlegają przedmiotowemu 
wnioskowi o wyłączenie, co oznacza, że do tych 
rodzajów działalności nadal stosują się przepisy dyrek
tywy 2004/17/WE. W tym kontekście przypomina się, 
że zamówienia publiczne obejmujące kilka rodzajów 
działalności są traktowane zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2004/17/WE. Oznacza to, że kiedy podmiot zama
wiający udziela zamówień „mieszanych”, tzn. zamówień 
służących do prowadzenia zarówno działalności 
wyłączonej ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE, jak 
działalności niewyłączonej, należy uwzględnić rodzaje 
działalności stanowiące główny przedmiot zamówienia. 
W przypadku takich zamówień mieszanych, jeżeli 
celem jest zasadniczo wsparcie działalności pocztowej, 
stosuje się przepisy dyrektywy 2004/17/WE. Jeżeli obiek
tywne określenie głównego rodzaju działalności będącego 
przedmiotem zamówienia nie jest możliwe, zamówienia 
udziela się zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 
ust. 2 i 3 dyrektywy 2004/17/WE. 

(81) Niniejsza decyzja została podjęta w oparciu o stan 
faktyczny i prawny zachodzący w okresie od lipca do 
października 2011 r., ustalony na podstawie informacji 

przedłożonych przez Magyar Posta oraz węgierski 
organ ochrony konkurencji. Decyzja ta może zostać 
zmieniona, jeżeli nastąpią istotne zmiany stanu prawnego 
lub faktycznego, które spowodują, iż warunki stosowania 
art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE przestaną być 
spełniane. 

(82) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicz
nych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Dyrektywa 2004/17/WE nie ma zastosowania w odniesieniu do 
zamówień udzielanych przez podmioty zamawiające w celu 
umożliwienia świadczenia następujących usług na Węgrzech: 

a) usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek płatniczy; 

b) usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatni
czego; 

c) przekazy pieniężne; 

d) pośrednictwo w zakresie rachunków bieżących oraz pokrew
nych produktów i usług; 

e) pośrednictwo kredytowe; 

f) pośrednictwo i akceptacja kart płatniczych wydanych przez 
instytucje kredytowe; 

g) pośrednictwo w zakresie inwestycji i oszczędności celowych 
w imieniu innych podmiotów; 

h) pośrednictwo w zakresie produktów ubezpieczeniowych. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Węgierskiej 
zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Michel BARNIER 
Członek Komisji
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