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I. Tło postępowania 
1) Tło prawne 

Podstawowym przepisem, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie w sprawie FAKRO-VELUX 

jest art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przewiduje on główny zręb zasad 

dotyczących wykorzystywania pozycji dominującej przez dane przedsiębiorstwo, wskazując jakie 

działania są dla przedsiębiorcy posiadającego taką pozycję zabronione. Zgodnie z jego treścią, 

niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę 

przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części, w zakresie, 

w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Nadużywanie takie może polegać 

w szczególności na: 

a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo 

innych niesłusznych warunków transakcji; 

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów; 

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń 

równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; 

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, 

które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych 

kontraktów. 

 

Powyższe, nieco mgliste, pojęcia zostały z czasem doprecyzowane w ramach decyzji podjętych przez 

Komisję Europejską oraz dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE, które w ramach 

swojego władztwa decyzyjnego oceniały poszczególne praktyki pod kątem ewentualnego naruszenia 

zakazu nadużywania pozycji dominującej. Czerpiąc bezpośrednio z tego bogatego dorobku, FAKRO 

przystąpiło do oceny zachowań rynkowych swojego konkurenta – VELUX – dochodząc do wniosku, że 

zasadne będzie opisanie tych zachowań w treści skargi na nadużywanie pozycji                                       

dominującej przez VELUX, skierowanej bezpośrednio do Komisji Europejskiej. 

 

2) Europejski rynek okien dachowych 
Zdaniem FAKRO, rynkiem będącym punktem odniesienia w sprawie FAKRO-VELUX jest europejski 

(unijny) rynek okien dachowych. Tak określony rynek obejmuje samodzielną grupę produktów (okna 

dachowe) w ujęciu geograficznym zawierającym kraje w których warunki sprzedaży okien dachowych 

są stosunkowo homogeniczne (wszystkie kraje UE).   

 

Ustalenie, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą oznacza tyle, że posiada taką siłę rynkową, 

która umożliwia mu utrudnianie skutecznej konkurencji poprzez możliwość podejmowania zachowań w 

znacznym stopniu niezależnych od konkurentów, klientów i konsumentów. W ramach powyżej 

określonego europejskiego rynku okien dachowych w ocenie FAKRO VELUX posiada bardzo  silną 

pozycję dominującą – w zależności od badanego czynnika oraz roku, waha się ona od 75 do 85% rynku. 
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II. Postępowanie FAKRO-VELUX 
1) Skarga do Komisji Europejskiej 

Skarga FAKRO do Komisji Europejskiej na nadużywanie pozycji dominującej przez VELUX została 

złożona 12 lipca 2012 r. Skarga liczyła 299 stron, w treści których szczegółowo objaśniono zasady 

funkcjonowania europejskiego rynku okien dachowych, pozycje zajmowane na tym rynku przez 

poszczególnych producentów, jak również w detalach przedstawiono poszczególne zarzuty w zakresie 

nadużywania pozycji dominującej przez VELUX, wraz ze stosownymi wyjaśnieniami prawnymi oraz 

licznymi dowodami. Dokumentacja dowodowa została do skargi dołączona w postaci 184 załączników 

o objętości kolejnych niemal 1 100 stron. Skarga została sporządzona w 2 wersjach wymaganych przez  

Komisję Europejską – w wersji niejawnej, na której pracuje sama Komisja, oraz w wersji jawnej, w której 

wrażliwe informacje (np. dane podmiotów, od których FAKRO uzyskało niektóre informacje rynkowe) są 

zaciemnione i utajnione. Dodatkowo, każda z obu wersji skargi została grzecznościowo przetłumaczona 

na język angielski, tak aby z jednej strony zapewnić dokładność tłumaczenia, a z drugiej – ułatwić samej 

Komisji prace i przyspieszyć wyjaśnienie sprawy. Po przekazaniu skargi do Komisji Europejskiej, sprawa 

FAKRO-VELUX została zarejestrowana pod sygnaturą AT.40026.  

 

Zarzuty, jakie FAKRO podnosi w treści skargi przeciwko  VELUX, można ująć w kilka podstawowych 

kategorii:  

1) zarzut stosowania cen drapieżnych: FAKRO w skardze wskazuje, że VELUX stosuje ceny 

drapieżne, czyli sprzedaje swoje produkty po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia; 
2) zarzut nierównego traktowania partnerów handlowych: FAKRO zarzuca w treści skargi, że 

VELUX  wynagradza lub karze dystrybutorów okien dachowych za pomocą przyznawania lub 

odbierania dodatkowych świadczeń, premii i rabatów, w zależności od tego, jaką dany 

dystrybutor ma relację z FAKRO; 
3) zarzut zawierania umów na wyłączność: FAKRO podnosi w skardze, że VELUX zawiera                 

z innymi podmiotami na rynku umowy o charakterze wyłącznym, które nie pozwalają FAKRO 

uzyskać produktów lub usług od tego samego podmiotu. W niektórych przypadkach chodzi o 

jedynego dostawcę danego produktu na rynku; 
4) zarzut stosowania marki walczącej:  FAKRO w skardze wskazuje, że elementem strategii 

VELUX było wprowadzenie na rynek siostrzanej marka tanich okien dachowych RoofLITE, 

której celem nie było i nie jest normalne konkurowanie i zdobywanie rynku, a jedynie zamykanie 

FAKRO kolejnych możliwości i opcji rozwoju poprzez oferowanie niezwykle tanich produktów 

 

2) Kalendarium postępowania 
 

12 lipca 2012 r. Skarga FAKRO do Komisji Europejskiej na nadużywanie pozycji 

dominującej przez VELUX zostaje złożona. 
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15 września 2012 r. FAKRO przesyła Komisji Europejskiej pierwszy suplement do 

Skargi. Obejmuje on nowe dowody zebrane przez FAKRO w 

okresie  od początku 2012 r. do momentu złożenia pisma. Sam 

Suplement liczy 40 stron i jest uzupełniony przez 41 załączników 

zajmujących blisko 300 stron.  

 

12 listopada 2012 r. FAKRO spotyka się z prowadzącym w Komisji Europejskiej 

sprawę case teamem. Spotkanie odbywa się na prośbę FAKRO. 

 

23 listopada 2012 r. FAKRO otrzymuje od prowadzącego postępowanie case teamu 

jawną wersję odpowiedzi VELUX na skargę. Odpowiedź ta 

zawiera tak wiele utajnień, że FAKRO zmuszone jest poprosić o 

zweryfikowanie ich zasadności przez KE. 

 

Marzec 2013 r.  Następuje zmiana case teamu prowadzącego postępowanie. 

Pierwszy case team składał się z Elleonory Soares, Svenda 

Albaeka oraz Jose Marii Bicho jako case managera. Drugi  case 

team składał się z Konstantiny Strouvali, Joao Azevedo oraz Marii 

Rehbinder jako case managera.  

 

28 czerwca 2013 r. FAKRO spotyka się z nowym case-teamem. Spotkanie odbywa 

się na prośbę FAKRO. 

 

29 lipca 2013 r.  FAKRO otrzymuje nową wersję odpowiedzi VELUX na skargę – 

tym razem z mniejszą liczbą utajnień i zaciemnień.  

 

Grudzień 2013 r. Następuje kolejna zmiana case teamu prowadzącego 

postępowanie. W miejsce drugiego case teamu pojawia się trzeci, 

składający się z Isabeli Pereiay-Alves, Giorgio Niziego oraz 

Natalii Lazarovej jako case managera.  

 

22 kwietnia 2014 r. FAKRO przesyła swoją replikę na odpowiedź VELUX. Zawiera 

ona 121 stron tekstu i 43 załączniki, łącznie przekładające się na 

dalszych 529 stron pisma. 

 

23 czerwca 2014 r. FAKRO przesyła do Komisji kolejny – drugi już – suplement, 

zawierający nowe dowody. Liczy on 45 stron i 69 załączników, 

zamykających się w kolejnych 274 stronach.  
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6 marca 2015 r. FAKRO spotyka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

Spotkanie następuje z inicjatywy FAKRO. 

 

24 czerwca 2015 r. FAKRO spotyka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

Spotkanie następuje z inicjatywy FAKRO. 

 

28 grudnia 2015 r. FAKRO otrzymuje z Komisji Europejskiej 25-stronnicowe pismo 

formalnie notyfikujące wstępny zamiar odrzucenia skargi. 

 

24 stycznia 2016 r. FAKRO przesyła do Komisji dwa pisma. Pierwsze, w treści 

którego ustosunkowuje się do pisma o zamiarze odrzucenia 

skargi (177 stron). Drugie, stanowiące trzeci suplement 

zawierający najnowsze dowody (28 stron, 29 załączników 

zamykających się w kolejnych 182 stronach tekstu). 

 

31 maja 2016 r. FAKRO kieruje do Komisji Europejskiej czwarty suplement, 

zawierający dowody zebrane przez FAKRO od                                 

lutego 2016 r.  

 

3) Obecny etap postępowania 
Obecnie wydaje się, że obie strony – FAKRO i VELUX – zaprezentowały Komisji wszystko, co miały do 

powiedzenia na temat przedmiotowej sprawy. W związku z powyższym, od strony formalnej Komisja 

Europejska ma zasadniczo do wyboru pomiędzy dwiema formalnymi ścieżkami postępowania: może 

zdecydować o wszczęciu postępowania przeciwko VELUX lub też o odrzuceniu Skargi FAKRO.  

 


