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TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU  
UNII EUROPEJSKIEJ  

(WYCIĄG) 

Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 

1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o cha-

rakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była 

wszelka dyskryminacja między obywatelami Państw Człon-

kowskich w stosunku do warunków zaopatrzenia i zbytu. 

Postanowienia niniejszego artykułu stosują się do każdego pod-

miotu, za pośrednictwem którego Państwo Członkowskie z mocy 

prawa lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, kontroluje, kie-

ruje lub wpływa w stopniu odczuwalnym na przywóz lub wywóz 

w stosunkach między Państwami Członkowskimi. Postanowienia 

te stosują się także do monopoli delegowanych przez państwo in-

nym podmiotom. 

2. Państwa Członkowskie powstrzymują się od wszelkich nowych 

środków sprzecznych z zasadami określonymi w ustępie 1 lub 

ograniczających zakres stosowania artykułów dotyczących zakazu 

ceł i ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi. 

3. W przypadku monopolu o charakterze handlowym, obejmującego 

regulację zmierzającą do ułatwienia zbywania lub podnoszenia 

wartości produktów rolnych, w stosowaniu norm niniejszego arty-

kułu należy zapewnić równoważne gwarancje w zakresie zatrud-

nienia i poziomu życia zainteresowanych producentów. 

Artykuł 49. (dawny art. 43 TWE) 

Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego 

Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkow-

skiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten 

obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub 
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filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych 

na terytorium innego Państwa Członkowskiego. 

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, 

swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie 

działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie 

i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu 

artykułu 54 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawo-

dawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. 

Artykuł 51. (dawny art. 45 TWE) 

Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do 

działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest zwią-

zana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej. 

Parlament Europejski i Rada, stanowią zgodnie ze zwykłą proce-

durą prawodawczą, mogą wyłączyć niektóre rodzaje działalności ze 

stosowania postanowień niniejszego rozdziału. 

Artykuł 57. (dawny art. 50 TWE) 

Usługami w rozumieniu Traktatów są świadczenia wykonywa-

ne zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte 

postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. 

Usługi obejmują zwłaszcza: 

a) działalność o charakterze przemysłowym, 

b) działalność o charakterze handlowym, 

c) działalność rzemieślniczą, 

d) wykonywanie wolnych zawodów. 

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego prawa przed-

siębiorczości, świadczący usługę może, w celu spełnienia świadcze-

nia, wykonywać przejściowo działalność w Państwie Członkowskim 

świadczenia na tych samych warunkach, jakie państwo to nakłada na 

własnych obywateli. 
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Artykuł 101. (dawny art. 81 TWE) 

1. Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie 

porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje 

związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, 

które mogą wpływać na handel między Państwami Człon-

kowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, 

ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku 

wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na: 

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu 

lub sprzedaży albo innych warunków transakcji; 

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, 

rozwoju technicznego lub inwestycji; 

c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia; 

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych wa-

runków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im 

przez to niekorzystnych warunków konkurencji;  

e) 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. 

2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego 

artykułu są nieważne z mocy prawa. 

3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za nie 

mające zastosowania do:  

 każdego porozumienia lub kategorii porozumień miedzy 

przedsiębiorstwami, 

 każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsię-

biorstw, 

 każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgod-

nionych, 

które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji 

produktów bądź do popierania postępu technicznego lub go-

spodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej 

części zysku, który z tego wynika, oraz bez: 
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a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, 

które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów; 

b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania kon-

kurencji w stosunku do znacznej części danych produktów. 

Artykuł 102. (dawny art. 82 TWE) 

Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywa-

nie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji domi-

nującej 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 warun-

ków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to 

niekorzystnych warunków konkurencji; 

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partne-

rów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój cha-

rakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmio-

tem tych kontraktów. 

Artykuł 103. (dawny art. 83 TWE) 

1. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Eu-

ropejskim, wydaje rozporządzenia lub dyrektywy w celu 

zastosowania zasad ustanowionych w artykułach 101 i 102. 

2. Przepisy, o których mowa w ustępie 1, mają na celu w szcze-

gólności: 
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a) zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych w artyku-

le 101 ustęp 1 i w artykule 102 przez wprowadzenie grzywien  

i okresowych kar pieniężnych; 

b) ustanowienie szczegółowych zasad stosowania artykułu 101 

ustęp 3, przy uwzględnieniu potrzeby, z jednej strony, zapew-

nienia skutecznego nadzoru, a z drugiej – uproszczenia w naj-

większym możliwym stopniu kontroli administracyjnej; 

c) określenie, w razie potrzeby, w różnych gałęziach gospodarki, 

zakresu postanowień artykułów 101 i 102; 

d) określenie roli Komisji i Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-

ropejskiej w stosowaniu postanowień określonych w niniej-

szym ustępie; 

e) określenie relacji między ustawodawstwami krajowymi, z jed-

nej strony a postanowieniami niniejszej sekcji oraz przepisami 

przyjętymi w zastosowaniu niniejszego artykułu, z drugiej 

strony. 

Artykuł 107. (dawny art. 87 TWE) 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Trak-

tatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Człon-

kowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiej-

kolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem kon-

kurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 

lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z ryn-

kiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wy-

mianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

2. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest: 

a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidual-

nym konsumentom, pod warunkiem, że jest przyznawana 

bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów; 

b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych 

klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwy-

czajnymi; 

c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Re-

publiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, 
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w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania 

niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych 

tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Li-

zbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję 

uchylającą niniejszą literę. 

3. Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana: 

a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodar-

czemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie 

niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedo-

statecznego zatrudnienia, jak również regionów, o których 

mowa w artykule 349, z uwzględnieniem ich sytuacji struk-

turalnej, gospodarczej i społecznej; 

b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych pro-

jektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 

zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego; 

c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych 

działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodar-

czych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej  

w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; 

d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wy-

miany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecz-

nym ze wspólnym interesem; 

e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, 

stanowiąc na wniosek Komisji. 

Artykuł 108. (dawny art. 88 TWE) 

1. Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi stale 

bada systemy pomocy istniejące w tych Państwach. Propo-

nuje im ona stosowne środki konieczne ze względu na 

stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrzne-

go. 

2. Jeśli Komisja stwierdzi, po wezwaniu zainteresowanych stron 

do przedstawienia uwag, że pomoc przyznana przez Państwo 
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lub przy użyciu zasobów państwowych nie jest zgodna z ryn-

kiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, lub że pomoc 

ta jest nadużywana, decyduje o zniesieniu lub zmianie tej 

pomocy przez dane Państwo w terminie, który ona określa. 

Jeśli dane Państwo nie zastosuje się do tej decyzji w wyzna-

czonym terminie, Komisja lub każde inne zainteresowane 

Państwo może, na zasadzie odstępstwa od postanowień ar-

tykułów 258 i 259, wnieść sprawę bezpośrednio do Trybu-

nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Na wniosek Państwa Członkowskiego Rada, stanowiąc jed-

nomyślnie, może zdecydować, że pomoc, którą to Państwo 

przyznaje lub zamierza przyznać, jest uznana za zgodną  

z rynkiem wewnętrznym, na zasadzie odstępstwa od posta-

nowień artykułu 107 lub rozporządzeń przewidzianych 

w artykule 109, jeśli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką 

decyzję. Jeśli w odniesieniu do danej pomocy Komisja wszczęła 

procedurę przewidzianą w pierwszym akapicie niniejszego 

ustępu, wystąpienie zainteresowanego Państwa z wnioskiem 

skierowanym do Rady powoduje zawieszenie tej procedury do 

czasu zajęcia stanowiska przez Radę 

Jednakże jeśli Rada nie zajmie stanowiska w terminie trzech 

miesięcy od wystąpienia z wnioskiem, Komisja wydaje decy-

zję w sprawie. 

3. Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do 

przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyzna-

nia lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan nie jest 

zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, 

wszczyna bezzwłocznie procedurę przewidzianą w ustępie 2. 

Dane Państwo Członkowskie nie może wprowadzać w życie 

projektowanych środków dopóki procedura ta nie doprowadzi 

do wydania decyzji końcowej. 

4. Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące kategorii 

pomocy państwa w odniesieniu do których Rada postanowiła, 

zgodnie z artykułem 109, że mogą one zostać zwolnione  

z procedury przewidzianej w ustępie 3 niniejszego artykułu. 
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Artykuł 345. (dawny art. 295 TWE) 

Traktaty nie przesądza w niczym zasad prawa własności w Pań-

stwach Członkowskich. 


