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І 

(Акти, публікація яких є обов’язковою) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1/2003 

від 16 грудня 2002 року 

щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору 

(Текст у відповідності до ЄЕП) 

 

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 

81, 

Беручи до уваги пропозицію Комісії (
1
), 

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (
2
), 

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального комітету (
3
), 

Оскільки :  

(1) З метою створення системи, яка б гарантувала уникнення викривлення конкуренції на 

спільному ринку, застосування статей 81 та 82 Договору має бути ефективним та 

уніфікованим у межах усього Співтовариства. Ухвалення Регламенту Ради №17 від 6 

лютого 1962 року (Перший Регламент, яким імплементовано статті 81 та 82 (*) Договору 

(
4
)) дало поштовх для розвитку конкурентної політики Співтовариства, що сприяло 

поширенню культури конкуренції в Співтоваристві. Однак у світлі наявного досвіду 

зазначений Регламент тепер має бути замінений на законодавство, розроблене для 

задоволення потреб інтегрованого ринку та майбутнього розширення Співтовариства. 

(2) Зокрема, існує потреба переосмислити положення щодо застосування винятків із сфери дії 

заборони тих угод, які обмежують конкуренцію, передбачених статтею 81(3) Договору. 

Відповідно до положень статті 83(2)(b) Договору у цьому відношенні потрібно 

враховувати необхідність забезпечення ефективного нагляду, з одного боку, та якомога 

більше спрощення процедури адміністрування – з іншого. 

(3) Централізована система, передбачена положеннями Регламенту №17, більше не забезпечує 

баланс цих двох цілей. Такий стан речей ускладнює застосування судами та органами 

держав-членів з питань конкуренції правил конкуренції Співтовариства, а передбачена 

система нотифікацій не дозволяє Комісії концентрувати свої ресурси на найбільш 

серйозних порушеннях. Нею також передбачені значні витрати для суб’єктів 

господарювання. 

(4) Таким чином, існуюча система повинна  бути замінена  системою винятків, що прямо 

застосовуватиметься, відповідно до якої органи з питань конкуренції та суди держав-членів 

матимуть повноваження використовувати не лише статтю 81(1) та статтю 82 Договору, 

котрі прямо застосовуються в силу практики Суду Справедливості Європейських 

Співтовариств, але також і статтю 81(3) Договору. 

_________ 

 

 (1) ОВ С 365 Е, 19.12.2000, С. 284. 

(2) ОВ С 72 Е, 21.3.2002, С. 305. 

(3) ОВ С 155, 29.5.2001, С. 73. 

(*) Назву Регламенту №17 було відкориговано з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС 

відповідно до статті 12 Амстердамського Договору; первинне посилання – на статті 85 та 86 Договору. 
(4) ОВ 13, 21.2.1962, С. 204/62. Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 1216/1999 (ОВ L 148, 

15.6.1999, С. 5). 
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(5) З метою забезпечення ефективного застосування правил конкуренції Співтовариства й 

одночасно поваги фундаментальних прав захисту цей Регламент має регулювати питання 

тягаря доведення в межах застосування статей 81 та 82 Договору. Сторона або орган влади, 

які стверджують наявність порушення статті 81(1) та 82 Договору, повинні доводити це 

відповідно до належного правового стандарту. Саме суб’єкт господарювання або об’єднання 

суб’єктів господарювання, які клопочуть про надання захисту від звинувачень у порушенні, 

повинні доводити згідно із належним правовим стандартом, що вимоги  такого захисту 

задоволені. Цей Регламент не впливає ні на національні правила  стандартів доведення, ні на 

обов’язок органів з питань конкуренції та судів держав-членів встановлювати істотні 

обставини справи за умови, що такі правила та обов’язки відповідають загальним принципам 

права Співтовариства. 

(6) З метою забезпечення ефективного застосування правил конкуренції Співтовариства органи 

держав-членів з питань конкуренції повинні мати більш тісний зв’язок щодо їх застосування. 

Для цього їм необхідно мати повноваження застосовувати положення права Співтовариства. 

(7) Національні суди відіграють істотну роль у застосуванні правил конкуренції Співтовариства. 

Під час розв’язання суперечок між приватними фізичними особами вони захищають 

закріплені правом Співтовариства суб’єктивні права, присуджуючи, наприклад, 

відшкодування збитків потерпілому від порушення. Роль національних судів у цьому 

доповнює роль органів держав-членів з питань конкуренції. Тому вони повинні мати 

повноваження застосовувати статті 81 та 82 Договору в повному обсягу. 

(8) З метою забезпечення ефективного застосування правил конкуренції Співтовариства та 

належного функціонування передбачених цим Регламентом механізмів співпраці необхідно 

зобов’язати органи з питань конкуренції та суди держав-членів використовувати також статті 

81 та 82 Договору у випадках, коли вони застосовують національне конкурентне право щодо 

угод та дій, які можуть впливати на торгівлю між державами-членами. З метою створення 

збалансованого простору для угод, рішень об’єднань суб’єктів господарювання та узгоджених 

дій у межах внутрішнього ринку також необхідно визначити взаємозв’язок між національним 

законодавством та конкурентним правом Співтовариства на основі статті 83(2)(е) Договору. 

Для цього потрібно забезпечити, щоб застосування національного конкурентного права  

відносно  договорів, рішень чи узгоджених дій у значенні статті 81(1) Договору не 

призводило до заборони таких угод, рішень та узгоджених дій у випадках, коли вони не є  

забороненими відповідно до конкурентного права Співтовариства. Поняття угод, рішень та 

узгоджених дій є автономними концепціями конкурентного права Співтовариства, що 

стосуються координації поведінки суб’єктів господарювання на ринку, як це витлумачено у 

рішеннях Судів Співтовариства. Держави-члени не повинні мати перешкод згідно з цим 

Регламентом у застосуванні більш суворих положень національного конкурентного 

законодавства, якими передбачено заборону або санкції щодо односторонньої поведінки 

суб’єктів господарювання. Такі суворіші положення національного законодавства можуть 

включати  положення, які передбачають заборону або санкції за зловживання  відносно 

економічно залежних суб’єктів господарювання. Більше того, цей Регламент не 

застосовується щодо положень національного законодавства, якими встановлено кримінальну 

відповідальність фізичних осіб, за винятком тих випадків, коли зазначена відповідальність є 

способом забезпечити дотримання правил конкуренції, які застосовуються до суб’єктів 

господарювання. 

(9) Метою статей 81 та 82 Договору є захист конкуренції на ринку. Цей Регламент, прийнятий 

ухвалений для імплементації зазначених положень Договору, не перешкоджає державам-

членам застосовувати на їх території національне законодавство, яке захищає інші законні 

інтереси за умови його відповідності до загальних принципів та інших положень права 

Співтовариства. Тією мірою, якою дане національне законодавство переслідує цілі, відмінні 

від захисту конкуренції на ринку, органи з питань конкуренції та суди держав-членів можуть 

застосовувати таке законодавство на своїй території. І, відповідно, на основі цього Регламенту 

держави-члени можуть застосовувати на власній території національне законодавство, яке 

забороняє чи  передбачає санкції за вчинення дій, що являють собою несумлінну торговельну 

практику, безвідносно до того, чи є такі дії односторонніми чи договірними. Таке 

законодавство переслідує особливу ціль незалежно від фактичного або презюмованого впливу 

зазначених дій на ринкову конкуренцію. Це абсолютно правильно щодо законодавства, яке 

забороняє суб’єктам господарювання застосовувати до їхніх торговельних партнерів, 

отримувати або намагатися отримати від них згоду за умовами, що є невиправданими, 

непропорційними або безоплатними. 
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(10) Такі Регламенти, як 19/65/ЄЕС (
1
), (ЄЕС) №2821/71 (

2
), (ЄЕС) №3976/87 (

3
), (ЄЕС) 

№1534/91 (
4
) або (ЄЕС) №479/92 (

5
), уповноважують Комісію застосовувати статтю 81(3) 

Договору за допомогою відповідних Регламентів окремих категорій угод, рішень об’єднань 

суб’єктів господарювання та узгоджених дій. У сферах, визначених такими Регламентами, 

Комісія вже ухвалила та може продовжувати ухвалювати Регламенти про т.зв. “блокові” 

вилучення, якими вона проголошує, що стаття 81(1) Договору не застосовується щодо 

певних категорій угод, рішень та узгоджених дій. У випадку, коли угоди, рішення та 

узгоджені дії, до яких застосовуються зазначені Регламенти, все-таки спричиняють 

несумісні зі статтею 81(3) Договору наслідки, Комісія та органи держав-членів з питань 

конкуренції повинні мати повноваження скасовувати переваги Регламенту, котрим  

передбачені блокові вилучення, у конкретних випадках. 

 

(11) Для дійсного забезпечення Комісією застосування положень Договору та припинення 

порушень статей 81 та 82 Договору вона повинна мати право  адресувати свої рішення 

суб’єктам господарювання або об’єднанням суб’єктів господарювання. За  наявністю 

законного  інтересу в таких діях Комісія також має володіти правом ухвалювати рішення 

про визнання вчинення у минулому порушення   навіть, якщо це не тягне за собою 

накладання штрафу. Цим Регламентом  мають бути встановлені чіткі положення про  

повноваження Комісії приймати рішення відносно вживання тимчасових заходів, визнаних 

Судом Справедливості. 

(12) Цим Регламентом мають бути встановлені чіткі положення про повноваження Комісії 

застосовувати будь-які необхідні для ефективного припинення порушень засоби захисту   

поведінки або структури, враховуючи при цьому принцип пропорційності. Структурні 

засоби можуть застосовуватися лише за відсутністю рівноефективних засобів відносно 

поведінки або у випадку, коли будь-який рівноефективний засіб щодо поведінки буде для 

відповідного суб’єкта господарювання більш обтяжливим, ніж структурний. Засіб  зміни 

структури суб’єкта господарювання з метою відновлення становища, яке існувало до 

вчинення порушення, вважатиметься пропорційним лише за наявністю істотного ризику, 

якщо через саму структуру суб’єкта господарювання порушення триватиме або 

повториться. 

(13) У випадку, коли під час розгляду справи, наслідком котрого може бути ухвалення рішення 

про заборону угоди або дій, суб’єкти господарювання пропонують взяти на себе 

зобов’язання перед Комісією, завдяки чому вони дотримуватимуться вимог останньої, 

Комісія повинна мати право приймати рішення, згідно з якими ці зобов’язання були б 

обов’язковими для відповідних суб’єктів господарювання. У рішеннях щодо зобов’язань 

має бути зазначено, що більше немає підстав для дій Комісії без надання висновку про 

існування порушення в минулому або теперішньому. Рішення про зобов’язання не 

перешкоджають реалізації власних повноважень органами з питань конкуренції та судами 

держав-членів щодо прийняття такого висновку та вирішення справи по суті. Рішення 

щодо зобов’язань є неприйнятним у справах, коли Комісія має намір накласти штраф. 

____________ 

 

 (1) Регламент Ради № 19/65/ЄЕС від 2 березня 1965 року щодо застосування статті 81(3) (Назви Регламентів були 

відкориговані з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС відповідно до статті 12 

Амстердамського Договору; первинне посилання – на статтю 85(3) Договору) Договору до окремих категорій угод та 

узгоджених дій (ОВ 36, 6.3.1965, С. 533). Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄС) №1215/1999 
(ОВ L 148, 15.6.1999, С. 1). 

(2) Регламент Ради (ЄЕС) №2821/71 від 20 грудня 1971 року щодо застосування статті 81(3) (Назви Регламентів були 

відкориговані з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС відповідно до статті 12 
Амстердамського Договору; первинне посилання – на статтю 85(3) Договору) Договору до категорій угод, рішень та 

узгоджених дій (ОВ L 285, 29.12.1971, С. 46). Регламент з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання від 

1994 року. 
(3) Регламент Ради (ЄЕС) №3976/87 від 14 грудня 1987 року щодо застосування статті 81(3) (Назви Регламентів були 

відкориговані з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС відповідно до статті 12 
Амстердамського Договору; первинне посилання – на статтю 85(3) Договору) Договору до окремих категорій угод та 

узгоджених дій у сфері авіаційного транспорту (ОВ L 374, 31.12.1987, С. 9). Регламент з останніми змінами, 

внесеними Актом про приєднання від 1994 року. 
(4) Регламент Ради (ЄЕС) №1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування статті 81(3) (Назви Регламентів були 

відкориговані з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС відповідно до статті 12 

Амстердамського Договору; первинне посилання – на статтю 85(3) Договору) Договору до окремих категорій угод, 
рішень та узгоджених дій у сфері страхування (ОВ L 143, 7.6.1991, C. 1). 

(5) Регламент Ради (ЄЕС) №479/92 від 25 лютого 1992 року щодо застосування статті 81(3) (Назви Регламентів були 

відкориговані з метою врахування зміни нумерації статей Договору про заснування ЄС відповідно до статті 12 
Амстердамського Договору; первинне посилання – на статтю 85(3) Договору) Договору до окремих категорій угод, 

рішень та узгоджених дій між компаніями корабельних лайнерів (асоціації) (ОВ L 55, 29.2.1992, C. 3). До Регламенту 

внесені зміни Актом про приєднання від 1994 року. 
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(14) У виняткових випадках, коли цього вимагають публічні інтереси Співтовариства, з метою 

роз’яснення законодавства та забезпечення його узгодженого застосування в межах 

Співтовариства і, зокрема,  відносно нових типів угод чи дій, які не були відображені в 

існуючому прецедентному праві та адміністративній практиці, може стати доцільним 

ухвалення Комісією рішень декларативного характеру щодо незастосування заборон статей 

81 та 82 Договору. 

(15) Комісія та органи держав-членів з питань конкуренції повинні разом створити мережу 

владних органів, що застосовують конкурентне право Співтовариства у тісній співпраці. З 

цією метою необхідно передбачити положення про надання інформації та проведення 

консультацій. Подальші виміри співробітництва в межах цієї мережі встановлюються та 

переглядаються Комісією в тісній співпраці з державами-членами. 

 

(16) Незважаючи на жодні національні правила, які цьому суперечать, учасники мережі повинні 

мати право  обміну інформацією та її використання  в якості доказів навіть у випадку, якщо 

вона є конфіденційною. Цю інформацію можна використати для застосування статей 81 та 

82 Договору, а також  паралельного застосування національного конкурентного права за 

умови, що застосування в останній ситуації стосується тієї ж справи і не наштовхує на 

інший висновок. У випадку, якщо інформація, отримана в ході обміну, використовується 

органом, що її здобув, для накладання санкцій на суб’єкт господарювання, не повинно бути 

жодного іншого обмеження  її використання, крім обов’язку вживати  у цілях зібрання, 

враховуючи однотипність у всіх системах санкцій, накладених на суб’єкти господарської 

діяльності. Права на захист,  належні суб’єктам господарювання в різних системах, можуть 

вважатись достатньо еквівалентними. Однак, що стосується фізичних осіб, то у різних 

системах вони можуть підлягати істотно різним санкціям. За такої нагоди необхідно 

створити можливість використання інформації лише у випадку її збирання способом, який 

забезпечує повагу прав захисту фізичної особи  на  рівні,  передбаченому національними 

правилами держави приймаючого органу. 

(17) Враховуючи необхідність узгодженого застосування правил конкуренції та одночасно 

якнайкращого функціонування мережі, надзвичайно важливо дотримуватись правила про 

те, коли Комісія ініціює власне провадження у справі, то органи держав-членів з питань 

конкуренції автоматично звільняються від компетенції у цьому відношенні. У випадку, 

якщо органи держав-членів з питань конкуренції вже розпочали провадження у справі, а 

Комісія має намір розпочати його, остання повинна зробити це якомога швидше. Перед 

тим, як розпочати провадження, Комісія має провести консультації з відповідним 

національним органом. 

(18) Для забезпечення розгляду справ у межах мережі найбільш відповідними владними 

органами має бути встановлене загальне положення щодо призупинення чи закриття 

справи органами з питань конкуренції на підставі того, що вона перебуває у розгляді або її 

вже розглянуто іншим органом з метою вирішення кожної справи окремим органом. Це 

положення не повинно перешкоджати Комісії відхиляти скарги через відсутність інтересу 

Співтовариства, оскільки практика Суду Справедливості підтверджує, що вона має право 

так чинити навіть у випадку невиявлення наміру розглянути цю справу жодним іншим 

органом з питань конкуренції. 

(19) Консультативний Комітет з питань Обмежувальних Дій та Домінуючого Становища, 

створений відповідно до Регламенту №17, функціонував досить задовільно. Він  добре 

впишеться у нову систему децентралізованого застосування. Необхідно, таким чином, 

розширити встановлені Регламентом №17 правила, одночасно підвищуючи ефективність 

організаційних положень. З цією метою доцільно передбачити можливість надання 

письмових висновків. Консультативний Комітет також повинен мати право діяти у якості 

конференції для обговорення справ, які перебувають на розгляді органів держав-членів з 

питань конкуренції, і, таким чином, сприяти гарантуванню узгодженого застосування 

конкурентного права Співтовариства. 

 

(20) До Консультативного Комітету мають входити представники органів держав-членів з 

питань конкуренції. На зустрічах, під час яких відбуватиметься обговорення 

основоположних питань, держави-члени повинні мати право призначати додаткового 

представника. Це не перешкоджає членам Комітету отримувати допомогу від інших 

експертів держави-члена. 
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(21) Узгодженість застосування правил конкуренції також потребує встановлення положень 

співпраці між судами держав-членів та Комісією. Це стосується всіх судів держав-членів, які 

використовують статті 81 та 82 Договору, незалежно від того, чи вони застосовують ці 

правила у суперечках між приватними сторонами як інстанції державного примусу, чи  суди,  

здійснюючі нагляд. Зокрема, національні суди повинні мати право подавати до Комісії 

запити про надання інформації або висновку щодо питань, пов’язаних із застосуванням 

конкурентного права Співтовариства. Комісія та органи держав-членів з питань конкуренції 

також повинні мати право подавати до суду, який застосовує статті 81 та 82 Договору, свої 

письмові або усні міркування. Такі міркування повинні подаватись відповідно до 

національних процесуальних правил та практики, включаючи направлені на забезпечення 

дотримання прав сторін. З метою забезпечення достатньо повної поінформованості Комісії та 

органів держав-членів з питань конкуренції щодо процесуальних правил, застосовуваних під 

час проваджень у  національних судах, мають бути вжиті відповідні заходи. 

(22) З метою забезпечення відповідності принципам правової визначеності та одноманітного 

застосування конкурентних правил Співтовариства у системі паралельних повноважень 

необхідно уникати конфліктних рішень. Таким чином, потрібно роз’яснити згідно з 

практикою Суду Справедливості вплив рішень та проваджень у межах Комісії на суди та 

органи держав-членів з питань конкуренції. Ухвалені Комісією рішення щодо зобов’язань не 

впливають на повноваження судів та органів держав-членів з питань конкуренції 

застосовувати статті 81 та 82 Договору. 

(23) Комісії має надаватися повноваження, дійсне на території всього Співтовариства, вимагати  

інформацію, необхідну для виявлення угод, рішень чи узгоджених дій, заборонених 

положеннями статті 81 Договору, та зловживань домінуючим становищем, забороненого 

положеннями статті 82 Договору. Під час  виконання рішення Комісії суб’єкти 

господарювання не можна примушувати визнавати вчинення порушення, але вони в будь-

якому випадку зобов’язані  відповідати на питання про факти та надавати документи, навіть 

якщо таку інформацію можливо використати для встановлення існування порушення, 

вчиненого ними або іншими суб’єктами господарювання. 

(24) Комісії також має  надаватися  повноваження проводити перевірки, необхідні для виявлення 

угод, рішень або узгоджених дій, заборонених статтею 81 Договору та будь-якого 

зловживання домінуючим становищем, забороненого статтею 82 Договору. При реалізації 

таких повноважень органи держав-членів з питань конкуренції повинні активно 

співпрацювати. 

(25) Виявляти порушення правил конкуренції стає дедалі складніше і тому з метою ефективного 

захисту конкуренції повноваження Комісії щодо проведення розслідувань мають бути 

доповнені. І, зокрема, Комісія повинна мати право вимагати свідчення від будь-яких осіб, що 

можуть володіти відповідною корисною інформацією, та реєструвати здійснені заяви. Під час 

перевірок уповноважені Комісією посадові особи повинні мати повноваження опечатувати 

необхідне на строк, потрібний для проведення перевірки. Зазвичай строк опечатування не 

має перевищувати 72 години. Уповноважені Комісією посадові особи також повинні мати 

повноваження вимагати будь-яку відповідну інформацію про предмет та цілі здійснюваної 

перевірки. 

(26) Досвід свідчить, що в деяких випадках бухгалтерські книги знаходяться вдома у директорів 

або інших осіб, котрі працюють на суб’єкт господарської діяльності. Таким чином, з метою 

забезпечення ефективності перевірок посадові  та інші уповноважені Комісією особи повинні 

мати повноваження входити до будь-яких приміщень, де можуть зберігатись бухгалтерські 

книги, включаючи приватні помешкання. Однак реалізація останнього зумовлюється 

отриманням дозволу органу судової влади. 

(27) Не зашкоджуючи практиці Суду Справедливості, варто визначити межі контролю, який 

можуть здійснювати національні судові органи у випадку санкціонування допомоги 

правоохоронних органів з метою подолання можливого опору суб’єкта господарювання або 

виконання рішення про проведення перевірок у приміщеннях, що не використовуються для 

цілей підприємницької діяльності, як це передбачено національним правом, у тому числі 

превентивні заходи. Як випливає з практики Суду, національні судові органи можуть, 

зокрема, направляти до Комісії запити про надання подальшої інформації,  необхідної для 

здійснення ними контролю, та через відсутність якої вони можуть відмовити у наданні 

санкції. Практика Суду також підтверджує компетенцію національних судів щодо контролю 

застосування національних правил, які регулюють виконання заходів примусу. 
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(28) З метою допомоги органам держав-членів з питань конкуренції в ефективному 

застосуванні статей 81 та 82 Договору доцільно уповноважити їх допомагати один одному 

шляхом здійснення перевірок та інших заходів із збору фактів. 

(29) Дотримання відповідності вимогам статей 81 та 82 Договору і виконання зобов’язань, 

покладених на суб’єкти господарювання та об’єднання суб’єктів господарювання 

відповідно до цього Регламенту має забезпечуватись  за допомогою таких засобів, як 

штрафи та періодичні штрафні платежі. Задля цього за порушення процесуальних правил 

мають бути встановлені відповідні рівні штрафів. 

 

(30) З метою забезпечення ефективного стягнення штрафів, накладених на об’єднання суб’єктів 

господарювання за вчинені ними порушення, необхідно визначити умови, за яких Комісія 

може вимагати  від учасників об’єднання сплатити штраф,  якщо об’єднання є 

неплатоспроможним. При цьому Комісія повинна враховувати відносний розмір суб’єкта 

господарювання, який входить до об’єднання і, зокрема, у випадку малих та середніх 

підприємств. Сплата штрафу одним чи декількома учасниками об’єднання не перешкоджає 

застосуванню правил національного права, якими передбачені відшкодування сплаченої 

суми іншими учасниками об’єднання. 

 

(31) Правила щодо строків давності накладання штрафів та періодичних штрафних платежів 

були встановлені Регламентом Ради (ЄЕС) №2988/74 (
1
), який також стосується штрафів у 

сфері транспорту. У системі паралельних повноважень стосовно, які можуть перервати 

плин строку давності, мають бути включені процесуальні заходи, здійснювані незалежно 

органом держави-члена з питань конкуренції. З метою пристосування правової площини до 

Регламенту (ЄЕС) №2988/74 повинні вноситися зміни з метою уникнення застосування 

його положень відносно питань, охоплених цим Регламентом, а цей Регламент, таким 

чином, повинен встановлювати положення щодо строків давності. 

(32) Відповідним суб’єктам господарювання має надаватися  право виступати перед Комісією; 

треті сторони, на інтереси яких може вплинути рішення, повинні мати  можливість 

заздалегідь подавати свої міркування, а ухвалені рішення  широко публікуватись. У 

процесі забезпечення права відповідних суб’єктів господарювання на захист та доступ до 

матеріалів справи істотним є захист комерційної таємниці. Також має  гарантуватися 

конфіденційність інформації, яка передається через мережі. 

(33) Відповідно до положень Договору та Регламенту всі ухвалені Комісією  рішення можна  

оскаржити у  Суді Справедливості; згідно із статтею 229 Договору останньому має 

надаватися необмежена юрисдикція  відносно рішень Комісії про накладення штрафів або 

періодичні штрафні платежі. 

 

(34) Відповідно до встановлених статтями 81 та 82 Договору принципів та їх застосування 

згідно з  Регламентом №17 провідна у роль  відводилася органам Співтовариства. Таку 

головну роль потрібно зберегти, більш тісно об’єднуючи при цьому держави-члени 

відносно застосування правил конкуренції Співтовариства. Згідно із  встановленими 

статтею 5 Договору принципами субсидіарності та пропорційності положення цього 

Регламенту не поширюються далі необхідного для досягнення його цілі ефективного 

застосування правил конкуренції Співтовариства. 

(35) З метою забезпечення належного застосування конкурентного права Співтовариства 

держави-члени повинні призначити владні органи на роль органів державного примусу та 

надати їм відповідні повноваження щодо застосування статей 81 та 82 Договору. Вони 

повинні мати змогу визначати як адміністративні, так і судові органи для виконання різних 

функцій, покладених положеннями цього Регламенту на органи з питань конкуренції. Цей 

Регламент визнає широкі відмінності у системах державного примусу держав-членів. 

Положення статті 11(6) мають застосовуватись до всіх органів з питань конкуренції. Як 

виняток з цього загального правила, у випадку передачі органом обвинувачення 

 

 

 (1) Регламент Ради (ЄЕС) № 2988/74 від 26 листопада 1974 року стосовно строків давності у провадженнях та 
застосування санкцій відповідно до правил Європейського Економічного Співтовариства стосовно транспорту та 

конкуренції (ОВ L 319, 29.11.1974, С. 1). 
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справи на розгляд окремого судового органу, до нього  має застосовуватись стаття 11(6) за 

умови дотримання вимог, встановлених статтею 35(4) даного Регламенту. У випадку 

невідповідності цим вимогам має застосовуватись загальне правило У будь-якому випадку 

стаття 11(6) не повинна застосовуватись у відношенні до судів, якщо вони діють як суди, 

здійснюючі нагляд.  

 

(36) Як було розтлумачено у практиці Суду, правила конкуренції застосовуються до сфери 

транспорту, тому процесуальні положення цього Регламенту мають вживатися відносно 

цієї сфери. Таким чином, Регламент Ради №141 від 26 листопада 1962 року, яким галузь 

транспорту вилучено зі сфери застосування Регламенту №17 (
1
), має бути скасований, а до 

Регламентів (ЄЕС) №1017/68 (
2
), (ЄЕС) №4056/86 (

3
) та (ЄЕС) №3975/87 (

4
) повинні 

вноситися зміни з метою виключення передбачених ними спеціальних процесуальних 

положень. 

 

(37) Цей Регламент поважає основні права та дотримується принципів, визнаних, зокрема,  

Хартією Основних Прав Європейського Союзу. Відповідно, тлумачення та застосування 

цього Регламенту здійснюватиметься з урахуванням зазначених прав та принципів. 

 

(38) Правова визначеність суб’єктів господарювання, що діють відповідно до правил 

конкуренції Співтовариства, сприяє поширенню інновацій та інвестування. У випадку, 

якщо конкретна ситуація внаслідок виникнення питань щодо застосування цих правил, які 

не з’являлися  раніше або не були вирішені, спричиняє загальну невизначеність, окремі 

суб’єкти господарювання прагнутимуть отримати неофіційне роз’яснення від Комісії. Цей 

Регламент не перешкоджає і Комісії надавати такі неофіційні тлумачення, 

 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ : 

 

ГЛАВА І 

ПРИНЦИПИ 

Стаття 1 

Застосування статей 81 та 82 Договору 

1. Охоплені дією статті 81(1) Договору угоди, рішення та узгоджені дії, які не задовольняють 

вимогам статті 81(3) Договору, є забороненими, причому для цього не вимагається прийняття 

попереднього рішення. 

2. Охоплені дією статті 81(1) Договору угоди, рішення та узгоджені дії, які задовольняють 

вимоги  статті 81(3) Договору, не є забороненими, причому для цього не потрібно ухвалення 

попереднього рішення. 

3. Забороняється зловживання домінуючим становищем, передбачене статтею 82 Договору,  

причому для цього не вимагається ухвалення попереднього рішення. 

 

 

 (1) ОВ 124, 28.11.1962, С. 2751/62; Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом №1002/67/ЄЕС (ОВ 306, 
16.12.1967, С. 1). 

(2) Регламент Ради (ЄЕС) №1017/68 від 19 липня 1968 року, яким застосування правил конкуренції поширюються на 

сфери залізничного, автомобільного та внутрішнього водного транспорту (ОВ L 175, 23.7.1968, С. 1). Регламент з 
останніми змінами, внесеними Актом про приєднання від 1994 року. 

(3) Регламент Ради (ЄЕС) №4056/86 від 22 грудня 1986 року, яким встановлено деталізовані правила застосування статей 

81 та 82 (Назву Регламенту було відкориговано з метою врахування зміни нумерації статей Договору про 
заснування ЄС відповідно до статті 12 Амстердамського Договору; первинне посилання – на статті 85 та 86 

Договору) Договору до морського транспорту (ОВ L 378, 31.12.1986, С. 4). Регламент з останніми змінами, 

внесеними Актом про приєднання від 1994 року. 
(4) Регламент Ради (ЄЕС) №3975/87 від 14 грудня 1987 року, що встановлює процедуру застосування правил конкуренції 

до суб’єктів господарювання у сфері авіаційного транспорту (ОВ L 374, 31.12.1987, С. 1). Регламент з останніми 

змінами, внесеними Регламентом (ЄЕС) №2410/92 (ОВ L 240, 24.8.1992, C.18). 
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Стаття 2 

Тягар доведення 

У будь-якому провадженні, чи то на національному рівні, чи то на рівні Співтовариства, 

пов’язаному із застосуванням статей 81 та 82 Договору, тягар доведення наявності порушення 

статті 81(1) або статті 82 Договору покладається на сторону або орган влади, які стверджують 

про його наявність. У випадку звернення суб’єктів господарювання чи їх об’єднань за 

отриманням переваг, передбачених статтею 81(3) Договору, вони несуть тягар доведення 

відповідності вимогам цієї статті. 

 

Стаття 3 

Взаємозв’язок між статтями 81 та 82 Договору та національним конкурентним правом 

1. У випадку застосування органами держав-членів з питань конкуренції або національними 

судами національного конкурентного права до угод, рішень об’єднань суб’єктів 

господарювання або узгоджених дій у значенні статті 81(1) Договору, які можуть вплинути на 

торгівлю між державами-членами згідно із зазначеним положенням, вони також повинні 

застосовувати статтю 81 Договору до таких угод, рішень або узгоджених дій. У випадку 

застосування органами держав-членів з питань конкуренції або національними судами 

національного конкурентного права до будь-якого зловживання, забороненого статтею 82 

Договору, вони також повинні застосовувати статтю 82 Договору. 

2. Застосування національного конкурентного права не може спричиняти заборону угод, 

рішень об’єднань суб’єктів господарювання або узгоджених дій, які здатні  впливати на 

торгівлю між державами-членами, але  не обмежують конкуренції у значенні статті 81(1) 

Договору або відповідають умовам статті 81(3) Договору, або охоплені сферою дії Регламенту, 

ухваленого для застосування положень статті 81(3) Договору. Цей Регламент не перешкоджає 

державам-членам приймати та застосовувати на їх території суворіше національне 

законодавство, яке забороняє або санкціонує вчинювані суб’єктами господарювання 

односторонні дії. 

3. Не зашкоджуючи загальним принципам та іншим положенням права Співтовариства, 

положення частин 1 та 2 не використовуються у випадках застосування органами з питань 

конкуренції та судами держав-членів національного законодавства щодо контролю за злиттям, а 

також не перешкоджають застосуванню положень національного права, основна мета яких 

відрізняється від цілей статей 81 та 82 Договору. 

 

ГЛАВА ІІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ 

 

Стаття 4 

Повноваження Комісії 

Для цілей застосування статей 81 та 82 Договору Комісія має повноваження, передбачені цим 

Регламентом. 

 

Стаття 5 

Повноваження органів держав-членів з питань конкуренції 

Органи держав-членів з питань конкуренції уповноважені застосовувати статті 81 та 82 

Договору в окремих випадках. З цією метою, діючи за власною ініціативою або відповідно до 

заяви, вони можуть ухвалювати рішення: 

- вимагати припинення порушення, 

- визначити тимчасові заходи, 
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- погодити зобов’язання, 

- накласти штрафи, періодичні штрафні платежі або будь-яке інше передбачене національним 

правом покарання. 

У випадку невиконання на основі даної  інформації умов встановлення заборони вони також 

можуть ухвалювати рішення про відсутність підстав для вчинення дій з їхнього боку. 

 

Стаття 6 

Повноваження національних судів 

Національні суди мають повноваження застосовувати статті 81 та 82 Договору. 

 

ГЛАВА ІІІ 

РІШЕННЯ КОМІСІЇ 

 

Стаття 7 

Виявлення наявності порушення та  їх припинення  

1. У випадках, коли Комісія, діючи відповідно до заяви або з власної ініціативи, робить 

висновок про наявність порушення статті 81 чи статті 82 Договору, вона може шляхом 

прийняття рішення вимагати  від суб’єктів господарювання та відповідних об’єднань суб’єктів 

господарювання припинення такого порушення. З цією метою вона уповноважена 

застосовувати до них будь-які пропорційні до вчиненого порушення та необхідні для 

ефективного припинення його заходи захисту  відносно поведінки чи структури. Структурні 

заходи можуть  застосовуватися лише тоді, коли відсутні так само ефективні режимні заходи чи  

будь-які так само ефективні режимні заходи будуть більш обтяжливі для відповідного суб’єкта 

господарювання, ніж структурні. Якщо Комісія має легітимний інтерес, вона також може 

визнати, що порушення було вчинене у минулому. 

2. Тими, хто уповноважений подавати заяву для цілей частини 1, є фізичні або юридичні 

особи, які можуть вказати на легітимну зацікавленість, та держави-члени. 

 

Стаття 8 

Тимчасові обмеження 

1. У термінових випадках ризику завдати серйозну та непоправну шкоду конкуренції Комісія, 

діючи на власний розсуд, шляхом ухвалення рішення на підставі порушення, визнаного prima 

facie, може встановити тимчасові обмеження. 

2. Рішення, ухвалене відповідно до частини 1, повинне застосовуватись певний період та може 

поновлюватися, якщо буде необхідно та відповідатиме потребі. 

 

Стаття 9 

Зобов’язання 

1. У тих випадках, коли Комісія має намір ухвалити рішення з вимогою припинити 

порушення, а відповідні суб’єкти господарювання пропонують взяти на себе зобов’язання щодо 

відповідності їх дій застереженням, висловленим стосовно них Комісією в  попередній оцінці, 

для суб’єктів господарювання Комісія може шляхом прийняття рішення надати таким 

зобов’язанням обов’язковий статус. Дане рішення може бути прийняте на визначений період і 

повинне містити висновок про відсутність підстав для вчинення дій з боку  Комісії. 
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2.  На запит або з власної ініціативи Комісія може знову відкрити справу : 

(а) коли мали місце істотні зміни в будь-якому з фактів, на яких ґрунтувалось рішення; 

(b) коли відповідний суб’єкт господарювання діє, порушуючи свої зобов’язання; або 

(с) коли рішення базувалось на неповній, неточній або неправдивій інформації, наданій 

сторонами. 

 

Стаття 10 

Визнання незастосовуваності 

У тих випадках, коли суспільні  (громадські) інтереси Співтовариства, пов’язані з застосуванням 

статей 81 та 82 Договору, вимагають, Комісія, діючи з власної ініціативи, може шляхом 

прийняття рішення визнати, що стаття 81 Договору не застосовується до угоди, рішення 

об’єднання суб’єктів господарювання або узгодженої дії, оскільки умови статті 81(1) Договору 

не дотримані або  умови статті 81(3) Договору задоволені. 

Комісія може зробити подібне визнання щодо статті 82 Договору. 

 

ГЛАВА IV 

СПІВПРАЦЯ 

 

Стаття 11 

Співпраця між Комісією та уповноваженими з питань конкуренції органами держав-

членів 

1. Комісія та уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів повинні застосовувати 

конкурентні правила Співтовариства у тісній співпраці. 

2. Комісія повинна пересилати  уповноваженим з  питань конкуренції органам держав-членів 

копії найбільш важливих документів, які зібрані нею з метою застосування статей 7, 8, 9, 10 та 

статті 29(1). На запит уповноваженого з питань конкуренції органу держави-члена Комісія має 

забезпечити його копіями інших наявних документів, необхідних для оцінки справи. 

3. Уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів повинні без затримки письмово 

інформувати Комісію  до або після початку ними першого формального слідчого заходу, у тих 

випадках, коли вони діють на підставі статті 81 чи статті 82 Договору. Доступ до цієї інформації 

може  надаватися уповноваженим з  питань конкуренції органам держав-членів. 

4. Не пізніше 30 днів до ухвалення рішення - вимоги припинити порушення, взяти  

зобов’язання або відкликати привілеї, передбачені Регламентом щодо блокових вилучень, 

уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів мають проінформувати Комісію. З 

цією метою вони повинні надати Комісії стислий огляд справи очікуваного рішення або через 

відсутність цього будь-які інші документи, що характеризують запропоновані заходи. До цієї  

інформації також можуть мати доступ уповноважені з питань конкуренції органів інших 

держав-членів. На запит Комісії уповноважений з питань конкуренції орган держави-члена, 

який вчинює такі дії, повинен їй відкрити  інші документи, що є в його розпорядженні та 

необхідні для оцінки справи. Інформацію, надану Комісії, можна зробити доступною  

уповноваженим з питань конкуренції органів інших держав-членів. Національні уповноважені з 

питань конкуренції органи мають змогу обмінюватись інформацією, необхідною для оцінки 

справи, яка знаходиться у них на розгляді відповідно до статті 81 чи статті 82 Договору. 

5. Уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів можуть надавати Комісії 

консультації з будь-якої справи,  до котрої застосовується право Співтовариства. 
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6. Ініціювання Комісією провадження для ухвалення рішення відповідно до Глави ІІІ 

позбавляє уповноважених з питань конкуренції органи держав-членів компетенції застосовувати 

статті 81 та 82 Договору. Якщо уповноважений з питань конкуренції орган держави-члена вже 

діє у справі, Комісія може ініціювати провадження лише після консультації з таким 

уповноваженим з питань конкуренції національним органом. 

 

Стаття 12 

Обмін інформацією 

1. Для цілей застосування статей 81 та 82 Договору Комісія та уповноважені з питань 

конкуренції органи держав-членів повинні мати повноваження забезпечувати себе та 

використовувати як доказ будь-які питання щодо фактів чи  права, включаючи конфіденційну 

інформацію. 

2. Інформація, якою ведеться обмін, повинна  використовуватися як доказ лише для цілей 

застосування статті 81 чи статті 82 Договору, зважаючи на мету, задля якої вона була зібрана 

органом, що передав таку інформацію. Однак у тих випадках, коли національне конкурентне 

право застосовується у тій самій справі  паралельно з конкурентним правом Співтовариства і це 

не викликає різні наслідки, інформація, якою здійснено обмін відповідно до даної статті, може   

використовуватись для застосування національного конкурентного права. 

3. Інформація, обмін якою здійснений відповідно до частини 1, може бути використана як 

доказ при застосуванні санкцій до фізичних осіб тільки, якщо :  

- право органу, який передав інформацію, передбачає санкції такого виду у зв’язку з 

порушенням статті 81 чи статті 82 Договору або через відсутність таких, 

- інформацію було зібрано, визначивши такий  рівень забезпечення права  захисту фізичних 

осіб, який передбачений національними правилами отримуючого інформацію органу. Однак 

у цьому випадку інформація, якою здійснено обмін, не може  використовуватись 

приймаючим органом для накладення санкцій, пов’язаних з ув’язненням. 

 

Стаття 13 

Призупинення чи припинення провадження 

1. У тих випадках, коли уповноважені з питань конкуренції органи двох або більше держав-

членів  отримали заяву чи діють з власної ініціативи відповідно до статті 81 чи статті 82 

Договору проти тієї самої угоди, рішення об’єднання або дії, факт розгляду справи одним 

органом повинен бути достатньою підставою для інших, щоб призупинити провадження, яке 

ними ведеться, або відхилити заяву. Комісія також може відхилити заяву на основі здійснення 

розгляду справи уповноваженим з питань конкуренції органом держави-члена. 

2. У тих випадках, коли уповноважений з питань конкуренції орган держави-члена або Комісія 

отримали заяву проти угоди, рішення об’єднання або дії, які вже були розглянуті іншим 

уповноваженим з питань конкуренції органом, вони можуть відхилити її. 

 

Стаття 14 

Дорадчий Комітет 

1. Комісія повинна проводити консультації з Дорадчим Комітетом з Обмежувальних Дій та 

Домінуючих Становищ перед ухваленням будь-якого рішення відповідно до статей 7, 8, 9, 10, 

23, статті 24(2) та статті 29(1). 

З метою обговорення окремих справ Дорадчий Комітет повинен складатися з представників 

уповноважених з питань конкуренції органів держав-членів. Для зустрічей, на яких 

обговорюватимуться інші питання, а не індивідуальні справи, додатково можуть призначатися 

компетентні у питаннях конкуренції представники держав-членів.  Через неможливість 

присутності представників можуть замінити інші особи. 
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 2. Консультація може відбутися на засіданні, зібраному та очолюваному Комісією, яке 

проводиться не раніше, ніж через 14 днів після відправлення повідомлення про його зібрання 

разом з коротким описом змісту справи, переліком найбільш важливих документів та 

попереднім проектом рішення. Для рішень  питань, що підвладні дії статті 8, засідання може 

бути проведене через сім днів після відправлення основної частини проекту рішення. У тих 

випадках, коли надсилається повідомлення про зібрання засідання через менший за згаданий 

вище період, засідання може відбутися згідно із  запропонованою датою за відсутністю 

заперечень від жодної з держав-членів. Дорадчий Комітет повинен подати  у письмовій формі 

власні міркування щодо проекту попереднього рішення Комісії. Він може висловити свій погляд  

навіть тоді, коли відсутні незамінені представниками декілька членів. На вимогу одного або 

кількох членів позиція, зазначена у міркуваннях, повинна мотивуватися. 

3. Консультація може відбутися згідно з  письмовою процедурою. Однак на вимогу будь-якої 

держави-члена Комісія повинна зібрати засідання. У випадку письмової процедури Комісія має 

визначити строк, не менший 14 днів, у межах якого держави-члени повинні подати свої 

міркування  до всіх інших держав-членів. Ухвалення рішення з питання, що підпадає під дію 

статті 8, строк у 14 днів замінюється на семиденний. У тих випадках, коли Комісія визначить 

термін проведення письмової процедури менший за передбачені вище, запропонований строк 

буде застосовуватись за відсутності заперечень з боку жодної з держав-членів. 

4. Комісія повинна приділяти велику увагу думці, наданій Дорадчим Комітетом. Вона має 

сповістити Комітет про спосіб, завдяки якому таку думку було взято до уваги. 

5. У тих випадках, коли Дорадчий Комітет подає у письмовій формі міркування, вони 

додаються до проекту рішення. Якщо Дорадчий Комітет рекомендує опублікувати позицію, 

Комісія повинна здійснити таку публікацію, врахувавши законні інтереси суб’єктів 

господарювання щодо захисту їх комерційної таємниці. 

6. На вимогу уповноваженого з питань конкуренції органу держави-члена Комісія має внести 

у порядок денний Дорадчого Комітету справи, які розглядались уповноваженим з питань 

конкуренції органом держави-члена відповідно до статті 81 чи статті 82 Договору. Комісія може 

також зробити це з власної ініціативи. В обох таких випадках Комісія повинна повідомити 

відповідний уповноважений з питань конкуренції орган. 

Вимога може подаватися уповноваженим з питань конкуренції органом держави-члена щодо 

справи, в якій Комісія має намір ініціювати провадження з передбаченим статтею 11(6) 

наслідком. 

Дорадчий Комітет не повинен подавати міркування щодо справ, які знаходяться на розгляді в 

уповноважених з питань конкуренції органах держав-членів. Дорадчий Комітет може також 

обговорювати загальні питання конкурентного права Співтовариства. 

 

Стаття 15 

Співпраця з національними судами 

1. У процесі провадження у справах, пов’язаних із застосуванням статті 81 чи статті 82 

Договору, суди держав-членів можуть запитувати Комісію про надання їм інформації, що 

перебуває в її розпорядженні, або міркувань щодо питань, пов’язаних із застосуванням 

конкурентного права Співтовариства. 

2. Держави-члени повинні направляти до Комісії копії будь-яких письмових рішень 

національних судів, які зважилися застосувати статтю 81 чи статтю 82 Договору. Такі копії 

повинні відсилатися без затримки після того, як повний текст письмового рішення буде 

повідомлений сторонам. 

3. Уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів, діючи з власної ініціативи, 

можуть подавати письмові міркування до національних судів держав-членів стосовно питань, 

пов’язаних із застосуванням статті 81 та статті 82 Договору. Згідно з  дозволом відповідного 

суду вони також мають можливість здійснювати усні виступи в національному суді своєї 

держави-члена. У випадках, коли це необхідно для ясності щодо застосування статті 81 чи статті 

82 Договору, Комісія, діючи з власної ініціативи, може подавати письмові міркування до судів 

держав-членів. З дозволу відповідного суду вона також може здійснювати усні виступи. 

Тільки з метою  підготовки власних міркувань уповноважені у справах конкуренції органи 

держав-членів та Комісія можуть вимагати від відповідного суду держави-члена передати або 

забезпечити передачу їм будь-яких документів, необхідних для оцінки справи. 
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 4. Ця стаття не шкодить ширшим повноваженням щодо подання міркувань до судових органів, 

наданих уповноваженим з питань конкуренції органам держав-членів відповідно до 

законодавства даної держави-члена. 

 

Стаття 16 

Одноманітне застосування конкурентного права Співтовариства 

1. У тих випадках, коли національні суди виносять рішення щодо угод, рішень або дій, що 

підпадають під дію статті 82 Договору та вже були предметом рішення Комісії, вони не можуть 

ухвалити рішення, яке суперечить рішенню, ухваленому Комісією. Вони також повинні уникати 

рішень, які можуть конфліктувати з рішеннями, винесення Комісією яких очікується у 

провадженнях, ініційованих нею. Задля цього національні суди мають оцінити необхідність 

призупинення власного провадження. Цей обов’язок не зачіпає права та обов’язки, передбачені 

статтею 234 Договору. 

2. У тих випадках, коли уповноважені у справах конкуренції органи держав-членів виносять 

рішення щодо угод, рішень та дій, які підпорядковані статті 81 чи статті 82 Договору та вже 

були предметом рішення Комісії, вони не можуть ухвалити рішення, що суперечить прийнятому 

ухваленому Комісією. 

 

 

ГЛАВА V 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Стаття 17 

Розслідування щодо секторів економіки та типів угод  

1. У тих випадках, коли тенденції торгівлі між державами-членами, незмінність цін або інші 

обставини дозволяють припустити, що конкуренція може бути обмежена чи спотворена в межах 

спільного ринку, Комісія має змогу проводити власне розслідування щодо окремого сектора 

економіки або окремих типів угод у різних секторах. У ході цього розслідування Комісія може 

вимагати від суб’єктів господарювання або відповідних об’єднань суб’єктів господарювання 

надання інформації, необхідної для застосування статей 81 та 82 Договору, та проводити будь-

які інспекції з цією метою. 

Комісія може, зокрема, вимагати від суб’єктів господарювання чи відповідних асоціацій 

суб’єктів господарювання сповістити про всі угоди, рішення та узгоджені дії. 

Комісія може здійснювати публікацію звітів про результати її розслідувань щодо окремих 

секторів економіки або окремих типів угод у різних секторах та запропоновувати зацікавленим 

особам надавати свої коментарі. 

2. статті 14, 18, 19, 20, 22, 23 та 24 повинні застосовуватись mutatis mutandis. 

 

Стаття 18 

Запити щодо надання інформації 

1. З метою виконання обов’язків, покладених на неї цим Регламентом, Комісія шляхом 

подання простого запиту або ухвалення рішення може вимагати від суб’єктів господарювання та 

об’єднань суб’єктів господарювання надати всю необхідну інформацію. 

2. Надсилаючи простий запит про надання інформації суб’єкту господарювання або 

об’єднанню суб’єктів господарювання, Комісія повинна зазначити правову підставу та його 

ціль, визначити, надання якої інформації вимагається та встановити термін, протягом котрого 

інформація має бути надана, а також види покарання, передбачені статтею 23 за надання 

неточної або такої інформації, що вводить в оману. 
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3. У тих випадках, коли Комісія вимагає від суб’єктів господарювання та об’єднань суб’єктів 

господарювання надання інформації про угоди, вона повинна зазначити правову підставу та ціль 

запиту, визначити, надання яких відомостей вимагається та встановити період, протягом котрого 

вони мають бути надані. Вона також повинна вказати покарання, передбачені статтею 23, та 

вказати або встановити покарання, передбачені статтею 24. Далі Комісія наголошує на праві 

перегляду рішення Судом Справедливості. 

4. Власники суб’єктів господарювання або їх представники, а  у випадку юридичних осіб - 

компанії або фірми, або об’єднання, які не мають правосуб’єктності, особи, повноважні 

представляти їх згідно із законом чи за їх статутом, повинні надати інформацію, що вимагається, 

від імені суб’єкта господарської діяльності чи відповідного об’єднання суб’єктів господарської 

діяльності. Останні залишаються повністю відповідальними, якщо надана інформація неповна, 

неточна або така, що вводить в оману. 

5. Комісія повинна негайно  направити копію простого запиту або рішення уповноваженому з 

питань конкуренції органу держави-члена, на території якої знаходиться штаб-квартира суб’єкта 

господарської діяльності або об’єднання суб’єктів господарської діяльності, та уповноваженому 

в справах конкуренції органу держави-члена, чия територія зазнала впливу. 

6. На вимогу Комісії уряди та уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів 

повинні забезпечити Комісію всією інформацією, необхідною для виконання її обов’язків, 

покладених на неї цим Регламентом. 

 

Стаття 19 

Повноваження приймати показання 

1. Для виконання обов’язків, покладених на неї цим Регламентом, Комісія може опитати будь-

яку фізичну чи юридичну особу, яка згодна бути опитаною для збору інформації, пов’язаної з 

предметом розслідування. 

2. У тих випадках, коли опитування, передбачене частиною1, проводиться у приміщенні 

суб’єкта господарської діяльності, Комісія повинна проінформувати уповноважений з питань 

конкуренції орган держави-члена, на території якого проходить опитування. Якщо цього 

вимагає уповноважений з питань конкуренції орган такої держави-члена, його посадові особи 

можуть допомагати посадовим та іншим особам, які беруть у цьому участь та призначені 

Комісією для проведення опитування. 

 

Стаття 20 

Повноваження Комісії щодо проведення інспекцій 

1. Для виконання обов’язків, покладених на неї цим Регламентом, Комісія може проводити всі 

необхідні інспекції суб’єктів господарської діяльності та об’єднань суб’єктів господарської 

діяльності. 

2. Посадові особи та інші особи, що беруть у цьому участь та призначені Комісією для 

проведення інспекції, мають право : 

(а) заходити в будь-які приміщення, землі й транспортні засоби суб’єктів господарювання та 

об’єднань суб’єктів господарювання; 

(b) перевіряти книги та інші записи, які стосуються підприємницької діяльності, не зважаючи на 

місце їх зберігання; 

(c) робити або отримувати в будь-які формі копії чи витяги з таких книг чи записів;  

(d) опечатувати будь-які приміщення, що використовуються для ведення підприємницької 

діяльності, та книги чи записи на строк, необхідний для проведення інспекції; 

(e) вимагати від будь-якого представника або робітника суб’єкта господарювання чи об’єднання 

суб’єктів господарювання пояснень щодо фактів чи документів, що стосуються предмета і цілей 

інспекції, та записувати відповіді. 
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3. Посадові та інші особи, що беруть у цьому участь та призначені Комісією для проведення 

інспекції, повинні виконувати свої повноваження, одержавши їх перелік у письмовій формі,  що 

визначають предмет та ціль інспекції, а також покарання, передбачені статтею 23, за надання 

необхідних книг чи інших записів про підприємницьку діяльність у  неповному стані чи за 

неточні або такі, що вводять в оману, відповіді на питання, передбачені пунктом 2 цієї статті. 

Заздалегідь перед інспекцією Комісія повинна направити повідомлення про інспекцію 

уповноваженому з питань конкуренції органу держави-члена, на території якої вона має бути 

проведена. 

4. Суб’єкти господарювання та  їх об’єднання зобов’язані підкорятися інспекціям, 

призначеним рішенням Комісії. Рішення повинне визначати предмет та ціль інспекції, 

встановлювати дату початку та вказувати покарання, передбачені у статтях 23 та 24, та право 

перегляду рішення Судом Справедливості. Комісія має ухвалювати такі рішення після 

консультацій з уповноваженим у питаннях конкуренції органом держави-члена, на території 

якої має бути проведена інспекція. 

5. Посадові особи, в тому числі ті, що уповноважені або призначені уповноваженим з питань 

конкуренції органом держави-члена, на території якої має бути проведена інспекція, повинні на 

вимогу органу чи Комісії активно допомагати посадовим особам та іншим особам, котрі беруть 

участь у інспекції та призначені Комісією. Задля цього вони матимуть повноваження, 

передбачені частиною 2.  

6. У тих випадках, коли інші особи, які беруть участь у проведенні інспекції, та призначені 

Комісією визнають, що суб’єкт господарської діяльності категорично проти інспекції, 

призначеній згідно з  цією статтею, відповідні держави-члени повинні надавати їм необхідну 

допомогу, залучаючи, де необхідно, поліцію або еквівалентний правоохоронний орган, аби 

зробити проведення інспекції можливим. 

7. Якщо допомога, передбачена частиною 6, потребує уповноваження від судового органу 

відповідно до національних правил, запит щодо його надання має бути здійснений. Запит щодо 

надання такого уповноваження може реалізуватися як запобіжний захід. 

8. У тих випадках, коли здійснюється запит щодо надання уповноваження, передбаченого 

частиною 7, національний судовий орган повинен перевірити дійсність рішення Комісії, а також 

те, що примусові заходи, про які йдеться, не є ані свавільними, ані надмірними, зважаючи на 

предмет інспекції. Здійснюючи перевірку пропорційності примусових заходів, національний 

судовий орган може просити Комісію прямо або через уповноважений з питань конкуренції 

орган держави-члена про надання детальних пояснень, зокрема, щодо підстав, з яких Комісія 

підозрює порушення статей 81 та 82 Договору, серйозності підозрюваного порушення та 

природи участі в ньому відповідного суб’єкта господарської діяльності. Однак національний 

судовий орган не може розглядати ані необхідність інспекції, ані потребу  внесення інформації 

про неї у документи Комісії. Законність рішень Комісії повинна бути предметом перегляду 

лише Суду Справедливості. 

 

Стаття 21 

Перевірка інших приміщень 

1. При існуванні обґрунтованої підозри про те, що книги та інші записи стосовно 

підприємницької діяльності та предмета перевірки, які можуть мати значення для доведення 

серйозного порушення статті 81 та статті 82 Договору, зберігаються в будь-яких інших 

приміщеннях, на землях та у транспортних засобах, включаючи помешкання директорів, 

менеджерів і робітників відповідних суб’єктів господарювання та об’єднань суб’єктів 

господарювання, Комісія може своїм рішенням призначити проведення перевірки  інших 

приміщень, земель та транспортних засобів. 

2. Рішення повинне визначати предмет перевірки, встановлювати дату її початку та право на 

перегляд рішення Судом Справедливості. Воно повинне, зокрема, зазначати підстави, за яких 

Комісія зробила висновок про існування підозри в розумінні частини 1. Комісія повинна 

ухвалювати такі рішення після консультації з уповноваженим з питань конкуренції органом 

держави-члена, на території якої має проводитися перевірка. 
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3. Рішення, ухвалене згідно з частиною 1, не може бути виконане без попереднього дозволу  

національного судового органу відповідної держави-члена. Національний судовий орган повинен 

перевірити дійсність рішення Комісії, а також те, що примусові заходи, про які йдеться, не є ані 

свавільними, ані надмірними, зважаючи, зокрема, на серйозність підозрюваного порушення, на 

важливість очікуваних доказів, ступінь участі відповідного суб’єкта господарської діяльності та 

обґрунтовану вірогідність того, що підприємницькі книги та записи стосовно предмета перевірки 

зберігаються у приміщеннях, для доступу в які необхідний дозвіл. Національний судовий орган 

може запитувати Комісію прямо або через уповноважений з питань конкуренції орган держави-

члена про надання детальних пояснень щодо елементів, які необхідних для здійснення його 

контролю за пропорційністю примусових заходів, про які йдеться. 

Однак національний судовий орган не може розглядати ані необхідність проведення перевірки, 

ані потребу внесення інформації про неї у документи Комісії. Законність рішення Комісії 

повинна бути предметом перегляду лише Суду Справедливості. 

4. Посадові та інші особи, призначені Комісією для проведення перевірки, на підставі наданого 

дозволу згідно з частиною  1 цієї статті, матимуть повноваження, встановлені у статті 20(2)(а) та 

(с), статті 20(5) та (6), які застосовуватимуться mutatis mutandis.  

 

Стаття 22 

Розслідування, що проводяться уповноваженими з питань конкуренції органами держав-

членів 

1. Уповноважені з питань конкуренції органи держав-членів можуть на власній території 

проводити перевірку або інший спрямований на збирання фактів захід відповідно до 

національного права від імені та за рахунок уповноваженого з питань конкуренції органу іншої 

держави-члена з метою виявити, чи мало місце порушення статті 81 чи статті 82 Договору. 

Обмін та використання зібраної інформації повинні відбуватися відповідно до статті 12. 

2. На вимогу Комісії уповноважені з питань Конкуренції органи держав-членів повинні 

здійснювати перевірки, які Комісія вважатиме необхідними відповідно до статті 20(1) або  

призначить рішенням згідно зі  статтею 20(4). Посадові особи уповноважених з питань 

конкуренції органів держав-членів,  відповідальних за проведення перевірок, так само як і особи, 

що будуть призначені чи допущені ними, повинні виконувати свої повноваження відповідно до 

їх національного права. 

Коли цього вимагає Комісія або уповноважений з питань конкуренції орган держави-члена, на 

території якого  має бути проведена перевірка, посадові та інші особи, що беруть у ній участь та 

призначені Комісією, можуть допомагати посадовим особам відповідного органу. 

ГЛАВА VI 

ПОКАРАННЯ 

 

Стаття 23 

Штрафи 

1. Комісія може рішенням накладати на суб’єкти господарювання та об’єднання суб’єктів 

господарювання штрафи, що не перевищують 1% загального обороту за попередній фінансовий 

рік у тих випадках, коли навмисне або через недбалість : 

(а) вони надали неточну або таку, що вводить в оману, інформацію у відповідь на вимогу, 

здійснену відповідно до статті 17 чи статті 18(2); 

(b) у відповідь на вимогу, що здійснюється рішенням, прийнятим відповідно до статті 17 або 

статті 18(3), вони надали неточну, неповну або таку, що вводить в оману, інформацію або не 

надали інформації впродовж установленого терміну; 

(с) під час перевірок, здійснюваних відповідно до статті 20, вони надали у неповній формі книги 

чи інші записи, пов’язані з підприємницькою діяльністю, що вимагалися, або відмовились 

підкорятися перевірці, призначеній рішенням, ухваленим згідно зі  статтею 20(4);  
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 (d) у відповідь на запитання, поставлені відповідно до статті 20(2)(е), 

- вони дали неточну або таку, що вводить в оману, відповідь, 

- вони не виправили в межах установленого Комісією строку неточну, неповну або таку, що 

вводить в оману, відповідь, надану їх працівником,  

- вони не надали або відмовились надавати вичерпну відповідь щодо фактів, пов’язаних з 

предметом та ціллю перевірки, призначеної рішенням, ухваленим відповідно до статті 

20(4); 

(е) печатки, накладені згідно зі статтею 20(2)(d) посадовими чи іншими особами, які брали 

участь у проведенні перевірки та  призначені Комісією, були зламані. 

2. Комісія рішенням може накладати штрафи на суб’єкти господарювання та об’єднання 

суб’єктів господарювання у тих випадках, коли навмисне або через недбалість : 

(а) вони порушили статтю 81 чи статтю 82 Договору; чи 

(b) вони порушують рішення, яке встановлює тимчасові обмеження відповідно до статті 8; чи 

(с) вони не діють у відповідності до зобов’язання, якому надано обов’язкової сили рішенням, 

ухваленим згідно зі  статтею 9. 

Для кожного суб’єкта господарювання та об’єднання суб’єктів господарювання, що беруть 

участь у порушенні, штраф не повинен перевищувати 10% їх загального обороту за попередній 

фінансовий рік. 

У тих випадках, коли порушення, вчинене об’єднанням суб’єктів господарювання, пов’язане з 

діяльністю його учасників, штраф не повинен перевищувати 10% від суми загального обороту 

всіх учасників, що діють на ринку, який постраждав від вчиненого об’єднанням порушення.  

3. Визначаючи розмір штрафу, необхідно зважати як на тяжкість, так і на тривалість 

порушення. 

4. У тих випадках, коли на об’єднання суб’єктів господарювання штраф був накладений з 

огляду на оборот його членів та воно є неспроможним, об’єднання зобов’язане вимагати 

сплати внесків від своїх учасників для покриття суми штрафу. 

У тих випадках, коли такі внески не були здійснені на користь об’єднання в межах строку, 

визначеного Комісією, вона може вимагати сплатити штраф безпосередньо від будь-якого 

суб’єкта господарювання, чиї представники були членами відповідного директивного органу 

об’єднання. 

Направивши вимогу  про здійснення платежу відповідно до другого підпункту, у тих випадках, 

коли необхідно забезпечити повну виплату штрафу, Комісія може вимагати сплати залишку від 

будь-яких членів об’єднання, діючих у той час на ринку, де сталося порушення. 

Однак Комісія не повинна вимагати здійснення платежів відповідно до другого або третього 

підпункту від суб’єктів господарювання, які доведуть, що вони не виконували рішення 

об’єднання, де було порушення, та не знали про його існування, активно дистанціювали себе 

від нього до того, як Комісія розпочала розслідування справи. 

Фінансова відповідальність кожного з суб’єктів господарської діяльності щодо сплати штрафу 

не повинна перевищувати 10%  його загального обороту за попередній фінансовий рік. 

5. Рішення, ухвалені відповідно до частин 2 та 2, не повинні мати кримінально-правову 

природу. 

 

Стаття 24 

Періодичні штрафні платежі 

1. Комісія має право своїм рішенням накладати на суб’єкти господарської діяльності чи їх 

об’єднання періодичні штрафні платежі, які не перевищують 5% середнього денного обороту в 

попередньому фінансовому році та нараховуються від дати, встановленої рішенням, щоб 

примусити їх : 

(а) припинити порушення статті 81 чи статті 82 Договору відповідно до рішення, ухваленого 

на підставі статті 7; 
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(b) діяти відповідно до рішення, яке встановлює тимчасові обмеження, ухвалені на основі статті 

8; 

(с) діяти відповідно до зобов’язань, яким надана обов’язкова сила рішенням, прийнятим на 

підставі статті 9; 

(d) подати повну і точну інформацію, надання якої вимагалось рішенням, прийнятим на підставі 

статті 17 чи статті 18(3); 

(е) підкоритися проведенню інспекції, яку було призначено рішенням, прийнятим на підставі 

статті 20(4). 

2. У тих випадках, коли суб’єкти господарювання або їх об’єднання виконали зобов’язання 

під тиском періодичних штрафних платежів, Комісія може встановити кінцевий розмір 

періодичного штрафного платежу сумою меншою за ту, яку належало б сплатити  згідно з 

оригінальним рішенням. Відповідно повинна застосовуватись і стаття 23(4). 

 

ГЛАВА VII 

ОБМЕЖУВАЛЬНІ СТРОКИ 

 

Стаття 25 

Обмежувальні строки щодо накладення покарань 

1. До повноважень, наданих Комісії статтями 23 та 24, повинні застосовуватись такі 

обмежувальні строки : 

(а) три роки у випадку порушення положень, що стосуються вимоги надання інформації або 

проведення перевірки; 

(b) п’ять років у випадку всіх інших порушень. 

2. Строк повинен починати перебіг у день вчинення порушення. У випадку триваючого або 

повторюваного порушення строк повинен починати перебіг у день припинення порушення. 

3. Будь-який захід, здійснений Комісією або уповноваженими з питань конкуренції органами 

держав-членів для цілей розслідування чи здійснення проваджень щодо порушень, повинен 

переривати обмежувальний строк накладання штрафів чи періодичних штрафних платежів. 

Обмежувальний строк повинен перериватися з відповідними наслідками від дати, коли про захід 

повідомлено хоч би одному суб’єкту господарювання або об’єднанню суб’єктів господарювання, 

які є учасниками порушення. Заходи, що переривають перебіг строку, включають, зокрема, таке: 

(а) письмову вимогу надати інформацію, направлену Комісією або уповноваженим з питань 

конкуренції органом держави-члена; 

(b) письмовий дозвіл Комісії на проведення перевірки посадовим особам або уповноваженому з 

питань конкуренції органу держави-члена; 

(с) початок провадження у справі Комісією чи уповноваженим з питань конкуренції органом 

держави-члена; 

(d) повідомлення, яке містить заяву із запереченнями Комісії чи уповноваженого з питань 

конкуренції органу держави-члена.  

4.   Переривання обмежувального строку повинне застосовуватись до всіх суб’єктів 

господарювання чи їх об’єднань,  які є учасниками порушення. 

5. Кожне переривання починає новий перебіг строку. Обмежувальний строк закінчується 

останнього дня, коли  період часу, дорівнюючий двом обмежувальним термінам, завершиться і 

протягом нього Комісією не буде накладено штрафу або періодичного штрафного платежу. Цей 

період повинен бути продовжено на строк, протягом якого обмеження призупиняється на 

підставі пункту 6.  

6. Обмежувальний строк щодо накладення штрафів чи періодичних штрафних платежів 

повинен призупинятися на термін, протягом якого рішення Комісії буде предметом перегляду 

впровадження, здійснюваного Судом Справедливості. 
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Стаття 26 

Обмежувальні строки щодо примусового виконання покарань 

1. Повноваження Комісії примусово виконувати рішення, ухвалені на підставі статей 23 та 

24, повинні обмежуватись періодом тривалістю п’ять років. 

2. Строк повинен починати свій перебіг у день, з якого рішення стає остаточним. 

3. Обмежувальний строк щодо примусового виконання покарань повинен перериватись : 

(а) повідомленням про рішення, яке змінює оригінальний розмір штрафу чи періодичного 

штрафного платежу або відмовляє у здійсненні такої зміни; 

(b) здійсненням будь-якого заходу Комісією або державою-членом, яка діє на її вимогу, 

примушуючого сплатити штраф чи періодичний штрафний платіж. 

4. Кожне переривання починає новий перебіг строку. 

5. Обмежувальний строк примусового виконання покарань повинен призупинятися: 

(а) на термін, наданий для здійснення платежу; 

(b) примусове виконання платежу призупинене на підставі рішення Суду Справедливості. 

 

ГЛАВА VIII 

СЛУХАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ 

 

Стаття 27 

Слухання сторін, позивачі та інше 

1. Перед ухваленням рішення, Передбаченого статтями 7, 8, 23 та статтею 24(2), Комісія має 

надати суб’єктам господарської діяльності або їх об’єднанням, що є суб’єктами проваджень, 

здійснюваних нею, можливість бути заслуханими щодо питань, правомірність яких 

заперечується Комісією. Комісія повинна базувати своє рішення стосовно тих питань, 

правомірність яких нею заперечується,  та про котрі  відповідні сторони мали можливість 

висловити власні міркування. Позивачі повинні брати безпосередню участь у провадженнях. 

2. Право на захист відповідних сторін має повністю поважатись при здійсненні проваджень. 

Вони повинні мати право на доступ до документів Комісії та, враховуючи законні інтереси 

суб’єктів господарювання, захист їх комерційних таємниць. Право доступу до документів не 

повинне поширюватися на конфіденційну інформацію, внутрішні документи Комісії та 

уповноважених з питань конкуренції органи держав-членів. Зокрема, право доступу до 

документів не має розповсюджуватись на листування між Комісією та уповноваженими з 

питань конкуренції органами держав членів або між останніми, включаючи документи, 

складені на підставі статей 11 та 14. Ніщо в цьому пункті не повинне обмежувати Комісію в 

розкритті та використанні інформації, необхідної для доведення порушення. 

3. Якщо Комісія вважатиме це необхідним, вона може також заслухати фізичних чи 

юридичних осіб. Клопотання про надання права виступу, подані такими особами,    повинні  

задовольнятися, коли становлять значний інтерес. Держави-члени також можуть просити 

Комісію заслухати інших фізичних чи юридичних осіб. 

4. У тих випадках, коли Комісія має намір ухвалити рішення на підставі статті 9 чи статті 

10, вона повинна опублікувати короткий огляд основних зобов’язань, дій чи запропонованих 

заходів. Зацікавлені треті сторони можуть подати власні міркування в межах визначеного 

Комісією в її публікації строку, який не може бути меншим, ніж один місяць. Публікації 

повинні брати до уваги законні інтереси суб’єктів господарювання щодо захисту їх 

комерційних таємниць. 

 

 



 

L 1/20 Офіційний вісник Європейських Співтовариств 4.1.2003 
 Стаття 28 

Професійна таємниця 

1. Без шкоди для статті 12 інформація, зібрана на підставі статей з 17 по 22, повинна 

використовуватися лише відповідно до її отримання. 

2. Не шкодячи  обміну та використанню інформації, передбаченого у статтях 11, 12, 14, 15 та 

27, Комісія й уповноважені з  питань конкуренції органи держав-членів, їх посадові особи, 

службовці та інші особи, які працюють під контролем цих органів так само, як посадові особи та 

цивільні службовці інших органів держав-членів, не повинні розкривати інформацію, отриману 

ними або передану їм на підставі цього Регламенту та подібних йому,  зобов’язуючись тримати 

професійну таємницю. Це зобов’язання також застосовується до всіх представників та експертів 

держав-членів, які обслуговують засідання Консультативного Комітету на підставі статті 14. 

 

ГЛАВА ІХ 

РЕГЛАМЕНТИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВИЛУЧЕННЯ 

 

Стаття 29 

Відкликання в окремих справах 

1. У тих випадках, коли Комісія, уповноважена Регламентом Ради, як Регламенти 19/65/ЄЕС, 

(ЄЕС) №2821/71, (ЄЕС) №3976/87, (ЄЕС) №1534/91 чи (ЄЕС) №479/92, використовувати статтю 

81(3) Договору з метою регулювання, проголошує статтю 81(1) Договору такою, що не 

застосовується до окремих категорій угод, рішень об’єднань суб’єктів господарювання або 

узгоджених дій, вона може, діючи з власної ініціативи або згідно із заявою, відкликати привілеї, 

що походять від звільняючих Регламентів, коли вона визнає, що у будь-якій окремій справі 

угода, рішення чи узгоджена дія, до якої застосовується звільняючий Регламент, має певні 

наслідки, несумісні зі статтею 81(3) Договору. 

2. У тих випадках, коли будь-які особливі справи, угоди, рішення об’єднань суб’єктів 

господарювання або узгоджені дії, до яких застосовуються зазначені пунктом 1 Регламенти 

Комісії, мають на території держави-члена чи її частині з ознаками окремого географічного 

ринку, наслідки, несумісні зі статтею 81(3) Договору, уповноважений з питань конкуренції 

орган такої держави-члена може відкликати стосовно такої території привілеї, що виникають з 

відповідного звільняючого регламенту. 

 

ГЛАВА Х 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 30 

Публікація рішень 

1. Комісія повинна здійснювати публікацію рішень, ухвалених на підставі статей з 7 по 10, 23 

та 24. 

2. Публікація повинна зазначати назви сторін та основний зміст рішення, включаючи будь-які 

накладені покарання. Вона має зважати на законний інтерес суб’єктів господарювання щодо 

захисту їх комерційних таємниць. 

 

Стаття 31 

Перегляд Судом Справедливості 

Суд Справедливості матиме необмежену юрисдикцію переглядати рішення, у яких Комісія 

визначила штраф чи періодичний штрафний платіж. Він має право скасувати, зменшити чи 

збільшити накладений штраф чи періодичний штрафний платіж. 
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 Стаття 32 

Винятки 

Цей Регламент не застосовується до : 

(а) до вантажних морських суден, які здійснюють міжнародні перевезення без визначених 

рейсів (трапових морських суден), зазначених у статті 1(3)(а) Регламенту (ЄЕС) №4056/86; 

(b) морських транспортних послуг, які здійснюються тільки між портами, розташованими в 

одній державі-члені, як це передбачено статтею 1(2) Регламенту (ЄЕС) №4056/86; 

(с) авіаційних перевезень між аеропортами Співтовариства і третіх країн. 

 

Стаття 33 

Імплементуючі положення 

1. Комісія матиме дозвіл вживати заходи, належні  для застосування цього Регламенту. Заходи 

можуть, inter alia, стосуватись :  

(а) форми, змісту та інших деталей скарг, заявлених на підставі статті 7 та процедури 

відхилення скарг; 

(b) приготувань практичного характеру щодо обміну інформацією та проведення консультацій, 

передбачених в статті 11; 

(с) приготувань практичного характеру щодо слухань, передбачених у статті 27. 

2. Перед вживанням будь-якого заходу на підставі частини 1 Комісія повинна опублікувати 

його проект та запропонувати всім зацікавленим сторонам надати свої коментарі в межах 

визначеного строку, який не може бути меншим за один місяць. Перед публікацією проекту 

заходу та ухваленням його Комісія повинна проконсультуватись у Дорадчому Комітеті з 

Обмежувальних Дій та Домінуючих Позицій. 

 

ГЛАВА ХІ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ПЕРЕХІДНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 34 

Перехідні положення 

1. Заяви, подані до Комісії згідно зі  статтею 2 Регламенту №17, повідомлення, отримані 

відповідно до статей 4 та 5 зазначеного Регламенту, та заяви й повідомлення за Регламентами 

(ЄЕС) №1017/68, (ЄЕС) №4056/86 та (ЄЕС) №3975/87 втрачають силу з дати введення в дію 

цього Регламенту. 

2. Процесуальні заходи, вчинені відповідно до Регламенту №17 та Регламентів (ЄЕС) 

№1017/68, (ЄЕС) №4056/86 та (ЄЕС) №3975/87, зберігатимуть силу для цілей застосування 

цього Регламенту. 

 

Стаття 35 

Призначення уповноважених з питань конкуренції органів держав-членів 

1. Держави-члени повинні призначити уповноважений з питань конкуренції орган чи органи, 

відповідальні за застосування статей 81 та 82 Договору таким чином, щоб положення цього 

Регламенту використовувались ефективно. Заходи, необхідні для надання цим органам 

повноваження застосовувати статті, повинні бути здійснені до 1 травня 2004 року. До 

призначених органів можуть входити також і суди. 
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2. У тих випадках, коли застосування конкурентного права Співтовариства покладається на 

національні адміністративні та судові органи, держави-члени можуть надавати їм різні 

повноваження та функції. 

3. Наслідки статті 11(6) застосовуються до органів, призначених державами-членами, 

включаючи суди, які виконують функції, пов’язані з підготовкою та затвердженням різновидів 

рішень, передбачених статтею 5. Наслідки статті 11(6) не поширюються на суди, коли вони 

діють як суди, що переглядають рішення видів, передбачених статтею 5. 

4. Незважаючи на пункт 3, держави-члени у випадках, коли для ухвалення окремих видів 

рішень, передбачених статтею 5, державний орган виносить справу на розгляд судового 

органу, який незалежний та не є органом обвинувачення, дотримуючись при цьому умов 

даного пункту, наслідки статті 11(6) повинні бути обмежені стосовно органу обвинувачення у 

справі. Він повинен відкликати свій позов, поданий до судового органу, якщо Комісія 

розпочинає провадження. Таке відкликання повинне повністю припинити національне 

провадження. 

 

Стаття 36 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) №1017/68 

До Регламенту (ЄЕС) №1017/68 вносяться такі зміни : 

1. стаття 2 виключається; 

2. У статті 3(1) слова “Заборона, встановлена статтею 2” замінюються словами “Заборона, 

встановлена у статті 81(1) Договору”; 

3. До статті 4 вносяться такі зміни : 

(а) У пункті 1 слова “Угоди, рішення та узгоджені дії, на які вказує стаття 2” замінюються 

словами “Угоди, рішення та узгоджені дії відповідно до статті 81(1) Договору”; 

(b) Пункт 2 замінюється таким: 

“2. Якщо виконання будь-якої угоди, рішення або узгодженої дії, до яких 

застосовується пункт 1, матиме в окремому випадку наслідки, несумісні з вимогами 

статті 81(3) Договору, суб’єкти господарювання або їх об’єднання  можуть бути 

зобов’язані припинити їх.” 

4. статті з 5 по 29 виключаються, за винятком статті 13(3), яка продовжує застосовуватись до 

рішень, ухвалених на підставі статті 5 Регламенту (ЄЕС) №1017/68, до дати введення в дію 

цього Регламенту, та застосовуватиметься до дати припинення дії таких рішень. 

5. Зі статті 30 пункти 2, 3 та 4 вилучаються. 

 

Стаття 37 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) №2988/74 

До Регламенту (ЄЕС) №2988/74 вводиться така стаття : 

“Стаття 7а  

Вилучення 

Цей Регламент не застосовується до заходів, здійснених відповідно до Регламенту Ради 

(ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, 

визначених статтями 81 та 82 Договору (*). 

____________  

(*) ОВ L 1, 4.1.2003, С. 1.” 
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 Стаття 38 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) №4056/86 

До Регламенту (ЄЕС) №4056/86 вносяться зміни : 

1. До статті 7 вносяться такі зміни : 

(а) Пункт 1 замінюється таким чином: 

“1. Порушення зобов’язання 

У тих випадках, коли відповідні особи знаходяться у стані порушення зобов’язання, 

яке згідно зі  статтею 5 стосується передбачених статтею 3 вилучень, Комісія може з 

метою його припинення та відповідно до умов, встановленими Регламентом Ради 

(ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, що 

визначені статтями 81 та 82 Договору (*), ухвалити рішення, котре або забороняє їм 

продовжувати такі дії, або вимагає від них здійснення певних спеціальних дій, або 

відкликає привілеї блокових вилучень, якими вони користуються. 

____________ 

(*) ОВ L 1, 4.1.2003, С. 1.” 

(b) До пункту 2 вносяться такі зміни : 

(і) У пункті (а) слова “відповідно до умов, встановлених у Розділі ІІ” замінюються 

словами “відповідно до умов, встановлених у Регламенті (ЄС) №1/2003”; 

(іі) Друге речення другого підпункту (с)(і) замінюється таким: 

“Одночасно вона повинна ухвалити рішення згідно зі статтею 9 Регламенту (ЄС) 

№1/2003 щодо прийняття зобов’язань, запропонованих відповідними суб’єктами 

господарювання з наміром, inter alia, отримати доступ на ринок, пов’язаний з 

корабельними лініями, які не належать організаціям перевізників.” 

2. До статті 8 вносяться такі зміни : 

(а) Пункт 1 вилучається. 

(b) У пункті 2 слова “на підставі статті 10” замінюються словами “на підставі Регламенту (ЄС) 

№1/2003”. 

(с) Пункт 3 вилучається; 

3. До статті 9 вносяться такі зміни : 

(а) У пункті 1 слова “Дорадчий Комітет, який зазначений у статті 15” замінюються словами 

“Дорадчий Комітет, що зазначений у статті 14 Регламенту (ЄС) №1/2003”; 

(b) У пункті 2 слова “Дорадчий Комітет,  який зазначений у статті 15” замінюються словами 

“Дорадчий Комітет, який зазначений у статті 14 Регламенту (ЄС) №1/2003”; 

4. статті з 10 по 25 вилучаються, за винятком статті 13(3), яка продовжує застосовуватись до 

рішень, ухвалених на підставі статті 81(3) Договору, до дати запровадження в дію цього 

Регламенту та застосовуватиметься до дати припинення чинності зазначених рішень; 

5. У статті 26 слова “форма, зміст та інші деталі скарг, поданих на підставі статті 10, заяв на 

основі статті 12 і слухань, передбачених статтею 23(1) та (2)”, вилучаються. 

 

Стаття 39 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 3975/87 

статті з 3 по 19 Регламенту (ЄЕС) № 3875/87 вилучаються, за винятком статті 6(3), яка 

продовжує діяти відносно рішень, ухвалених на підставі статті 81(3) Договору, до дати введення 

у дію цього Регламенту та застосовуватиметься до дати закінчення строку дії таких рішень. 
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 Стаття 40 

Внесення змін до Регламентів №19/65/ЄЕС, (ЄЕС) №2821/71 та (ЄЕС) №1534/91 

стаття 7 Регламенту №19/65/ЄЕС, стаття 7 Регламенту (ЄЕС) №2821/71 та стаття 7 Регламенту 

(ЄЕС) №1534/91 вилучаються. 

 

Стаття 41 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) №3876/87 

До Регламенту (ЄЕС) №3976/87 вносяться такі зміни : 

1. стаття 6 замінюється наступною: 

“Стаття 6 

Комісія повинна консультуватися в Дорадчому Комітеті, про який йдеться у статті 14 

Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 року, щодо імплементації правил 

конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору (*), перед опублікуванням проекту 

Регламенту та його ухваленням. 

____________ 

(*) ОВ L 1, 4.1.2003, С. 1.” 

2. стаття 2 вилучається. 

 

 Стаття 42 

Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 479/92 

До регламенту (ЄЕС) №479/92 вносяться такі зміни : 

1. стаття 5 замінюється таким: 

“стаття 5 

Перед публікацією проекту Регламенту та його ухваленням Комісія повинна 

проконсультуватися в Дорадчому Комітеті, про який йдеться у статті 14 Регламенту Ради 

(ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених 

статтями 81 та 82 Договору (*). 

____________ 

(*) ОВ L 1, 4.1.2003, С. 1.” 

2. стаття 6 вилучається. 

 

Стаття 43 

Скасування Регламентів №17 та №141 

1. Регламент №17 чинність скасовується, крім  статті 8(3), яка продовжує діяти відносно рішень, 

ухвалених на підставі статті 81(3) Договору, до дати введення у дію цього Регламенту та 

застосовуватиметься до закінчення їх строку. 

2. Регламент №141 припиняє дію. 

3. Посилання на Регламенти, дію яких припинено, повинні розумітися як посилання на цей 

Регламент. 

 

Стаття 44 

Доповідь щодо застосування цього Регламенту 

Через п’ять років після дати введення в дію цього Регламенту Комісія повинна доповісти 

Європейському Парламентові та Раді про використання даного Регламенту, зокрема, про 

застосування статті 11(6) та статті 17. 

На основі зазначеної доповіді Комісія повинна визначити, чи доцільно буде запропонувати Раді 

переглянути  цей Регламент. 
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Стаття 45 

Набуття чинності 

Цей Регламент набуває чинності на 20-тий день після дня його опублікування в Офіційному 

віснику Європейських Співтовариств. 

Підлягає застосуванню з 1 травня 2004 року. 

 

Цей Регламент є обов’язковим у всій своїй повноті та підлягає прямому 

застосуванню у всіх державах-членах. 

 

Вчинено в Брюсселі 16 грудня 2002 року. 

 

  За Раду 

 

Голова 

 

M. FISCHER BOEL 

 

 ___________  

 

 


