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Зобов’язання
компанії Веолія
У більшості країн, де працює
наша компанія, прийнято низку
законів та правил щодо вільної
конкуренції. Ці закони та правила
сприяють просуванню жорстких
але справедливих норм поведінки
серед компаній, що працюють
в одній галузі.
Я приділяю велику увагу тому, що будьяка комерційна діяльність Групи має відбуватися у повній відповідності до цих
законів та норм.
Брак знань цих законів та норм може
наразити на досить серйозну небезпеку
компанію Веолія або залучену незалежну
особу. Наслідки можуть заподіяти Групі не
тільки фінансової шкоди, але й зіпсувати
її імідж та репутацію. Саме тому компанія
Веолія прагне, щоб всі співробітники компанії діяли відповідно до цих правил та
рекомендацій, наведених далі у Кодексі
Етики. Саме тому, окрім повної імплементації цих законів та правил, я прошу вас

розповсюдити цю інформацію та сприяти
її розумінню та систематичному виконанню.
Особливо важливо, щоб кожен співробітник компанії визначив для себе сфери, де
можуть виникнути певні питання щодо
вільної конкуренції, та звернувся у такому
випадку до безпосереднього керівництва
та юридичного департаменту компанії.
Інформація та навчальні програми, запропоновані компанією протягом останніх років, є важливим інструментом, що
забезпечує виконання всіма співробітниками компанії Веолія принципів законів
про конкуренцію.
Окрім творчого підходу у роботі, технічних характеристик, професійної комерційної команди та гнучкості у задоволенні
потреб клієнта, дотримування законів
про конкуренцію є нашою додатковою
перевагою, що дозволить нам постійно
підтримувати довіру клієнтів та здобувати
нові контакти у майбутньому.

Антуан Фреро, Президент-Генеральний директор компанії Веолія
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Вступ
Закони про конкуренцію існують у більшості країн, де працює компанія Веолія.
Закони про конкуренцію можуть різнитися в залежності від країни, з огляду на
існуючі правові норми. Але їх основною
метою є забезпечити, щоб поведінка
економічних гравців на ринку та сама
структура ринку дозволяли наявність
ефективної конкуренції відповідно до
загальних інтересів всіх сторін.
Порушення законів про конкуренцію
підлягає загальному жорсткому санкці-
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онуванню (особливо в Європейському
Союзі та Північній Америці). Існує безліч
можливих санкцій, що застосовуються
до корпорацій або фізичних осіб, які
порушили закон.
Для корпорацій застосовуються штрафи, призупинення чи заборона урядових контрактів, а також цивільні санкції
(недійсність договорів, збитки, судові
заборони) особливо після колективних
дій. Для фізичних осіб можуть застосовуватися санкції кримінального характеру
(сплата штрафу чи навіть позбавлення
волі). Правила щодо законів кримінального характеру наведені у Кодексі «для
управління та мінімізації ризику кримінального впливу у групових операціях».
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Покарання за порушення законів про конкуренцію може нести дуже серйозну небезпеку для репутації та іміджу компанії,
особливо у соціальній мережі.
Загалом, будь-яка країна застосовує свої
закони про конкуренцію у випадку, коли
транзакція чи дія відбувається на її території. Таким чином, менеджери та компанії,
що належать до міжнародних груп, наражаються на досить серйозну небезпеку порушення законів про конкуренцію
країни через дію або транзакцію, що була
вирішена чи проведена поза межами цієї
країни.

Цей Кодекс був розроблений Групою
Веолія та застосовується до всіх її підрозділів. Основною метою цього документу є, щоб кожен співробітник групи
міг зрозуміти основні принципи законів
про конкуренцію, для того щоб краще
визначати ризики, що виникають у результаті їх порушення, щоб уникнути халатність та скористатися можливостями,
що ми щойно описали. Цей документ не
має на меті замінити діючі закони країн, де працює Веолія. Особливі зміни до
цього документу можуть бути внесені на
місцевому рівні.

Але закони про конкуренцію не мають
розглядатися лише як обмеження. Вони
можуть також застосовуватися на користь
нашої компанії, надаючи конкурентні
можливості та відкриваючи нові ринки
збуту. Веолія може також зазнати шкоду
від антиконкурентних дій своїх конкурентів, постачальників, клієнтів або через
звинувачення. Тому важливо знати, як
визначити подібні ситуації для захисту
своїх прав.
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Картелі:
угоди, погоджені дії
Угоди та погоджені дії між конкурентами,
метою чи результатом яких є явне обмеження конкуренції, заборонені в законі
про конкуренцію та підлягають суворому
санкціонуванню.
Для того щоб санкціонувати подібні порушення, зовсім не обов’язково встановити
існування формальної письмової угоди:
будь- який орган з питань конкуренції
або юрисдикції, на основі вилучених
документів, може визначити існування
«картелю» з неформального обміну між
зацікавленими сторонами (електронна
пошта, звіти телефонних розмов тощо), а
також з того, яким чином ведуть себе зацікавлені сторони.
Далі наведені основні ситуації, в яких ви
можете опинитися:

1.1/ Картель між конкурентами
Угоди між конкурентами щодо цін,
прайс-листів, знижок або будь-яких
інших умов надання послуг (чи постачання продуктів) є особливо серйозним
порушенням законів про конкуренцію.
Те саме відноситься до угод згідно
яких конкуренти розподіляють ринок
(географічно чи за наданням послуг
чи постачанням продуктів) або певні
сегменти клієнтів. Таким чином, забороняються угоди (формальні чи неформальні) щодо географічного поділу
територій, щодо відведення певної діяльності чи певного сегменту клієнтів,
в повній мірі чи частково, одному чи
іншому оператору.

1.2/ Угоди в рамках
проведення тендерів:
погоджені відповіді,
субпідряд та об’єднання
у групи
Під час проведення урядових чи приватних тендерів конкурентам забороняється обмінюватися інформацією в ході
тендерного процесу, а також забороняється погоджувати в будь-який спосіб
пропозиції цін.
Координація цін може приймати дуже
різні форми, такі як подання штучно
сформованих неконкурентних пропозицій, або, за виключенням надання
чіткого й очевидного обґрунтування, ненадання пропозиції згідно процедури.
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1.3/ Обмін комерційно
чутливою інформацією
між конкурентами, зокрема
у роботі з професійними
організаціями або
торгівельними асоціаціями

Дозволяється звернення до субпідряду
або миттєве об’єднання підприємств для
надання спеціальної цінової пропозиції.
Однак не слід використовувати угруповання чи субпідряди в якості поділу ринку (наприклад, систематичний субпідряд
для виконання певної частини тендеру у
компанії, що не була обрана учасником
тендеру), або для того, щоб щоб закрити
ринок від конкурентів (наприклад, групова угода для обмеження доступу для
участі у тендері). Вкрай важливо проявляти особливу пильність, якщо об’єднання
включає більшість операторів ринку, що
може обмежити залишкову конкуренцію
та сприяти розподілу ринку.
Для того щоб приймати участь у групових торгах або звернутися до субпідряду,
компанії мають навести технічні, економічні або інші причини, що призвели до
вживання цих заходів (наприклад, взаємодоповнюваність компетенції та ресурсів, економія коштів, розподіл ризиків…).

Між конкурентами забороняється будьякий обмін комерційно чутливою або
конфіденційною інформацією; це стосується цін, прайс-листів, знижок, або
інших преференцій, доль ринку, інформації щодо виробництва чи надання
послуг, обсягів продажу та вартості,
прогнозів щодо виробництва або надання послуг (або обсягів продажу).
Більш загрозливим є обмін інформацією, що стосується майбутніх планів
компанії, аніж інформація щодо зафіксованих цін, або наданих послуг (чи
реалізованих обсягів продажу) за попередній період.
Те що конкуренти зустрічаються для
обговорення питань в межах своєї
економічної діяльності, приймаючи
участь у роботі професійної організації
чи торгівельної асоціації, являє собою
найбільше джерело ризику в питанні
виконання законів про конкуренцію.
Ризик існує не лише під час проведення
офіційної зустрічі, але й, насамперед, в
ході неформального спілкування поза
межами офіційних засідань.
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Таким чином, ви маєте обмежити, наскільки це можливо, свою участь у робочих
групах професійних організацій чи торгівельних асоціацій, де ви можете зустріти
основних операторів. Окрім цього, вам
слід утриматися від участі у неформальному спілкуванні з представниками конкурентів поза межами офіційних засідань
торгівельної асоціації.
Якщо в ході засідання торгівельної асоціації розголошується конфіденційна інформація, що являє собою комерційну
таємницю, ви маєте негайно залишити засідання, переконавшись, що ваш від’їзд та
несхвалення будуть зазначені у протоколі
зустрічі.

1.4/ Змова та «правильне»
розуміння
Встановлення партнерських відносин між
існуючими чи потенційними конкурентами, з або без створення спільної підконтрольної компанії, метою яких є ведення
спільної діяльності чи проекту, зокрема
під час проведення промислового тендеру, або задля проведення дослідницької
роботи під час розробки нового продукту чи спільного виходу на новий ринок,
є корисним для економічного прогресу
та добробуту споживачів. Однак, певні
домовленості або певні умови можуть
спотворити конкуренцію.
Легітимність будь-якого проекту партнерства між конкурентами обумовлена
проведенням детальної оцінки, з огляду
на ринкове позиціонування, мету домовленостей та договірні положення. Цей
складний аналіз має бути проведений
силами юридичного департаменту групи
та за підтримки менеджерів проекту.

1.5/ Вертикальні угоди
Угоди або погоджені дії між оператором та постачальником або клієнтом
(вертикальні відносини) можуть також
представляти конкурентні обмеження
за певних умов. Таким чином, подібні
угоди підлягають індивідуальній оцінці
та попередньому схваленню.
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• Положення щодо ексклюзивних прав
Загалом компанія Веолія має право на
надання ексклюзивних прав постачальникам послуг чи товарів. Однак, слід
зазначити, що незалежно від питання
сумісності такої практики з законами
про конкуренцію, внутрішні рекомендації компанії Веолія знеохочують надання постачальникам ексклюзивних
прав.
Згідно закону про конкуренцію право
про надання ексклюзивних прав оцінюється в індивідуальному порядку. Це
положення є дійсним при дотриманні
певних умов (мова йде зокрема про
рамки, тривалість, що має обмежуватися в часі, та позиціонування зацікавлених сторін на відповідних ринках).
Ця внутрішня ключова процедура №13
«про дотримання законів про конкуренцію» є доступною на правовому внутрішнього ресурсі Іntranet.

• Положення про конкурентоздатність,
так зване «Англійське» положення
для проведення закупівель
Згідно цих положень постачальник зобов’язується вирівняти свою пропозицію
з найбільш вигідною пропозицією конкуруючого постачальника.
Подібні положення, що сприяють прозорості ринку (відкриваючи конкуруючі
пропозиції), та дозволяють постачальнику витіснити конкурентів, можуть
бути показником існування картелю або
зловживання домінуючим становищем.
• Положення про найбільш
прихильного клієнта
Це положення дозволяє клієнту звернутися до постачальника з проханням про
надання більш сприятливих умов, які він
міг би застосувати до інших клієнтів.
За певних обставин це положення може
мати антиконкурентний ефект та бути визнаним недійсним.
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Зловживання
домінуючим
положенням
2.1/ Визначення
Поняття «домінуючого становища» не
обов’язково означає, що компанія, про
яку йдеться, є єдиним постачальником на
ринку, але вказує на те, що на цьому ринку ця компанія має право контролювати
ціни або виключати конкурентів. Загалом
кажучи, і хоча критерії оцінки є численними, існування домінуючого становища
має розглядатися у випадку, коли доля
ринку корпорації перевищує 40% на ринку надання послуг та/чи постачання товарів на певній географічній території.
Утримання домінуючого становища само
по собі не заборонено, але за умови, що
таке становище було досягнуто та підтримується чи поліпшується завдяки виключно конкуруванню з іншими компаніями
за принципом «переваг», тобто завдяки
якості продукту або послуг та завдяки поліпшенню економічної ефективності.

При деяких ринкових конфігураціях (олігополія чи дуополія) декілька компаній
можуть разом утримувати «колективне
домінуюче становище».

2.2/ Приклади дій,
що становлять порушення
Коли йдеться про домінуючи компанії, закон про конкуренцію забороняє наступні
дії: надмірні чи грабіжницькі ціни, відмова у наданні послуг (чи продажу товару),
додаткові суміжні послуги (чи товар), ексклюзивні права для постачальників чи
клієнтів, або надмірне пріоритетне право,
пригінка до конкурентної пропозиції, положення про найбільш прихильного клієнта (що дозволяє клієнту звернутися до
постачальника з проханням надати більш
сприятливі умови, які він може застосувати до інших клієнтів), схеми лояльності,
дискримінаційні дії, зневага тощо.

Тим не менш, утримання домінуючого становища призводить до того, що
компанія має нести особливу відповідальність за існування справедливої
конкуренції на ринку, де здійснюється це
панування, а також на суміжних ринках.
В результаті, деякі дії, що є прийнятними
для не домінуючих компаній, заборонені для домінуючого підприємства, так як
вони можуть призвести до «зловживання
домінуючим становищем».
10
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Концентрації (злиття,
поглинання та спільні
підприємства, і т.п.)
Закон про конкуренцію не тільки контролює поведінку компаній на ринках,
але й саму структуру ринків: це питання
«контролю концентрацій».
Метою контролю правил концентрації є
збереження конкурентної рівноваги ринку, запобігаючи концентрації економічної
влади у створенні або зміцненні домінуючого положення, яке може істотно перешкоджати ефективній конкуренції.
У більшості країн, де існує контроль концентрацій, є обов’язковим надавати попереднє повідомлення щодо здійснення
транзакцій у випадку, коли передбачена
концентрація перевищує певний поріг
і є під загрозою великих штрафів. Тому
вкрай важливо, у всіх випадках, консультуватися з юридичним департаментом щодо закону про конкуренцію та
слідувати внутрішній процедурі Групи
щодо управління та повідомлення про
транзакції концентрацій. З внутрішньою
ключовою процедурою №12 можна ознайомитися на правовому внутрішньому
ресурсі Intranet.

Державна
допомога
Європейський союз ввів у дію нормативи
з контролю «Державної допомоги», тобто
будь-яких переваг, що надаються державними структурами, органами місцевого самоврядування, або громадськими
організаціями, або за рахунок державних ресурсів, які могли б перешкоджати
відкриттю національних ринків в рамках
Європейського Союзу.
Держави-члени повинні повідомляти Європейську комісію про будь-який проект
з державної допомоги до його реалізації.
Державні внески «компенсації державної
служби» (або інших послуг загального економічного інтересу), які не є надмірними,
не вважаються державною допомогою,
і, коли їх кількість визначається в рамках
процедури вільної конкуренції, вони вбачаються бути достатніми.
Також є правила, які дозволяють певні
види допомог (для захисту навколишнього середовища, наукових досліджень ...).
Незаконні кошти повинні бути повернені
фірмою бенефіціаром. Тому необхідно бути
обережним і проконсультуватися з Вашим
юридичним департаментов щодо будьякого питання про державну допомогу.
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Управління
внутрішньою
та зовнішньою
комунікацією
Вкрай важливо дотримуватися не тільки
закону про конкуренцію, а й вжити необхідних заходів, щоб уникнути будь-якої ситуації, яка може помилково призвести до того,
що інші будуть підозрювати некоректну
поведінку з Вашого боку.
У зв’язку з цим, жорсткий контроль внутрішньої і зовнішньої комунікації є суттєвим.

Та ж обережність потрібна в області зовнішніх комунікацій, щоб помилково не викликати підозру щодо відповідності дій Веолія
до закону про конкуренцію. Особлива увага
повинна приділятися роботі з комунікаціями, призначеними для фінансових ринків.
Необхідно проконсультуватися з юридичним департаментом Групи з приводу будьяких уразливих комунікацій.
Слід також зазначити, що в рамках Європейського Союзу, будь-яке листування між
адвокатом і клієнтом вважається конфіденційним в певних межах. Цей захист не поширюється на комунікацію між внутрішнім
адвокатом та іншими особами фірми або
третіми особами.

Помилково вважати, що усну комунікацію
не можливо відслідкувати та що неформальні чи персональні замітки (рукописні
нотатки на полях документа, пости, порядок
денний, електронні листи, миттєві повідомлення) вільні від будь-яких можливих правових наслідків. Прецедентне право має
багато прикладів коли знайдені елементи
у файлі фірми на перший погляд здаються
нешкідливими. У зв’язку з цим, позначення
«особисто», «конфіденційно» або «таємно»
на документі - це рекомендована обережність, хоча це рідко запобігає вилученню
документа в ході розслідування або в ході
судового розгляду.
Неформальні або персональні замітки можуть викликати підозру слідчого через вміст
інформації, суперечливої з точки зору закону
про конкуренцію та без чіткого зазначення її
джерела походження. Тому дуже важливо
чітко посилатися на законні джерела інформації (окрім посилань на конкурентів) та
використовувати за призначенням (підвищуючи економічну ефективність фірми).
12
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Практичні
рекомендації
Для забезпечення дотримання норм
закону про конкуренцію та для того,
щоб уникнути будь-яких ризиків санкцій щодо компанії або окремих осіб:
- Ви повинні уникати будь-якого
контакту з представниками
конкуруючих операторів;
- У разі проведення засідання,
необхідно засвідчитись
у легітимності такого зібрання
(асоціації, спілки, субпідрядники
або угода угруповання, наприклад)
і переконайтеся, що розмова
не переключається на інші теми;

- Ви повинні заборонити будь-який
обмін секретною та/або
конфіденційною інформацією;
- Проконсультуйтесь із керівництвом
і юридичним відділом Групи до
початку будь-якого проекту, який
припускає стосунки з конкурентом
(субпідряд, угруповання, партнерство),
а також в разі сумніву в правомірності
ситуації;
- Подавайте в юридичний відділ Групи
будь-який проект контракту, який
включає в себе ексклюзивні положення
(див. внутрішню ключову процедуру
N°13 відповідно до закону про
конкуренцію, доступну на правовому
внутрішньому сайті), статті на заборону
конкуренції, пункти англійською
мовою, поступки, або будь-які умови,
які можуть бути неправомірними.
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Аби не викликати підозри чи не виявитися порушником закону про конкуренцію
(зокрема у випадку розслідування), забезпечте жорсткий контроль над внутрішньою
та зовнішньою комунікаціями компанії.
У разі придбання або продажу компаній,
поділу або створення спільного підприємства, див. внутрішнью ключову процедуру
Групи №12 щодо концентрацій, яка доступна на правовій внутрішній мережі.
Щоб визначити переваги від можливостей, запропонованих законом про конкуренцію: завжди пам’ятайте, що закон
про конкуренцію також відноситься до
конкурентів, клієнтів і постачальників, і що
він може забезпечити шлях для компанії
Веолія розвивати свою діяльність або навіть
здобути компенсації відповідно до рішення щодо санкцій, зокрема при засудженні
нечесних постачальників, або одержати
користь від відкриття нових ринків.

14

Програма за
дотриманням
закону про
конкуренцію
Для забезпечення дотримання співробітниками закону про конкуренцію і для
запобігання правових ризиків, що відносяться до правил конкуренції, Веолія створила внутрішню ключову процедуру №13
для дотримання закону про конкуренцію,
що вимагає активної участі всіх, зокрема
менеджерів, у реалізації процедур та рекомендацій групи, посилення правового
моніторингу та впровадження навчальних
модулів.
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Ця програма включає в себе організацію
аудиту\перевірок конкуренції. Такі перевірки, суто педагогічні, складаються з (I)
тренінгів в області закону з конкуренції
з боку юридичного відділу та спеціалізованих юристів, які тісно взаємодіють і (II)
реальних життєвих ситуацій під час індивідуальних консультацій між юристами
та співробітниками.
Метою таких перевірок є дозволити Веолія
перевірити:
- Переконатися, що співробітники
дотримуються правил, встановлених
в цьому Кодексі;
- Визначити можливу присутність у
професійних файлах будь-якого документу,
у якому можуть бути виявлені порушення
правил, описаних у цьому Кодексі.

Доведені проступки з порушення правил,
встановлених у цьому Кодексі, можуть
призвести до дисциплінарних санкцій,
передбачених внутрішніми правилами.
Відповідно до правил збору та обробки
даних, працівникам дається право на доступ, зміни та коригування даних, які до
них відносяться та які були зібрані в ході
перевірок через відділ кадрів або місцевого спеціаліста з охорони даних (СОД),
залежно від діючих місцевих законів про
захист даних.
Для компанії Veolia Environnement SA,
право на доступ можливо отримати
через контакт:
access-right-group.dpo@veolia.com
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