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Zmiana niejedno ma imię
(od redaktor naczelnej)

Drugi numer iKAR-a w 2018 r. jest kolejnym numerem przygotowywanym do publikacji w okre-
sie bogatym w różnego rodzaju wydarzenia, które przykuwały uwagę osób zainteresowanych 
ochroną konkurencji i konsumentów w Polsce i w Europie. 

Po pierwsze, Prezes UOKiK zaczął wykonywać kompetencje przyznane mu ustawą z 15 grud-
nia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi. Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności jest 
również przedmiotem inicjatywy na forum unijnym. Komisja Europejska w okresie do 17 listopa-
da 2017 r. prowadziła konsultacje publiczne w tym zakresie. Jednocześnie w KE prowadzono 
prace nad stosowaniem prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do 
kwestii związanych z podwójną jakością produktów, w szczególności żywności. W ich rezultacie 
Komisja opublikowała we wrześniu 2017 r. zawiadomienie dotyczące tych kwestii. Problematyka 
ta jest przedmiotem pierwszego z artykułów (autorstwa Anny Mokrysz-Olszyńskiej) zawartych 
w bieżącym numerze. W podobnym czasie w Polsce po trzech miesiącach obowiązywania ustawy 
dotyczącej przewagi kontraktowej Prezes UOKiK informował, że prowadzi 12 spraw na podstawie 
nowej ustawy1. Droga do pierwszych decyzji w tych sprawach może być jeszcze dość daleka. Tym 
bardziej jako interesujące jawią się doświadczenia innych państw, które dłużej od Polski posiadają 
regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w łańcuchu dostaw żyw-
ności. Rozwiązania i doświadczenia czeskie prezentuje drugi z artykułów (autorstwa Małgorzaty 
Salitry). Warto dodać, że Prezes UOKiK miałby zyskać kolejne, zupełnie nowe kompetencje na 
podstawie ustawy o jawności życia publicznego, nad której projektem trwają prace w Radzie 
Ministrów2. Co interesujące, projektowana ustawa miałaby wprowadzać również rozwiązania do-
tyczące tzw. sygnalistów, nie ma jednak w zakresie tego pojęcia podmiotów (osób) informujących 
o naruszeniu prawa konkurencji. 

Po drugie, trwają dyskusje nad wnioskiem Komisji Europejskiej z 22 marca 2017 r. – Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą nadania organom ochrony konkurencji państw człon-
kowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i na-
leżytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywą ECN+). Wstępnej oceny projektu 
dyrektywy oraz analizy zmian w polskim prawie ochrony konkurencji, jakich wymagała będzie 
dyrektywa, dotyczy trzeci z artykułów (autorstwa Grzegorza Materny). 

Pozostałe artykuły poruszają problematykę odpowiedzialności przedsiębiorstwa za narusze-
nie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w świetle orzecznictwa unijnego 
(Michał Surdyk) oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem 
UOKiK (Joanna Affre, Małgorzata Kozak i Anna Wawruch). Analizy w nich przeprowadzane po-
zwalają na sformułowanie postulatów zmian. 

1 UOKiK, 100 dni ustawy o przewadze kontraktowej, 12.10.2017, http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13601&news_page=5 (10.02.2018).
2 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351 (10.02.2018).
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W bieżącym numerze iKAR-a Czytelnicy znajdą również aż pięć glos do orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach Gasorba, Evonik Degussa, Trajektna, Coty i Gmina 
Miasto Gdynia (dwie glosy Kamila Dobosza, Patrycji Szot, Tomasza Bagdzińskiego i Radosława 
Niwińskiego). Po raz piąty zaś na łamach naszego pisma pojawia się omówienie orzeczenia 
przygotowane przez studenta (Julitę Chomik), a nagrodzone pierwszą nagrodą w dorocznym 
konkursie organizowanym od kilku lat przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego na 
Wydziale Prawa UwB. 

Rok 2018, podobnie jak rok ubiegły, będzie obfi tował w wydarzenia konferencyjne. W aktual-
nym numerze przedstawiamy sprawozdania z Siódmej Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej 
dotyczącej prawa konkurencji (10.10.2017 r., WP Uniwersytetu w Białymstoku) oraz seminariów 
naukowych pn.: „Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji w świetle projektu 
dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie zmiany z prawie polskim?” oraz „Sygnaliści – lekarstwo na 
ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku 
praworządnych obywateli” (odpowiednio 17.10.2017 r. i 28.11.2017 r., INP PAN). Przed nami 
natomiast seminarium naukowe poświęcone przewadze kontraktowej (7.03.2018 r., WZ UW), 
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku ener-
getycznym” (26.04.2018 r., WPiA UŁ) i 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na 
rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (9.05.2018 r., WPiA UŁ). 

Jako nowy redaktor naczelny postaram się, by Czytelnicy w dalszym ciągu mogli śledzić na 
łamach iKAR-a artykuły naukowe i przeglądy dotyczące najnowszych problemów w ochronie kon-
kurencji i regulacji sektorowej, glosy do najnowszych orzeczeń oraz sprawozdania z najnowszych 
wydarzeń. Nie ukrywam jednak, że przystępuję do wykonywania zadań redaktora naczelnego 
z pewnym onieśmieleniem. Nie jest łatwo być następcą Prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego, który 
wymyślił i stworzył iKAR-a, skupiając wokół niego krajowe środowisko zajmujące się problemami 
ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. 

Panie Profesorze, dziękuję i niech Pan trzyma za mnie kciuki! Drodzy Czytelnicy, Autorzy, 
Recenzenci, Członkowie Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej liczę na naszą dalszą współ-
pracę i proszę o zgłaszanie wszelkich uwag do bieżącego oraz kolejnych numerów naszego 
czasopisma. 

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB 
Białystok, 01.03.2018 r. 
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Anna Mokrysz-Olszyńska*

Podwójne standardy jakości produktów markowych w UE 
– w poszukiwaniu rozwiązań

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii podwójnej jakości produktów markowych
III. System przeciwdziałania podwójnym standardom jakości na podstawie Wytycznych Komisji
IV. W poszukiwaniu rozwiązań – kij czy marchewka?

Streszczenie
Problem „podwójnej jakości żywności” został nagłośniony w roku 2015 przez Republikę Czeską, 
a następnie podjęty w Grupie Wyszehradzkiej i na forum unijnym. Stanowi on egzemplifi kację 
szerszego problemu występowania na rynku unijnym niepożądanego zjawiska podwójnych stan-
dardów produktów markowych. Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych w sprawie 
stosowania aktualnie obowiązującego unijnego prawa żywnościowego i prawa chroniącego konsu-
mentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (Wytyczne z 26 września 2017 r.), które mają 
pomóc organom krajowym w ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo łamie prawo UE, sprzedając 
produkty o podwójnej jakości w różnych krajach członkowskich. Celem niniejszego artykułu jest 
próba spojrzenia na powyższe propozycje rozwiązania problemu pod kątem ich skuteczności oraz 
wskazanie jeszcze innego kierunku poszukiwania rozwiązań, gwarantujących większą skuteczność.

Słowa kluczowe: podwójne standardy jakości; produkty markowe; Unia Europejska; jednolity 
rynek; nieuczciwe praktyki handlowe; niezależne porównawcze testy produktów.

JEL: K2

Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy 
sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych 
krajach pomimo identycznego opakowania i marki. 
Teraz musimy nadać większe uprawnienia organom 
krajowym, aby wyeliminować wszelkie nielegalne 
praktyki, gdziekolwiek mają miejsce

Jean-Claude Juncker (2017) 

* Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Administracji i Prawa, Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; 
e-mail: anna.mokrysz@humanitas.edu.pl.
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I. Wprowadzenie
Problem „podwójnej jakości żywności” został nagłośniony w roku 2015 przez Republikę Czeską, 

a następnie podjęty w Grupie Wyszehradzkiej i na forum unijnym. Wskazywano, że w ramach 
jednolitego rynku konsumenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej są adresatami żywności 
gorszej jakości aniżeli konsumenci z krajów Europy Zachodniej, a praktyki takie są szczególnie 
rażące w przypadku artykułów tej samej marki, prezentujących różną jakość. Jakkolwiek zatem 
problem podwójnych standardów jakości dotyczy różnych artykułów konsumpcyjnych, na plan 
pierwszy wysunięte zostały artykuły spożywcze jako asortyment szczególnie wrażliwy. Jednocześnie 
przykład żywności może być traktowany jako egzemplifi kacja problemu podwójnych standardów 
jakości wszelkich produktów konsumpcyjnych, a ewentualne postulaty rozwiązań w tym obsza-
rze – odpowiednio uogólnione. 

Z inicjatywy rządów Słowacji i Czech, przy okazji nieformalnego spotkania przywódców 
27 państw UE, z udziałem Komisji Europejskiej, 13 października 2017 r. zorganizowano w Bratysławie 
Szczyt Konsumencki pod wymownym hasłem The Equal Quality of Products for All. Celem spotka-
nia było poszukiwanie rozwiązań zmierzających do zerwania z praktyką dzielenia konsumentów na 
dwie kategorie. Równocześnie Komisja Europejska podjęła prace w tym kierunku, w szczególno-
ści publikując zbiór wytycznych w sprawie stosowania aktualnie obowiązującego unijnego prawa 
żywnościowego i prawa chroniącego konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, 
które mają pomóc organom krajowym w ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo łamie prawo UE, 
sprzedając produkty o podwójnej jakości w różnych krajach (Komisja Europejska, 2017). 

Zapowiedziano dalsze kroki Komisji, w tym opracowanie wspólnej metodologii testowania 
produktów oraz kontynuację prac dotyczących gromadzenia danych i egzekwowania przepisów. 
Producenci i stowarzyszenia branżowe zobowiązały się do opracowania kodeksu dobrych praktyk 
(Komisja Europejska, 2017a).

Celem niniejszego artykułu jest próba spojrzenia na dotychczasowe propozycje rozwiązania 
problemu pod kątem ich skuteczności oraz zbadanie istnienia ewentualnych innych rozwiązań, 
gwarantujących większą skuteczność.

II. Stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii podwójnej jakości 
produktów markowych

W Wytycznych z 26 września 2017 r. dotyczących stosowania unijnego prawa żywnościowe-
go i prawa ochrony konsumentów w odniesieniu do podwójnych standardów jakości produktów 
– w szczególnym przypadku żywności (dalej: Wytyczne) Komisja prezentuje stanowisko raczej 
zachowawcze, starając się godzić interesy podmiotów gospodarczych i konsumentów, przy przy-
jęciu założenia, że dotychczasowe regulacje stanowią dostateczną podstawę do zapewnienia 
ochrony konsumentów w tym obszarze.

Napiętnowane zjawisko dzielenia konsumentów na jednolitym rynku Unii Europejskiej na lepszą 
i gorszą kategorię1 postrzega w kontekście – i w zasadzie, w granicach – wprowadzania konsu-
mentów w błąd, rozumianego szeroko, jak w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych.

1 W Wytycznych przywołano opinię przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, wyrażoną w Orędziu o stanie Unii, 13.09.2017 r. 
Pozyskano z: https://ec.europa.eu/poland/news/170926_food_quality_pl (19.10.2017).
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Jednocześnie podkreślono wyraźnie, jako punkt wyjścia, prawo podmiotów gospodarczych do 
stosowania strategii różnicowania produktów w celu dopasowania do zróżnicowanych preferen-
cji konsumentów w regionach docelowych, w ramach swobody gospodarczej. Zdaniem Komisji, 
różnicowanie takie nie stoi w sprzeczności z zasadami jednolitego rynku: „Swobodny przepływ 
towarów niekoniecznie oznacza, że każdy produkt musi być identyczny w każdym zakątku jed-
nolitego rynku. Tak, jak konsumenci mają swobodę wyboru towarów, tak podmioty gospodarcze 
mają także swobodę obrotu i sprzedaży towarów o innym składzie lub cechach, pod warunkiem, 
że w pełni respektują one prawodawstwo UE” (Komisja Europejska, 2017, s. 2)2.

O ile na tak ogólnym poziomie trudno nie zgodzić się z powyższym stanowiskiem, o tyle 
jednak mogą rodzić się wątpliwości, gdy chodzi o różnicowanie właściwości produktów tej samej 
marki, oznaczonych w jednolity sposób. Komisja jednak posuwa się dalej w swojej argumenta-
cji: „Nawet produkty tej samej marki mogą mieć różne właściwości, ze względu na uzasadnione 
czynniki, takie jak miejsce produkcji lub preferencje konsumentów w regionach docelowych”. 
Wprawdzie dodaje w tym miejscu warunek relatywizujący: „Jednakże wymaga uwagi sytuacja, 
gdy markowe produkty o różnym składzie są oznakowane w sposób, który może wprowadzać 
w błąd potencjalnego konsumenta” (Komisja Europejska, 2017, s. 2); tu jednak wkraczamy na 
grząski grunt pojęć nieostrych. 

Rodzi się przy tym niepokój czy takie postawienie sprawy nie stoi w sprzeczności z podsta-
wowymi funkcjami określającymi samą istotę znaku towarowego. Taką podstawową funkcją znaku 
towarowego, zwanego inaczej marką, jest identyfi kowanie towaru z producentem, czyli wskazywanie 
pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy. Marka jest więc nośnikiem wielu informacji 
mających wpływ na przywiązanie nabywców do danego towaru, w szczególności określających 
jego jakość, w tym rodzaj i pochodzenie komponentów. Z racji swej funkcji informacyjnej i zwią-
zanej z nią gwarancji jakości, marka decyduje o przywiązywaniu się nabywców do danego towaru 
lub producenta, co wykorzystywane jest przez przedsiębiorców do kreowania popytu i umacniania 
pozycji na rynku. Tym samym, z założenia, opatrywanie towarów znakiem towarowym chroni za-
równo interesy przedsiębiorcy uprawnionego do korzystania z niego, jak i interesy konsumentów 
podążających za renomą, jakością i bezpieczeństwem utożsamianym przez znak. 

Komisja nie abstrahuje od tych fundamentaliów, przywołując wyniki badań empirycznych, 
dowodzących, iż – istotnie – marki działają w umyśle konsumentów jako certyfi kat kontrolowanej 
i stałej jakości. Tym bardziej zaś w warunkach jednolitego rynku, gdzie obowiązuje swobodny prze-
pływ towarów i zasady równego dostępu do towarów, konsumenci nie mogą zakładać a priori, że 
produkty sprzedawane pod tą samą marką w różnych krajach Unii Europejskiej są zróżnicowane 
(Komisja Europejska, 2017, s. 6). Bezpośrednio po tym stwierdzeniu, następuje jednak kolejne: 
„Jednakże, w przypadku żywności i napojów ‘stała jakość’ niekoniecznie oznacza identyczne 
produkty w różnych obszarach geografi cznych. W istocie, w odniesieniu do żywności, zjawiskiem 
powszechnym jest dostosowywanie produktów do lokalnych preferencji konsumentów i innych 
warunków”; tu wymieniono: nawyki żywieniowe, dostępność geografi czną lub sezonową surow-
ców czy lokalne wymogi, które tworzą obiektywne uwarunkowania dla producentów, wpływając 
przy tym na skład i/lub smak produktów, możliwość wprowadzenia nowych przepisów kulinarnych, 
odzwierciedlających postępy technologiczne lub zasady reformowania odżywiania, nie zawsze 
2 Tłumaczenie cytatów z języka angielskiego własne.
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dostępnych ze względów technicznych lub ekonomicznych na wszystkich rynkach. Jako ostatni 
czynnik wymieniono warunki cenowe: „Wreszcie, operatorzy branży spożywczej mogą również 
dostosować skład produktów do elastyczności cenowej popytu lokalnego” (Komisja Europejska, 
2017, s. 7). 

Aby łatwiej zrozumieć argumentację Komisji usiłującej wyjaśnić swoje niejednoznaczne sta-
nowisko w przedmiotowej sprawie, warto pokusić się o małą dygresję i sięgnąć do meandrów 
rozwoju unijnej regulacji dotyczącej znaków towarowych, a mianowicie zastanowić się, czym 
motywowana była ewolucja zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego w UE. 

Zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego, najogólniej, oznacza sytuację, w której praw-
ny posiadacz znaku nie może zakazać jego używania w dalszym obrocie w odniesieniu do towarów 
nim pierwotnie oznakowanych. Rozwinięta w praktyce sądowej zasada wyczerpania prawa do znaku 
towarowego tradycyjnie stosowana była w głównych systemach prawnych krajów europejskich bez 
ograniczeń terytorialnych, tj. także w przypadku, gdy towar trafi ał do obrotu międzynarodowego. 
Dotyczyła przy tym zarówno sytuacji, gdy towar został wprowadzony do obrotu pod daną marką na 
rynek jakiegokolwiek kraju bezpośrednio przez prawnego posiadacza marki, jak też w sytuacji, gdy 
dokonała tego osoba trzecia za upoważnieniem prawnego posiadacza. Jedynym ograniczeniem 
zastosowania zasady wyczerpania była sytuacja, kiedy uzasadnione przyczyny usprawiedliwia-
ły przeciwstawienie się posiadacza marki dalszemu obrotowi towarem oznaczonym jego marką, 
w szczególności, jeśli stan towaru uległ pogorszeniu już po jego wprowadzeniu na rynek.

Takie rozwiązanie prawne ograniczało możliwość celowego różnicowania poziomu jakościowego 
towarów oznaczonych daną marką w przypadku kierowania ich na eksport ze względu na ryzyko, 
że markowy towar gorszej jakości przeznaczony na inny rynek może trafi ć z powrotem (w drodze 
re-importu lub tzw. importu równoległego) i podważyć zaufanie odbiorców do marki na rynku ro-
dzimym. Ryzyko takie w przypadku znaków renomowanych, będących nośnikami poważnej siły 
atrakcyjnej przyciągającej odbiorów oraz źródłem znacznej nieraz wartości fi kcyjnej towaru (odzwier-
ciedlającej się w sposób konkretny w cenie towaru) – jest odpowiednio poważne (szerzej na temat 
zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego patrz: Mokrysz-Olszyńska i Targański, 2016).

Jednocześnie lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX w. otworzyły ogromne możliwości 
ekspansji na nowe „wschodzące” rynki, „rynki przyszłości”. Charakterystyczną cechą tych rynków 
było występowanie, z jednej strony, stosunków sprzyjających stosowaniu klasycznej konkurencji 
cenowej, przy relatywnie niskich poziomach dochodów nabywców, z drugiej zaś – specyfi czne 
„wykształcenie” nabywców: rozpoznawalność towarów według znaków towarowych o światowej 
renomie, przypisywanie im dużej wartości fi kcyjnej, podatność na reklamę i skłonność do naśla-
downictwa „zachodnich” stylów konsumpcji, a jednocześnie – brak doświadczeń odnośnie do 
rzeczywistych cech jakościowych towarów określonych marek. 

W konsekwencji, wymagania nowych potencjalnych konsumentów odnosiły się bardziej do cech 
powierzchownych, w szczególności marki danego towaru, aniżeli do jego faktycznych standardów 
jakościowych. Sytuacja taka stworzyła ogromną pokusę wykorzystania tych warunków do opanowa-
nia „rynków przyszłości” przy zastosowaniu odpowiedniej strategii sprzedaży towarów markowych 
po niższych cenach przy jednocześnie obniżonych standardach jakościowych („w tańszej wersji”). 

Z kolei taka polityka sprzedaży po zróżnicowanych cenach pozornie jednorodnych towarów 
tej samej marki rodziła warunki do rozwoju tzw. importu równoległego, tj. sprowadzania tańszych 
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towarów markowych na rynki o wyższym poziomie cen, przy czym stosowana w prawie znaków 
towarowych zasada wyczerpania nie dawała możliwości przeciwdziałania importowi równoległemu 
i wynikającym zeń niekorzystnym dla posiadacza marki konsekwencjom, ograniczając tym sa-
mym możliwości wykorzystywania strategii podwójnych standardów jakości towarów markowych.

Pokusa wykorzystania takiej strategii do opanowania nowych rynków okazała się jednak na 
tyle silna, że doprowadziła – w wyniku zaciętych dyskusji, w końcowym efekcie których przeważyły 
argumenty praktyczne, wskazujące negatywne skutki tradycyjnego rozwiązania dla polityki handlo-
wej – do dopasowania regulacji prawnej do potrzeb ochrony interesu posiadaczy marek. Znalazło to 
wyraz już w Pierwszej Dyrektywie Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych3 – poprzez ograni-
czenie zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego wyłącznie do obszaru ówczesnej EWG4. 

Następnie nowe rozwiązanie zostało wprowadzone do systemów prawnych krajów członkow-
skich ówczesnej EWG; tym samym w ramach prawa znaków towarowych w krajach Wspólnoty, 
a także w ramach prawa o znaku wspólnotowym, stworzono mechanizm przeciwdziałania im-
portowi równoległemu towarów markowych spoza krajów nienależących do obszaru Wspólnoty 
na jej obszar. Praktyczną konsekwencją powyższej regulacji było umożliwienie sprzedaży poza 
Wspólnotą towarów uznanych marek w wersjach o niższej jakości i cenie. Rozwiązanie to dawało 
właścicielowi marki bezpieczeństwo, że tańsza wersja produktu nie wróci na rynek Wspólnoty i nie 
będzie negatywnie oddziaływać na postrzeganie marki na obszarze Wspólnoty. 

W tamtym czasie rynek polski, podobnie jak rynki innych krajów Europy Wschodniej, był 
właśnie takim rynkiem wschodzącym, znajdującym się poza obszarem Wspólnoty.

Obecnie w prawie unijnym i w prawach krajów członkowskich konsekwentnie obowiązu-
je zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego ograniczona do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego5. A chociaż obszar ten obejmuje obecnie także kraje Europy Wschodniej, a za-
tem ograniczenie zasady wyczerpania znaku już wobec ich rynków nie skutkuje, tradycje strategii 
geografi cznego różnicowania produktów przetrwały6, a Komisja najwyraźniej nie zdążyła jeszcze 
w pełni przewartościować swojego stanowiska.

III. System przeciwdziałania podwójnym standardom jakości 
na podstawie Wytycznych Komisji

Zgodnie z deklaracją Komisji, jej Wytyczne określają ramy prawne w celu dostarczenia na-
rzędzi i wskazówek instytucjom krajowym dla ich właściwego stosowania (Komisja Europejska, 
2017, s. 3).

3 Dz. Urz. WE L z 1998 r. Nr 40, s. 1.
4 „Art. 7. (1) Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do 
obrotu na terytorium Wspólnoty (podkr. aut.) pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. 
(2) Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności 
jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po ich wprowadzeniu do obrotu”. 
5 Zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego została w kształcie tożsamym z brzmieniem dyrektywy wprowadzona do rozporządzenia Rady (WE) 
40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (ujednoliconym jako rozporządzenie (WE) 207/2009), jako art. 13, i konsekwentnie 
powtórzona w kolejnych aktach: dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, która zastąpiła dyrektywę 89/104 oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 
z 16.12.2015 r., odnoszącej się do znaków towarowych, docelowo zastępującej dyrektywę 2008/95/WE – ta ostatnia traci moc 15.01.2019 r. Z kolei rozpo-
rządzenie Rady (WE) 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2424 z 16.12.2015 r.; w prawie polskim patrz art. 155 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.). 
6 Zagrożenie importem równoległym zostało praktycznie wyeliminowane poprzez zasady jednolitego rynku (pewien wyjątek stanowi rynek produktów 
leczniczych).
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Ogólną i najważniejszą podstawę prawną w prezentowanym przez Komisję systemie prze-
ciwdziałania podwójnym standardom jakości stanowić ma dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowa-
nych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym7 (dalej: dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych) – dyrektywa o charakterze ramowym.

W odniesieniu do artykułów spożywczych, którym poświęcone są Wytyczne, przywołano 
odpowiednie wymogi prawa żywnościowego UE, określone rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego i powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności8, jak również 
wymogi wynikające z rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie dostarczania konsumentom 
informacji o żywności9, które to akty prawne w tym przypadku mają charakter lex specialis. 

Ponieważ, jak stwierdzono wyżej, Komisja nie jest skłonna uznawać praktyki stosowania 
podwójnych standardów produktów markowych za niezgodną z prawem per se, decydujące 
znaczenie dla uznania jej za niedozwoloną ma zakwalifi kowanie jej jako nieuczciwej praktyki 
handlowej, w szczególności praktyki wprowadzającej w błąd w rozumieniu dyrektywy 2005/29/
WE. Zatem istotny staje się zakres pojęcia „praktyk handlowych wprowadzających w błąd”, jaki 
przyjmuje dyrektywa.

Zgodnie z punktem 14 Preambuły dyrektywy przez pojęcie „praktyk handlowych wprowa-
dzających w błąd” rozumiane są praktyki, w tym reklama wprowadzająca w błąd, które na skutek 
wprowadzenia w błąd konsumenta uniemożliwiają mu dokonanie świadomego wyboru. Jako kry-
terium wprowadzającego w błąd charakteru przyjęto zatem wpływ praktyki handlowej na decyzje 
rynkowe konsumenta, przy czym chodzi o wpływ zarówno rzeczywisty, jak i potencjalny. 

Wprawdzie dyrektywa przyjmuje szeroki zakres wprowadzenia w błąd obejmujący tak dzia-
łania wprowadzające w błąd (art. 6), jak i zaniechania wprowadzające w błąd (art. 7), można 
jednak mieć wątpliwości czy przesłanki określone w tych przepisach zapewniają możliwość sku-
tecznego eliminowania z obrotu praktyk polegających na stosowaniu podwójnych standardów 
produktów markowych. 

W art. 6 wskazano dwa sposoby wprowadzenia w błąd konsumenta poprzez działanie: 
a) podawanie fałszywych informacji, przez co dana praktyka handlowa jest niezgodna z praw-
dą; b) przekazywanie informacji wprawdzie prawdziwych, ale mogących w okolicznościach 
danej prezentacji zwieść przeciętnego konsumenta (potencjalnie lub faktycznie) co do istotnych 
przesłanek transakcji, przy czym w konsekwencji każdej z tych sytuacji konsument może podjąć 
decyzję dotyczącą transakcji, której w innych okolicznościach by nie podjął. 

O ile w pierwszym przypadku nie ma znaczenia, kto jest odbiorcą informacji (obiektywnie nie-
prawdziwej), to w drugim pojawia się wzorzec przeciętnego konsumenta – jako miernik zdolności do 
wprowadzenia w błąd. Na to rozróżnienie warto zwrócić uwagę wobec różnicy pomiędzy dyrektywą 
a odpowiednim przepisem ustawy implementującej dyrektywę do prawa polskiego10, powodującej 

 7 Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 149, s. 22.
 8 Dz. Urz. WE L z 2002 r. Nr 31, s. 1.
 9 Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 304, s. 18.
10 W dyrektywie (podkr. aut.): „Art. 6. 1. Praktykę handlową uznaje się za wprowadzającą w błąd, jeżeli zawiera ona fałszywe informacje i w związku 
z tym jest niezgodna z prawdą lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez wszystkie okoliczności jej prezentacji, wprowadza lub może wprowadzić w błąd 
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w konsekwencji występowanie w polskiej praktyce orzeczniczej tendencji do powoływania się na 
wzorzec konsumenta bez powodu (a przy tym – nie zawsze w sposób prawidłowy)11.

Z kolei zaniechanie wprowadzające w błąd zdefi niowane zostało w dyrektywie jako pominięcie 
istotnych informacji potrzebnych przeciętnemu konsumentowi do podjęcia świadomej decyzji; 
podobnie jak działania wprowadzające w błąd, tak samo zaniechania muszą mieć przynajmniej 
potencjalny wpływ na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej transakcji (art. 7 ust. 1)12.

Na równi z pominięciem istotnych informacji traktowane jest, w myśl art. 7 ust. 2, przeka-
zywanie ważnych dla konsumenta informacji w sposób niezrozumiały, niejasny, dwuznaczny lub 
z opóźnieniem. Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie kładzie się nacisk na zrozumiałość 
i jasność kierowanej do konsumenta komunikacji handlowej jako podstawowy warunek skutecz-
ności ochrony konsumenta przez informację. 

Wymóg transparentności dotyczy treści, jak również formy przekazu informacji. Naruszeniem 
tego wymogu będzie np. zamieszczanie istotnych informacji bardzo małą czcionką lub stosowa-
nie skomplikowanej i nieprecyzyjnej terminologii. Transparentność informacji ogranicza także jej 
nadmiar: gdy istotne dla konsumenta, a niewygodne informacje celowo ukryte są w gąszczu treści 
niemających praktycznego znaczenia.

Zasadnicze znaczenie dla oceny konkretnego przypadku na podstawie przepisów wynikają-
cych z implementacji dyrektywy do właściwego prawa krajowego ma wykładnia pojęć nieostrych, 
takich jak „istotność informacji”, które powinien otrzymać konsument, czy kryterium oparte na 
wzorcu konsumenta przeciętnego. 

Dyrektywa zawiera pewne wskazówki, jakie informacje traktować jako istotne w przypadku 
zaproszenia do dokonania zakupu (art. 7 p. 4), na pierwszym miejscu, pod literą a) wymieniając 
„istotne cechy produktu, w takim zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego środka przeka-
zu i produktu” (podkr. aut.). Ponadto niewyczerpujący, a więc z możliwością uzupełniania, wykaz 
dyrektyw zawierających szczegółowe wymogi informacyjne zamieszczono w załączniku II do 
dyrektywy.

W przypadku artykułów żywnościowych szczegółowe wymogi informacyjne wynikają ze wska-
zanych w Wytycznych Komisji rozporządzeń, w szczególności rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 
w sprawie dostarczania konsumentom informacji o żywności, które jako lex specialis mają pierw-
szeństwo stosowania przed ogólnymi przepisami implementującymi dyrektywę.

Jeśli praktyka stosowania różnych standardów produktów markowych nie narusza przepisów 
szczegółowych ani nie kwalifi kuje się jako praktyka wprowadzająca w błąd – może być jeszcze 
oceniana na podstawie klauzuli generalnej, zawartej w art. 5 dyrektywy, zakazującej praktyk 
handlowych, które: a) są sprzeczne z wymogami staranności zawodowej i b) w sposób istotny 

przeciętnego konsumenta, nawet jeżeli informacje te w odniesieniu do jednego lub większej liczby wymienionych niżej elementów są zgodne z rze-
czywistością, i która w każdym przypadku powoduje lub może spowodować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej 
by nie podjął: (....)”; w ustawie z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm. (upnpr): 
„Art. 5. 1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować 
podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 
2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: 1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; 2) rozpowszechnianie praw-
dziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd; (...)”.
11 Por. np. wyr. SN z 3.09.2008 r., I CSK 70/08. Na temat wzorca konsumenta przeciętnego istnieje bogata literatura; patrz m.in. Mokrysz-Olszyńska, 
2009, s. 636 i n.
12 W dyrektywie (podkr. aut.): „Art. 7. 1. Praktykę handlową uznaje się za wprowadzającą w błąd, jeżeli w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę 
wszystkie jej cechy i okoliczności oraz ograniczenia środka przekazu, pomija ona istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi, sto-
sownie do okoliczności, do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej transakcji i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego 
konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął”. Podobnie w polskiej upnpr – art. 6.
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zniekształcają lub mogą w sposób istotny zniekształcić zachowanie gospodarcze względem pro-
duktu przeciętnego konsumenta, do którego praktyka dociera bądź do którego jest skierowana, 
lub przeciętnego członka grupy konsumentów, jeśli praktyka handlowa skierowana jest do okre-
ślonej grupy konsumentów13.

Jednakże w kontekście uwag Komisji, przyznającej podmiotom gospodarczym w ramach 
swobody gospodarczej prawo do stosowania strategii różnicowania produktów „celem dopaso-
wania do zróżnicowanych preferencji konsumentów w regionach docelowych”, uznanie różnic 
jakościowych produktu oznaczonego tą samą marką trudno będzie uznać za naruszenie staran-
ności zawodowej, jeśli nie będzie to praktyka wprowadzająca w błąd. 

Powstają istotne wątpliwości co do możliwości jednoznacznego stwierdzenia faktycznego 
występowania takich zróżnicowanych preferencji; czy istotnie konsumenci kupując produkt danej 
marki, oczekują wersji np. zawierającej w składzie produktu tańsze zamienniki?

Analizując ten problem, Komisja przyznaje, że „trudność oceny obecności prawdopodobnie 
zwodniczych elementów komunikacji dotyczącej markowych produktów polega na tym, że po-
strzegane ’markowe‘ cechy danego produktu nie są przekładane na obiektywny, mierzalny opis 
marki producentów” (Komisja Europejska, 2017, s. 6).

Decydujące znaczenie zdaje się w tym kontekście mieć uznanie stwierdzonych w trakcie 
testów różnic w jakości produktów za istotne i niepożądane przez konsumentów – w stopniu 
wpływającym na ich decyzje zakupowe. 

Komisja w swoich wytycznych formułuje przesłanki uzasadniające podejmowanie postępo-
wania: organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa powinny rozważyć potrzebę dalszego 
postępowania, „jeśli testy wykażą, iż produkty żywnościowe, które są prezentowane jako iden-
tyczne i sprzedawane pod tą samą marką, ale wykazują znaczne różnice w składzie lub profi lu 
sensorycznym” (Komisja Europejska, 2017, s. 7). 

Postępowanie w sprawie oceny potencjalnie nieuczciwych praktyk biznesowych w przypadku 
markowych produktów spożywczych według proponowanego przez Komisję schematu przedsta-
wia rysunek 1 (Komisja Europejska, 2017, s. 9).

Przedstawiona procedura jawi się jako skomplikowana, najeżona pułapkami w postaci niedo-
określonych pojęć i kryteriów, rodzących potencjalne kwestie sporne pomiędzy organem odpowie-
dzialnym za egzekwowanie prawa a kontrolowanym podmiotem gospodarczym. W konsekwencji 
skuteczność zaproponowanego przez Komisję rozwiązania problemu podwójnych standardów 
produktów markowych, sprowadzająca się do egzekwowania obowiązującego aktualnie prawa, 
wydaje się ograniczona, a w każdym razie mało efektywna, zważywszy kosztowne, skompliko-
wane procedury przy wątpliwych efektach. 

Ponadto, poniższy schemat nie uwzględnia jeszcze jednego aspektu, stawiającego stra-
tegię różnicowania standardów produktów markowych w wątpliwym świetle. Ostatnie kryterium 
decydujące o uznaniu praktyki za naruszenie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych 
sprowadza się do negatywnej odpowiedzi na pytanie, czy konsument świadomy różnicy w jako-
ści produktów dokona zakupu produktu o obniżonym standardzie. Kryterium to nie uwzględnia 

13 W upnpr (podkr. aut.): „Art. 4. 1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna 
z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy 
dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”.
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Rysunek 1. Schemat oceny potencjalnie nieuczciwych praktyk biznesowych w przypadku markowych 
produktów spożywczych 

Key transactional decision: if the consumer had been informed,
would she/he buy the product?

Potential breach of UCPD

Is a consumer sufficiently informed about this difference?

Is the product promoted under the same brand and
packaging?

Is the product’s composition significantly different from the
version sold in other parts of the Single Market?

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Does a product comply with the sector specific legislation?

Źródło: Komisja Europejska, 2017, s. 9.

realiów, w których konsument ma w tym względzie ograniczony wybór, gdyż na dostępnym mu 
fi zycznie rynku oferowany jest wyłącznie produkt w obniżonym standardzie („nie zawsze mogę 
pojechać po lepszą kawę mojej ulubionej marki do sklepu oddalonego o 500 km”). Taka sytua-
cja rodzi uzasadnioną wątpliwość czy przyznana podmiotom gospodarczym swoboda dzielenia 
geografi cznego rynku unijnego przy zastosowaniu strategii różnicowania produktów nie narusza 
prawa konsumentów do swobody wyboru.

IV. W poszukiwaniu rozwiązań – kij czy marchewka?
Punktem wyjścia proponowanej przez Komisję procedury jest stwierdzenie w trakcie badania 

czy dany produkt markowy różni się w istotnym stopniu pod względem swojego składu od produk-
tów tej samej marki, sprzedawanych w takim samym opakowaniu w innych częściach jednolitego 
rynku. Komisja planuje podjęcie prac nad opracowaniem ujednoliconej metodologii testowania 
produktów, które to testy mają prowadzić do identyfi kowania przypadków potencjalnego narusze-
nia prawa i otwierać drogę do dalszego postępowania i stosowania środków o charakterze repre-
syjnym. Najważniejszym punktem planu KE jest powołanie Wspólnego Centrum Badawczego. 
Jednocześnie zapowiadane są prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk, jako próba 
oddziaływania w sferze profi laktyki.
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Czy ten zestaw środków istotnie wyczerpuje zbiór rozwiązań możliwych do podjęcia na forum 
Unii Europejskiej? W szczególności zasadne wydaje się zbadanie czy nie istnieją inne możliwości 
rozwiązania problemu, być może prostsze a skuteczniejsze? 

Gdyby tak np. odwrócić logikę testów sprawdzających jakość produktów, sięgając do spraw-
dzonych już, wieloletnich doświadczeń wypracowanych w warunkach gospodarki rynkowej... 
Chodzi w tym przypadku o tzw. niezależne porównawcze testy produktów; testy, w trakcie których 
dokonywane jest badanie mające na celu porównanie cech jakościowych określonego rodzaju 
produktu różnych konkurujących ze sobą marek. Wyniki tych testów stanowią dla konsumentów 
źródło wiarygodnej informacji na temat jakości produktów, o stwierdzonym znacznym wpływie na 
ich decyzje zakupowe, a dla podmiotów gospodarczych, których produkty uzyskują w testach pozy-
tywne oceny – istotny element budowania renomy i pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególnie 
bogate w tym zakresie są doświadczenia funkcjonującej z powodzeniem od kilkudziesięciu lat 
w RFN (założonej w 1964 r. przez rząd niemiecki) instytucji Stiftung Warentest. 

Mechanizm działania jest stosunkowo prosty: instytut Stiftung Warentest przeprowadza w nie-
zależnych laboratoriach testy porównawcze produktów i usług, działając w pełni niezależnie od 
biznesu: nikt nie może wpływać na to, jakie produkty, z jakiego miejsca na rynku niemieckim będą 
testowane. Wyniki testów są publikowane w wydawanych przez Stiftung Warentest czasopismach, 
a ponadto mogą być umieszczane w uproszczonej formie jako oznaczenie oceny na towarach, 
stanowiąc środek skutecznej gwarancji deklarowanej w ten sposób jakości.

Rola wynikającej z porównawczych testów produktów informacji – niezależnej od producentów, 
wiarygodnej dla konsumenta – w podnoszeniu standardów komunikacji handlowej i transparen-
cji rynku jest nie do przecenienia. Zwiększając transparencję rynku, wyniki testów przyczyniają 
się do racjonalności wyborów konsumenckich i podnoszą efektywność mechanizmu konkurencji 
(Mokrysz-Olszyńska, 2011). Właśnie potrzeby zwiększenia transparencji rynku, w powiązaniu 
z zabezpieczaniem prawa konsumentów do informacji zadecydowały o podejmowaniu prób 
wprowadzenia takiej obiektywnej informacji w postaci porównawczych testów produktów także 
w niektórych innych krajach UE; idea taka pojawiała się też na forum unijnym14, jednak dotąd nie 
stworzono systemu takiej informacji funkcjonującego na jednolitym rynku. A wystarczyłoby, aby 
odpowiednik Stiftung Warentest utworzony dla całej Unii Europejskiej przeprowadzał testy porów-
nawcze, dokonując wyboru produktów z różnych miejsc i dowolnych krajów na rynku unijnym15.

Mechanizm, dzięki któremu ogólnounijny system niezależnych porównawczych testów produk-
tów mógłby, niejako przy okazji, skutecznie przyczynić się do rozwiązania problemu podwójnych 
standardów jakości produktów markowych, jest prosty. To same podmioty gospodarcze byłyby 
żywotnie zainteresowane tym, aby w razie przyjęcia strategii różnicowania produktu i kierowania 
na rynek pod własną marką produktów o odmiennych cechach jakościowych wyraźnie je różni-
cować szczegółowym określeniem, innym opakowaniem (np. mleko o różnym stopniu zawartości 
tłuszczu) itp. – tak, aby wykluczyć sytuację, że ocena produktu danej marki zostanie dokonana 
w teście porównawczym na podstawie egzemplarza o obniżonym standardzie. W innym bowiem 
przypadku ryzyko dla renomy danej marki byłoby zbyt duże. 

14 Projekt SANCO zob. Komisja Europejska (2014). 
15 Koncepcja utworzenia unijnego systemu testów porównawczych została zaproponowana i przeanalizowana w: Szarek, 2012. 
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W konsekwencji produkty o odmiennym składzie czy innych różnicach jakościowych byłyby 
oferowane obok, a nie zamiast standardowych produktów danej marki, a ich wybór przez konsu-
mentów stanowiłyby faktyczny rezultat ich preferencji.

Dla konsumentów i organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa – same korzyści: 
zniknęłyby warunki do dzielenia rynków i konsumentów na lepszą i gorszą kategorię. Dla rynku – 
większa przejrzystość, uczciwsze warunki konkurencji, służące efektywności. A dla producentów 
produktów markowych o różnicowanych standardach – no cóż, zawszeć marchewka lepsza od 
kija, nawet jeśli dla niektórych trochę mniej słodka...
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano zarys regulacji dotyczącej zwalczania nieuczciwych praktyk han-
dlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych obowiązującej w Czechach. 
Artykuł prezentuje wybrane, najbardziej doniosłe – w ocenie autorki – zmiany, jakie wprowadzono 
w wyniku nowelizacji czeskiej ustawy o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-
-spożywczych i jej nadużywaniu. Publikacja koncentruje się zasadniczo na regułach materialno-
-prawnych, a zwłaszcza: zakresie podmiotowym i przedmiotowym zastosowania ustawy, defi nicji 
znaczącej pozycji rynkowej, katalogu praktyk nadużywających znaczącą pozycję rynkową, jak 
również ocenie, kiedy nabywca dysponujący znaczącą pozycją rynkową jej nadużywa. Opracowanie 
zawiera także omówienie decyzji czeskiego organu ochrony konkurencji w sprawie Kaufl and oraz 
rozstrzygnięcie czeskiego sądu ochrony konkurencji w tej sprawie, które niewątpliwie wpłynęło 
na kształt nowelizacji ustawy.
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I. Uwagi wprowadzające
Asumptem do analizy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w Czechach w zakresie 

zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spo-
żywczych było uchwalenie pod koniec 2016 r. polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1. O wybo-
rze akurat tej regulacji zadecydowało przede wszystkim podobieństwo przyjętych w niej założeń 
i rozwiązań do tych, które legły u podstaw wdrożenia polskich przepisów, a także stosunkowo 
długi okres stosowania tej ustawy w Czechach. Co więcej, okoliczność, iż Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, będące inicjatorem prac nad polską ustawą, powołało się w uzasadnieniu projektu 
na rozwiązania legislacyjne obowiązujące m.in. na Węgrzech, w Hiszpanii, w Niemczech oraz 
w Czechach sugeruje, że polski ustawodawca mógł wzorować się na niektórych rozwiązaniach 
przyjętych w tych krajach. Ponadto, czeski sąd ochrony konkurencji wydał istotne rozstrzygnięcie 
dotyczące kwestii interpretacji pojęcia „znaczącej pozycji rynkowej”, które rzuca światło na proble-
my, z jakimi może zderzyć się również polski organ ochrony konkurencji przy ustalaniu przewagi 
kontraktowej. Tym samym, analiza wyżej wspomnianych rozwiązań legislacyjnych i orzecznictwa 
może być pomocna w rozwianiu wątpliwości, które z pewnością pojawią się przy stosowaniu no-
wej ustawy w Polsce.

Mając na względzie charakter i cel tego artykułu, ukazane zostaną w nim tylko wybrane (głów-
nie materialno-prawne) zagadnienia objęte regulacją czeskiego porządku prawnego, szczególno-
ści zaś te wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży 
produktów rolno-spożywczych i jej nadużywaniu. Ponadto, omówiona zostanie decyzja czeskiego 
organu ochrony konkurencji w sprawie Kaufl and oraz rozstrzygnięcie czeskiego sądu ochrony 
konkurencji wydane na skutek odwołania od tej decyzji. 

II. Cel i zakres zastosowania ustawy
Ochrona przedsiębiorców przed praktykami nadużywającymi znaczącej pozycji rynkowej 

realizowana jest w Czechach na podstawie ustawy z 9 września 2009 r. o znaczącej pozycji ryn-
kowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych i jej nadużywaniu2. Ustawa ta została znowe-
lizowana w styczniu 2016 r.3. Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania ww. 
ustawy jest Urząd Ochrony Konkurencji4, w ramach którego utworzono specjalny Departament 
Nadzoru nad Znaczącą Pozycją Rynkową (ÚOHS, 2011, s. 24). Departament pozyskuje wiedzę 
o nieuczciwych praktykach dzięki własnym działaniom (tj. poprzez prowadzenie badań rynkowych 
lub tzw. białego wywiadu) lub dzięki sygnałom z rynku (tj. zawiadomienia).

1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 67). Szerzej na temat polskich rozwiązań w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów 
rolno-spożywczych zob.: Jurkowska-Gomułka, 2017; Salitra, 2017; Zaremba, 2017; Manteuffel i Piaskowski, 2017; Staszek i Mroczek, 2017; Bolecki, 
2017; Koguciuk, 2017; Roszak i Turno, 2017. 
2 Ustawa z 9.09.2009 r. o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych i jej nadużywaniu w wersji obowiązującej przed nowe-
lizacją, nr 359/2009; dalej: ustawa z 2009 r. Ustawa dostępna w angielskiej wersji na stronie: https://www.uohs.cz/en/legislation.html (7.01.2018). Obszar 
ten reguluje kilka aktów prawnych, ale do najistotniejszych należy znowelizowana ustawa o znaczącej pozycji rynkowej, której celem jest wzmocnienie 
pozycji negocjacyjnej czeskich dostawców żywności wobec sieci sklepów wielkopowierzchniowych.
3 Ustawa z 9.09.2009 r. o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych i jej nadużywaniu w wersji obowiązującej po nowe-
lizacji, nr 50/2016; dalej: ustawa z 2016 r. Ustawa dostępna w angielskiej wersji na stronie: https://www.uohs.cz/en/legislation.html (7.01.2018). Ustawa 
weszła w życie 6.03.2016 r.
4 Cs. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; dalej: ÚOHS.
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Zasadniczym celem ustawy jest zrównoważenie nierównych relacji pomiędzy sieciami han-
dlowymi (nabywcami) a dostawcami produktów spożywczych oraz wyeliminowanie z łańcucha 
dostaw zjawiska stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Jak wskazuje ÚOHS, nabywcy 
posiadający znaczącą pozycję rynkową przed wprowadzeniem ustawy dowolnie kształtowali wa-
runki relacji z dostawcami, zapewniając sobie nieuzasadnione korzyści. Natomiast, z uwagi na brak 
pozycji dominującej nabywców nie było możliwe ściganie ich działań w oparciu o zasady prawa 
konkurencji (ÚOHS, 2013, s. 48; 2014, s. 46). W tym kontekście warto podkreślić, że głównym 
celem prawa konkurencji, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, jest ochrona konku-
rencji jako zjawiska o charakterze instytucjonalnym (Miąsik i Skoczny, 2016, s. 36). Za zagrożenie 
lub naruszenie konkurencji w takim rozumieniu należy uznać zaś jedynie takie działania, które 
dotyczą konkurencji rozumianej nie jako sytuacja pojedynczego przedsiębiorcy, lecz jako zjawisko 
charakteryzujące funkcjonowanie gospodarki (Miąsik i Skoczny, 2016, s. 38)5. Urzędy ochrony 
konkurencji mają przede wszystkim zapewnić, aby konkurencja na rynku nie była zakłócona przez 
skoordynowane zachowania przedsiębiorstw (tj. antykonkurencyjne porozumienia) lub poprzez 
jednostronne zachowania przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą. Jednakże, szybki 
rozwój sieci handlowych, w szczególności na rynku detalicznym produktów spożywczych, spowo-
dował zaistnienie na rynku innych niż ww. praktyk, które mogą mieć negatywny wpływ w szcze-
gólności na małych producentów żywności i sprzedawców detalicznych i tym właśnie praktykom 
zapobiec miała ustawa o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych 
i jej nadużywaniu (ÚOHS, 2011, s. 24; 2014, s. 46). 

Ustawa ma charakter sektorowy, odnosi się tylko do wąskiej grupy przedsiębiorców, tj. do-
stawców i nabywców produktów rolnych i spożywczych. Odnośnie do zakresu podmiotowego 
regulacji, ustawa ma zastosowanie jedynie wobec przedsiębiorców (nabywców), którzy posiadają 
znaczącą pozycję rynkową. Znaczącą pozycję rynkową posiadają nabywcy, którzy reprezentują 
znaczące kanały dystrybucji dla dostawców oraz mogą działać niezależnie od dostawców. W toku 
prac nad nowelizacją ustawy z 2009 r. pojawiły się dyskusje mające na celu ustalenie czy do-
stawca powinien ponosić podobną odpowiedzialność za naruszenie tych samych przepisów co 
nabywca. Jednakże mimo że praktyk nieuczciwie wykorzystujących znaczącą pozycję rynkową 
mogą teoretycznie dopuszczać się także dostawcy, organ administracyjny nie zdecydował się na 
objęcie ustawą także działań dostawców z uwagi na brak takich spraw w dotychczasowej prak-
tyce (ÚOHS, 2016b, s.6). 

Ponadto, czeska ustawa oparta jest na tzw. zasadzie eksterytorialności, co oznacza, że jej 
przepisy stosuje się do działań, które wywołują skutki w Czechach, nawet jeśli zostały podjęte za 
granicą. Nie jest przy tym istotne pochodzenie przedsiębiorcy.

III. Nowelizacja ustawy o znaczącej pozycji rynkowej – przyczyny 
i istotne zmiany

Ustawa z 2009 r. obowiązywała ponad 6 lat, nim doczekała się nowelizacji. Mimo że zawierała 
wiele niejasności oraz niedociągnięć, które znacznie utrudniały jej stosowanie, w ocenie ÚOHS 
regulacja ta pozytywnie wpłynęła na relacje pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw żywności. 

5 Por. wyr. SOKiK z 16.11.2005 r., XVII Ama 97/04, wyr. SA w Warszawie z 29.06.2007 r., VI ACa 1222/06; wyr. SN z 5.06.2008 r., III SK 40/07.



22 Małgorzata Salitra            Przeciwdziałanie nadużywaniu znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolnych…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.2

Obowiązujący akt zdołał bowiem wprowadzić większą kontrolę nad obrotem produktami rolnymi 
i spożywczymi. Dotyczyło to przede wszystkim wdrożenia we wszystkich sieciach detalicznych 
maksymalnego trzydziestodniowego terminu zapłaty należności (ÚOHS, 2011, s. 24).

Nowelizacja ustawy o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych 
i jej nadużywaniu weszła w życie w dniu 6 marca 2016 r. Głównym celem zmiany była chęć zapew-
nienia większej efektywności ustawy oraz usunięcie wątpliwości tak, aby była ona jasna i bardziej 
zrozumiała dla jej adresatów. 

W drodze nowelizacji ustawy: 1) rozszerzano zakres jej stosowania; 2) dookreślono podsta-
wowe defi nicje zawarte w ustawie; 3) zmodyfi kowano defi nicję znaczącej pozycji rynkowej (zob. 
rozdział VI); 4) wprowadzono przykładowy katalog praktyk nadużywających znaczącą pozycję 
rynkową (zob. rozdział V); 5) sprecyzowano obowiązkowe elementy umów nabycia produktów 
rolnych i spożywczych (zob. rozdział VI); 6) wprowadzono przesłankę interesu publicznego oraz 
tzw. zasadę eksterytorialności, a także 7) wyszczególniono nowe zasady proceduralne, podkre-
ślając tym samym prewencyjną funkcję ustawy.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że pierwotna ustawa nie stanowiła wyraźnie, że ma 
zastosowanie także do usług związanych z zakupem lub sprzedażą produktów spożywczych, mimo 
że przy ich świadczeniu znacząca pozycja rynkowa może być również nadużywana. Co prawda, 
w aneksach zawarto postanowienia wskazujące, że zakaz nadużywania znaczącej pozycji ryn-
kowej odnosi się także do usług związanych z zakupem lub sprzedażą produktów spożywczych, 
to jednak w zasadniczej treści ustawy nie było wyraźnie uwidocznione, że umowy nabycia pro-
duktów spożywczych są ściśle powiązane z tymi dodatkowymi usługami. Znowelizowana ustawa 
doprecyzowuje postanowienia w tym zakresie (art. 1 pkt 1 ustawy z 2016 r.6; ÚOHS, 2016b, s. 5).

W związku z nowelizacją, zostały dookreślone podstawowe pojęcia zawarte w ustawie. 
W szczególności termin „produkty rolno-spożywcze”, który nie był uprzednio zdefi niowany, został 
zastąpiony terminem „żywność” w rozumieniu przepisów unijnego rozporządzenia nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wyma-
gania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (art. 2 lit. d ustawy z 2016 r.)7.

Ponadto, aby zapobiec uchylaniu się od odpowiedzialności przez podmioty zobowiązane do 
stosowania ustawy o znaczącej pozycji rynkowej, np. poprzez korzystanie z usług podmiotów trze-
cich, w tym podmiotów, które zamawiają zakupy lub usługi dla innych nabywców, sprecyzowano 
defi nicję „dostawcy” i „nabywcy”, tak aby pośrednik mógł być ścigany w taki sam sposób, jak gdyby 
ustawa została naruszona przez nabywcę (art. 2 lit. a-c ustawy z 2016 r.8; ÚOHS, 2016b, s. 6). 
W praktyce może to mieć miejsce w sytuacji, gdy podmiot nadużywający swojej pozycji będący 

6 Por. art. 1 lit. a ustawy z 2009 r.
7 Zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
(Dz. Urz. L z 2002 r., Nr 31, s. 1) do celów rozporządzenia „żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetwo-
rzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. 
„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, 
przygotowania lub obróbki. Defi nicja ta obejmuje wodę zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymo-
gów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE. „Środek spożywczy” nie obejmuje: a) pasz; b) zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek 
do spożycia przez ludzi; c) roślin przed dokonaniem zbiorów; d) produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG (1) i 92/73/EWG (2); 
e) kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG (3); f) tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG (4); g) nar-
kotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotro-
powych z 1971 r.; h) pozostałości i kontaminantów.
8 Por. art. 2 lit. a–c ustawy z 2009 r.
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podmiotem kontrolowanym nie ma znaczącej pozycji rynkowej, ale w połączeniu z podmiotem 
kontrolującym posiada taką pozycję. Dotyczy to także grup zakupowych, które zajmują się naby-
waniem i sprzedażą produktów spożywczych, gdzie pojedynczy członkowie tej grupy mogą nie 
posiadać znaczącej pozycji rynkowej, niemniej jednak będą ją posiadać łącznie. Proponowana 
regulacja ma w ten sposób reagować na zachodzące zmiany na rynku oraz obejmować takie 
podmioty zakresem regulacji ustawy (ÚOHS, 2016b, s. 5). 

Nowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie przesłanki interesu publicznego. Dzięki niej 
ÚOHS ma możliwość niewszczynania postępowania administracyjnego w przypadkach, gdy po 
wstępnym badaniu sprawy stwierdzi, że nie ma interesu publicznego w jego prowadzeniu. Dotyczy 
to w szczególności przypadków, gdy bezprawne zachowanie nabywcy dotyczy tylko bardzo ogra-
niczonej liczby dostawców, a stopień dotkliwości jest bardzo niski (ÚOHS, 2016b, s. 7).

Co więcej, pierwotna wersja ww. ustawy była pozbawiona przejrzystości. Zawierała 11 dzia-
łów oraz liczne załączniki zawierające przykładowe formy zabronionego zachowania. W ramach 
zmiany uchylono sześć aneksów do ustawy, niemniej jednak część postanowień w nich zawartych 
została inkorporowana do znowelizowanej ustawy. Zmodyfi kowano postanowienia określające 
warunki, jakie musi spełniać umowa dostaw towarów pomiędzy dostawcą a nabywcą (art. 3a usta-
wy z 2016 r.) oraz defi nicję znaczącej pozycji rynkowej (art. 3 ustawy z 2016 r.9). Zrezygnowano 
także z konieczności udowodnienia, że zachowanie nabywcy miało charakter ciągły, a także, że 
wywoływało antykonkurencyjne skutki na rynku. 

Nowe brzmienie ustawy oceniane jest przez komentatorów ustawy pozytywnie jako bardziej 
systematyczne i kompaktowe (Frischmann i Šmejkal, 2016, s. 236).

IV. Pojęcie „znaczącej pozycji rynkowej”
Nowelizacja ustawy z 2009 r. wyeliminowała wątpliwości dotyczące defi nicji znaczącej pozycji 

rynkowej i sposobu jej oceny, uznając za właściwą tzw. absolutną koncepcję znaczącej pozycji 
rynkowej w relacjach pomiędzy dostawcami i nabywcami towarów. Dotychczasowa defi nicja 
rodziła bowiem wątpliwości co do prawidłowej interpretacji tego pojęcia, mogła być rozumiana 
w znaczeniu absolutnym lub relatywnym (ÚOHS, 2016b, s. 4). 

W ustawie z 2009 r. znacząca pozycja rynkowa została zdefi niowana w następujący sposób:
1) poprzez pojęcie „znaczącej pozycji rynkowej” rozumie się relację między nabywcą a dostawcą, 

w wyniku której dostawca staje się zależny od nabywcy w odniesieniu do możliwości dostar-
czania własnych towarów konsumentom, a także w wyniku której nabywca może nałożyć na 
dostawcę jednostronnie korzystne warunki handlowe (art. 3 pkt 1 ustawy z 2009 r.);

2) znacząca pozycja rynkowa jest oceniana w szczególności w odniesieniu do struktury rynku, 
barier wejścia na rynek, udziału w rynku dostawcy i nabywcy, ich siły fi nansowej, wielkości 
sieci biznesowej klienta oraz wielkości i lokalizacji poszczególnych sklepów (art. 3 pkt 2 usta-
wy z 2009 r.);

3) o ile nie udowodniono inaczej, uważa się, że nabywca ma znaczącą siłę rynkową, jeżeli jego 
obrót netto przekracza 5 mld CZK10 (art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z 2009 r.).

 9 Por. art. 3 ustawy z 2009 r.
10 Tj. około 820 mln PLN.
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Jak słusznie zauważono w literaturze, punkt 1 wskazanego artykułu kładł nacisk na inter-
pretację znaczącej pozycji rynkowej jako tzw. koncepcji względnej, co oznaczało, że aby zbadać 
znaczącą pozycję rynkową należałoby zbadać konkretne parametry relacji występujących między 
nabywcą a dostawcą. Innymi słowy, w celu ustalenia, że sieć handlowa posiada znaczącą pozycję 
rynkową, należałoby w pierwszej kolejności przeanalizować jej relacje z każdym pojedynczym 
dostawcą, a dopiero potem zidentyfi kować tych dostawców, którzy są zagrożeni z powodu nie-
równej siły zakupowej (negocjacyjnej). Oznaczałoby to, że nadużycie znaczącej pozycji rynkowej 
mogłoby mieć miejsce tylko między stronami (Frischmann i Šmejkal, 2016, s. 233). 

Natomiast, w punktach 2 i 3 tego samego przepisu zasugerowano, że znaczącą pozycję 
rynkową należy oceniać w świetle tzw. absolutnej koncepcji, która zależy od stanu rynku i pozycji, 
jaką posiada na nim sieć handlowa. W punkcie 3 wprowadzono nawet domniemanie istnienia zna-
czącej pozycji rynkowej nabywcy, którego przychód wynosi co najmniej 5 mld CZK11 (Frischmann 
i Šmejkal, 2016, s. 234). Można było zatem twierdzić, że zarówno „względna”, jak i „absolutna” 
interpretacja były równie możliwe. Kwestia ta została rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Brnie z 21 kwietniu 2016 r.12, o którym szerzej w dalszej części tekstu.

Jak zostało uprzednio zasygnalizowane, nowelizacja ustawy z 2016 r. usunęła powyższe 
nieścisłości dotyczące pojęcia „znaczącej pozycji rynkowej” i sposobu jej oceny, opowiadając się 
za absolutną koncepcją znaczącej pozycji rynkowej w relacjach pomiędzy dostawcami i nabyw-
cami towarów. Aktualnie znacząca pozycja rynkowa wyznaczana jest w oparciu o dwa kryteria. 
Pierwsze z nich odnosi się do rocznego poziomu obrotów ze sprzedaży towarów spożywczych 
i powiązanych usług, obrót ten musi przekraczać 5 mld CZK13. Próg ten spełnia funkcję domnie-
mania, że nabywca posiada znaczącą pozycję rynkową (Namysłowska i Piszcz, 2017, kom. do 
art. 2, Nb 13). W porównaniu z poprzednią wersją ustawy zostało dookreślone, że przychód do-
tyczy tylko przychodu ze sprzedaży produktów spożywczych i powiązanych usług oraz dotyczy 
obrotu za ostatni zakończony okres obrachunkowy (art. 3 pkt 4 lit. a ustawy z 2016 r.). Zmiany 
te spotkały się z aprobatą środowiska prawniczego (Braun, 2016, s. 19). Warto w tym miejscu 
wskazać, że w pierwotnej wersji aktu, gdzie kryterium 5 mld CZK14 dotyczyło przychodu netto, 
warunek ten spełniony był przez dziewięć sieci handlowych na terytorium Czech. Ograniczenie 
przychodu jedynie do produktów spożywczych nie wpłynęło jednak na liczbę podmiotów objętych 
zakresem ustawy (ÚOHS, 2016b, s. 6). Drugie kryterium odnosi się do pozycji danego nabywcy 
na rynku właściwym, którą analizuje się w oparciu o wskaźniki wyspecyfi kowane w ustawie (art. 3 
pkt 2 ustawy z 2016 r.), takie jak: struktura rynku, bariery wejścia oraz możliwości fi nansowe na-
bywcy. W stosunku do podmiotów pośredniczących, znacząca pozycja rynkowa jest natomiast 
oceniania łącznie z pozycją nabywców, dla których podmioty te wykonują zlecenie (art. 3 pkt 4 
lit. c ustawy z 2016 r.).

Zgodnie ze stanowiskiem ÚOHS istotą oceny czy podmiot posiada znaczącą pozycję ryn-
kową, nie jest ocena jednej lub kilku konkretnych relacji handlowych pomiędzy dostawcą a na-
bywcą, lecz ocena czy zachowanie tego podmiotu może zagrozić nieograniczonej liczbie takich 

11 Tj. około 820 mln PLN.
12 Wyr. Sądu Okręgowego w Brnie z 21.04.2014 r., nr 30 Af 125/2013-191.
13 Tj. około 820 mln PLN.
14 Tj. około 820 mln PLN.
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stosunków handlowych. Stąd, jeżeli nabywca jest oceniany jako podmiot posiadający znaczącą 
pozycję rynkową, z punktu widzenia ÚOHS jest to sytuacja, kiedy działa on z pozycji znaczącej 
pozycji rynkowej wobec wszystkich swoich dostawców. W związku z powyższym, nabywca taki 
nie może dyskryminować jednej grupy dostawców w stosunku do innej grupy i musi traktować 
wszystkich swoich dostawców w taki sposób, aby nie naruszać swym zachowaniem ustawy 
z 2016 r. Podejście to jest w istocie podobne do tego stosowanego w przypadku oceny zachowa-
nia podmiotu posiadającego pozycję dominującą zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji, tj. gdy 
podmiot zajmujący pozycję dominującą musi traktować wszystkie inne podmioty na rynku w ten 
sam sposób (ÚOHS, 2016b, s. 4–5). 

V. Katalog zakazanych praktyk nadużywających znaczącą pozycję 
rynkową

Zgodnie z art. 4 ustawy z 2016 r. samo posiadanie znaczącej pozycji rynkowej nie jest zakazane, 
a dopiero jej nadużywanie. W znowelizowanej ustawie sprecyzowano, na czym w szczególności 
polega nieuczciwe wykorzystywanie znaczącej pozycji rynkowej, wskazano przykładowy katalog 
takich praktyk (art. 4 pkt 2 lit. a–k ustawy z 2016 r.). Ustawa z 2016 r. nie zawiera zamkniętego 
katalogu nieuczciwych praktyk. W pierwotnej wersji ustawa zawierała sześć aneksów obejmujących 
łącznie 96 typów zakazanych praktyk. Aneksy te zostały zastąpione listą przykładowych zakaza-
nych praktyk nadużywających znaczącą pozycję rynkową (art. 4 pkt 2 lit a–k ustawy z 2016 r.). 
Tym samym najbardziej powszechne praktyki zostały inkorporowane do treści ustawy. Zabieg ten 
zapewnia większą uznaniowość w procedurze decyzyjnej ÚOHS. 

Nadużywanie znaczącej pozycji rynkowej polega w szczególności na:
1) uzgadnianiu warunków umownych kreujących znaczącą nierównowagę w prawach i obo-

wiązkach stron umowy;
2) negocjowaniu lub uzyskiwaniu korzyści lub innych świadczeń bez wykonania usługi związanej 

z daną korzyścią lub świadczeniem; 
3) negocjowaniu lub uzyskiwaniu płatności lub rabatu, którego wysokość, cel lub zakres nie 

zostały ustalone pisemnie przed momentem dostawy towaru lub świadczenia usługi, którego 
dotyczy płatność lub rabat;

4) negocjowaniu lub ustanawianiu opłat lub innych świadczeń za pokwitowanie odbioru produk-
tów spożywczych;

5) ustanawianiu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze powyżej 
30 dni;

6) negocjowaniu i wdrażaniu prawa zwrotu zakupionej żywności z wyjątkiem poważnego naru-
szenia postanowień umownych;

7) dochodzeniu od dostawcy roszczeń (kompensacji) za kary nałożone na nabywców przez 
odpowiednie organy mimo braku winy po stronie dostawcy;

8) dyskryminacji dostawcy polegającej na wdrażaniu różnych warunków umownych dotyczących 
zakupu lub świadczenia usług związanych z zakupem lub sprzedażą żywności bez uzasad-
nionej przyczyny;

9) prowadzeniu audytu lub innej formy kontroli dostawcy przez nabywcę na koszt dostawcy, 
w tym zlecaniu badań żywności na koszt dostawcy.
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Konstrukcyjnie art. 4 ustawy z 2016 r. jest podobny do rozwiązań obowiązujących w pra-
wie polskim. Konieczne jest nie tylko wykazanie posiadania przez przedsiębiorcę znaczącej siły 
rynkowej, ale także tego, iż dopuścił się on określonej praktyki, tj. – posługując się terminologią 
ww. przepisu – nadużył tej siły. Podobieństwo do rozwiązań przewidzianych w prawie polskim 
przejawia się także w otwartym – jakkolwiek znacznie bardziej rozbudowanym – katalogu prak-
tyk mogących stanowić nadużycie znaczącej siły rynkowej (art. 4 pkt 2 lit. a–k ustawy z 2016 r.). 

VI. Obowiązkowe elementy umów nabycia produktów rolnych 
i spożywczych

W aneksach do ustawy z 2009 r. sprecyzowane były także elementy, jakie musi zawierać 
umowa sprzedaży produktów spożywczych zawarta pomiędzy dostawcą a nabywcą, który posiada 
znaczącą pozycję rynkową (np. zachowanie formy pisemnej, określenie minimalnych elementów 
umowy). W ramach nowelizacji ustawy zdecydowano się uchylić te aneksy, a część postanowień 
inkorporować do ustawy (art. 3a lit. a–e ustawy z 2016 r.). Zgodnie z tymi postanowieniami umo-
wa między nabywcą o znaczącej sile rynkowej a dostawcą musi być sporządzona na piśmie15, 
a poza zasadniczymi elementami umowy musi zawierać m.in.: 1) określenie metody płatności 
ceny zakupu i terminu dokonania płatności (nie może on przekroczyć 30 dni od daty doręczenia 
faktury lub rachunku), kwoty rabatu od ceny zakupu lub metody jego ustalenia; 2) określenie ter-
minu dostawy zakupionego produktu lub sposobu określenia zakupionego towaru oraz określenie 
ilości pojedynczych dostaw zakupionych towarów; 3) w przypadku świadczenia usług związanych 
z zakupem lub sprzedażą żywności zostały odebrane lub świadczone, określenie sposobu tej 
współpracy (tj. zakresu, sposobu, czasu, ceny albo sposobu obliczenia tej ceny); 4) określenie 
okresu gwarantowanej ceny zakupu, który nie może przekraczać 3 miesięcy od daty pierwszej 
dostawy żywności, dla której wynegocjowano cenę zakupu; 5) określenie zasad cesji wierzytel-
ności zgodnie z kodeksem cywilnym.

Warto w tym miejscu odnotować, że również w Polsce od lutego 2017 r. obowiązują przepisy 
nakładające kary pieniężne za nabycie produktów rolnych bez umowy lub na podstawie wadliwej 
umowy. Jednakże, w tym przypadku kontrolą pisemnych umów zajmuje się Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, którego rola jest komplementarna w stosunku do uprawnień Prezesa UOKiK 
(Adamczewski, 2017, s.13). 

VII. Sprawa Kaufl and
Zaraz po wejściu w życie ustawy z 2009 r. ÚOHS otworzył badanie w sektorze rolno-spo-

żywczym, kierując zapytania do sieci handlowych. Wyniki tego badania ujawniły, że głównymi 
problemami, z którymi borykają się dostawcy są w szczególności: długie terminy płatności oraz 
jednostronne egzekwowanie przez sieci handlowe rabatów za wcześniejszą spłatę dostaw. 

W efekcie pierwszą decyzją stwierdzającą naruszenie zakazu nadużywania znaczącej po-
zycji rynkowej była decyzja wydana wobec Kaufl and16. Przedsiębiorca złożył odwołanie od tej 

15 UOHS wskazuje, że pisemna forma została zachowana, jeśli została zrealizowana przy użyciu zasobów elektronicznych, które umożliwiają odtwo-
rzenie treści takiej umowy i identyfi kację stron ją wykonujących. Zachowanie formy pisemnej jest istotne dla udowodnienia zwarcia umowy i rewizji jej 
warunków, w innym wypadku strona nadużywająca znaczącą pozycję rynkową może twierdzić, że wszelkie warunki umowy zostały zawarte ustnie. Brak 
formy pisemnej utrudnia także udowodnienie naruszenia organom ochrony konkurencji z uwagi na brak dowodów (ÚOHS, 2016b, s. 7). 
16 Dec. ÚOHS z 19.07.2011 r., nr ŬOHS-S160/2/10–11017/2011/460.
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decyzji, na skutek którego została ona z przyczyn formalnych unieważniona decyzją Prezesa 
ÚOHS w maju 2012 r.17 (Frischmann i Šmejkal, 2016, s. 232). 

Nowa decyzja wobec Kaufl and została wydana w kwietniu 2013 r.18, a następnie potwierdzo-
na przez Prezesa ÚOHS w październiku 2013 r.19 (ÚOHS, 2014, s. 47). W jej wyniku na Kaufl and 
została nałożona kara w wysokości 22 230 000 CZK20. W ocenie ÚOHS Kaufl and dopuścił się 
szeregu naruszeń ustawy z 2009 r., w tym m.in.: stosowania terminów płatności powyżej 30 dni21, 
negocjowania i wdrażania warunków umownych, które kreowały znaczącą nierównowagę pomię-
dzy prawami i zobowiązaniami stron, w szczególności w odniesieniu do opłat (tj. nałożenie na 
dostawcę opłat za cesję wierzytelności22 oraz żądanie rabatów za wcześniejszą spłatę należno-
ści, która została dokonana na prośbę dostawcy23 w nieproporcjonalnych wysokościach) (ÚOHS, 
2014, s. 47–48; Braun, 2014, s. 26).

Decyzja ta potwierdziła jednocześnie, że ÚOHS, oceniając czy Kaufl and nadużył znaczącej 
pozycji rynkowej, zastosował tzw. koncepcję absolutną, co oznacza, że wziął pod uwagę pozycję 
rynkową nabywcy (Kaufl and) wobec wszystkich dostawców. Urząd tym samym uznał, że nie jest 
zobowiązany do oceny każdej indywidualnej relacji między dostawcą a nabywcą (ÚOHS, 2014, 
s. 47). Pozwoliło mu to na skuteczne ukaranie sieci detalicznej. Urząd argumentował wybór 
tzw. absolutnej koncepcji przy ocenie znaczącej pozycji rynkowej tym, że wskazanie konkretnego 
dostawcy, wobec którego nabywca nadużywa znaczącej pozycji rynkowej mogłoby doprowadzić 
do zakończenia stosunków z takim dostawcą. Dlatego też, w ocenie ÚOHS interpretacja znaczą-
cej pozycji rynkowej jako tzw. koncepcji względnej całkowicie zaprzeczyłaby motywom stojącym 
za przyjęciem ustawy z 2009 r. Co więcej, ÚOHS porównał przyjętą przez siebie interpretację 
znaczącej pozycji rynkowej z defi nicją pozycji dominującej, która wyznaczana jest na rynku 
właściwym wobec jego wszystkich uczestników, a nie w stosunku do indywidualnych partnerów 
biznesowych czy też konsumentów. W literaturze podnosi się, że w ten sposób ÚOHS przybliżył 
koncepcję znaczącej pozycji rynkowej do klasycznych standardów antymonopolowych (Frischmann 
i Šmejkal, 2016, s. 234).

Kaufl and odwołał się od powyższej decyzji do sądu, zarzucając decyzji ÚOHS w szczególności 
przyjęcie błędnej koncepcji znaczącej pozycji rynkowej oraz defi nicji rynku właściwego, przepro-
wadzenie analizy znaczącej pozycji rynkowej w oparciu o niewłaściwe kryteria oraz sformułowanie 
nieprawidłowych wniosków co do znaczącego szkodliwego wpływu działań sieci handlowej na 
konkurencję. Ponadto, Kaufl and podniósł, iż ustawa z 2009 r. jest niekonstytucyjna sama w sobie.

Sąd Okręgowy w Brnie wyrokiem z 21 kwietniu 2016 r.24 uchylił ww. decyzję ÚOHS i przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania. W ocenie Sądu ustawa z 2009 r. cierpiała na poważne bra-

17 Dec. Prezesa ÚOHS z 29.05.2012 r., nr ŬOHS-R169/2011/TS-2901/2012/320/RJa.
18 Dec. ÚOHS z 24.04.2013 r., nr ŬOHS-S160/2010-7578/2013/460/Apo.
19 Dec. Prezesa ÚOHS z 21.10.2013 r., nr ŬOHS-R146/2013/TS-20430/320/RJa.
20 Około 3 650 000 PLN.
21 Kaufl and wynegocjował i wdrożył terminy płatności przekraczające 30 dni u ponad 50% dostawców, a tym samym naruszył przepis ustawy z 2009 r., 
który ustanowił okresy spłaty należności nie dłuższe niż 30 dni.
22 Kaufl and wynegocjował z większością swoich dostawców opłaty za przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią, w tym żądanie zwrotu kosztów 
takiej cesji. Opłata ta miała odstraszający wpływ na dostawców, ponieważ ograniczyła możliwość skorzystania z przysługującego im prawa do przenie-
sienia należności i zarządzania przepływem pieniężnym w razie konieczności bez sankcji. W kilku przypadkach opłata została również pobrana. Ponadto, 
w ocenie ÚOHS opłata została ustalona w nieproporcjonalnej wysokości.
23 Kaufl and wynegocjował od dostawców rabaty w wysokości 0,5% od każdego rozpoczętego tygodnia wcześniejszej spłaty należności, która została 
dokonana na żądanie dostawcy. Urząd stwierdził, że taka metoda obliczania może prowadzić w niektórych przypadkach do nieproporcjonalnej kwoty rabatu.
24 Wyr. Sądu Okręgowego w Brnie z 21.04.2014 r., nr 30 Af 125/2013-191.
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ki, nie było bowiem jasno wskazane w niej, jaki jest jej cel i znaczenie. Sąd w swoim orzeczeniu 
wskazał, że jeżeli celem ustawy jest ochrona konkurencji, to znaczącą pozycję rynkową należy 
oceniać w kontekście tzw. koncepcji absolutnej, natomiast jeżeli celem ustawy jest ochrona słab-
szej strony umowy (tj. dostawcy), to należałoby zastosować tzw. koncepcję względną (Frischmann 
i Šmejkal, 2016, s. 235). Zdaniem Sądu, mimo wyboru przez ÚOHS interpretacji znaczącej pozycji 
rynkowej w oparciu o absolutną koncepcję, była także możliwa do zastosowania druga koncepcja 
oceny znaczącej pozycji rynkowej, tzw. relatywna. Koncepcja ta obejmuje tylko jeden konkretny 
dwustronny związek między nabywcą a dostawcą. W ocenie Sądu obie interpretacje były równo-
ważne. W tej sytuacji, zdaniem Sądu ÚOHS powinien postąpić zgodnie z zasadą in dubio mitius 
i zastosować interpretację ustawy z 2009 r. korzystniejszą dla badanego podmiotu, którą niewąt-
pliwie była koncepcja relatywna. Tym samym Sąd opowiedział się za interpretacją korzystną dla 
sieci handlowej – tzw. względną koncepcją znaczącej pozycji rynkowej. Co więcej, Sąd odnosząc 
się do wskazanych przez ÚOHS trudności w analizie poszczególnych relacji nabywca-dostawca, 
wskazał, że nie stanowi to wystarczającego uzasadnienia dla odmowy interpretacji korzystniej-
szej dla podmiotu objętego postępowaniem. Na tej podstawie Sąd Okręgowy unieważnił decyzję 
Urzędu przeciwko Kaufl and (OECD, 2017, s. 13; Frischmann i Šmejkal, 2016, s. 235). 

Warto zaznaczyć, że wyrok wydano w momencie, gdy nowe brzmienie ustawy z 2016 r. było 
już uchwalone. Według Sądu zmiany wprowadzone w ustawie z 2016 r. jednoznacznie wskazują, 
iż opowiedziano się za absolutną koncepcją znaczącej pozycji rynkowej. Sąd uznał powyższe 
jako potwierdzenie swojego stanowiska, iż dotychczasowa wersja ustawy zawierała wątpliwości 
wynikające z równie uzasadnionej podwójnej interpretacji koncepcji znaczącej pozycji rynkowej, 
natomiast w toku nowelizacji prawodawca starał się te wątpliwości usunąć (Frischmann i Šmejkal, 
2016, s. 235). Postępowanie sądowe nadal toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
(OECD, 2017, s. 13).

W rezultacie, nawet jeśli sprawa Kaufl and zakończy się przed Naczelnym Sądem Admi-
nistracyjnym innym rozstrzygnięciem niż powyższe, to będzie miała ona ograniczone znaczenie 
praktyczne z uwagi na wprowadzone w międzyczasie zmiany legislacyjne (Frischmann i Šmejkal, 
2016, s. 235).

Na marginesie, warto także zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Brnie z 7 paź-
dziernika 2016 r.25 dotyczący badania sektorowego zainicjowanego przez ÚOHS w maju 2016 r. 
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy w marcu 2016 roku, ÚOHS zdecydował się 
przeprowadzić badanie mające na celu ustalenie, w jaki sposób zmiany wprowadzone nowelizacją 
ustawy wpłynęły na relację pomiędzy dostawcami a nabywcami. W ramach tego badania zwró-
cono się do sieci handlowych z prośbą o udzielenie stosownych informacji. ÚOHS jako podsta-
wę prawną badania wskazał przepisy ustawy o ochronie konkurencji, czyli ustawy, która również 
odnosi się do obszaru uregulowanego ustawą o znaczącej pozycji rynkowej. Niemniej jednak, 
Kaufl and odmówił przedstawienia ÚOHS żądanych informacji i materiałów, uznając działanie 
ÚOHS za bezprawne. Wynik postępowania sądowego okazał się jednak korzystny dla ÚOHS, 
Sąd bowiem stwierdził, że urząd jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych informacji 
i dokumentów w ramach prowadzonych badań sektorowych, a rozpatrywana procedura mieściła 
się w kompetencjach urzędu jako organu nadzoru (ÚOHS, 2017, s. 28).
25 Wyr. Sądu Okręgowego w Brnie z 7.10.2016 r., 30 A 116/2016.
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VIII. Podsumowanie
Analizowana ustawa o znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolno-spożywczych 

i jej nadużywaniu obowiązująca w Czechach w sposób całościowy reguluje zasady współpracy 
pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. Zawiera ona bowiem listę wymogów, które powinny 
spełniać umowy nabycia produktów rolno-spożywczych oraz katalog przykładowych zakazanych 
praktyk nadużywania znaczącej pozycji rynkowej. W tym kontekście, z przeprowadzonej noweli-
zacji wynika, że enumeratywne zdefi niowanie katalogu praktyk będących przejawem nadużywa-
nia znaczącej pozycji rynkowej nie było najcelniejszym rozwiązaniem. Posługiwanie się bowiem 
zamkniętą listą praktyk rodziło obawy, że nie wszystkie nieuczciwe zachowania będą z rynku 
eliminowane. Co więcej, rozwiązuje ona problem uchylania się od odpowiedzialności przez pod-
mioty zobowiązane do stosowania ustawy o znaczącej pozycji rynkowej, np. poprzez korzysta-
nie z usług podmiotów trzecich, w tym podmiotów, które zamawiają zakupy lub usługi dla innych 
nabywców.

Warto także zwrócić uwagę raz jeszcze na postępowanie w sprawie Kaufl and, które uka-
zało przede wszystkim trudności z metodologią oceny znaczącej siły rynkowej nabywcy. Mimo 
że decyzja w tej sprawie się nie utrzymała podczas kontroli sądowej przez sąd odwoław-
czy, to już wyrok sądu wydany w tej sprawie wyeliminował wątpliwości co do oceny znaczą-
cej siły rynkowej nabywcy, uznając za właściwą tzw. absolutną koncepcję znaczącej pozycji 
rynkowej. 

Wnioski co do skuteczności czeskiego aktu będzie można wyciągnąć dopiero po kilku latach 
funkcjonowania nowej regulacji. Niemniej jednak, już na tym etapie wskazuje się, że korzystnie 
wpłynęła ona na relacje pomiędzy dostawcami a nabywcami produktów spożywczych. W tym 
kontekście pozostaje mieć nadzieję, że polski organ ochrony konkurencji oraz sądy antymonopo-
lowe będą czerpać z rozwiązań stosowanych w Czechach i że polska ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożyw-
czym okaże się sukcesem. 
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Grzegorz Materna*

Projekt dyrektywy ECN+ 
(omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji 

polskiego prawa ochrony konkurencji)

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Skuteczność egzekwowania unijnego prawa konkurencji przez organy krajowe: identyfi kowane 

problemy
III. Sposoby rozwiązania identyfi kowanych problemów w świetle projektu dyrektywy
 1. Prawa podstawowe
 2. Niezależność i zasoby
 3. Uprawnienia
 4. Grzywny i okresowe kary pieniężne
 5. Łagodzenie kar
 6. Wzajemna pomoc
 7. Terminy przedawnienia
 8. Przepisy ogólne
IV. Polskie prawo konkurencji w świetle projektu dyrektywy
 1. Prawa podstawowe
 2. Niezależność i zasoby
 3. Uprawnienia
 4. Grzywny i okresowe kary pieniężne
 5. Łagodzenie kar
 6. Wzajemna pomoc
 7. Terminy przedawnienia
 8. Przepisy ogólne
V. Wnioski końcowe

Streszczenie
Artykuł dotyczy projektu nowej dyrektywy antymonopolowej (tzw. dyrektywy ECN+), będącej ini-
cjatywą Komisji Europejskiej w celu modernizacji zdecentralizowanego systemu egzekwowania 
unijnego prawa konkurencji wprowadzonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2003. Projekt 
dyrektywy szeroko ingeruje w status i uprawnienia dochodzeniowe krajowych organów ds. kon-
kurencji, ustanawia minimalny zakres uprawnień dochodzeniowych i decyzyjnych tych organów 
oraz pogłębia konwergencję w zakresie wielu aspektów proceduralnych i nakładanych sankcji. 

* Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor INP PAN; senior lawyer w Kancelarii Hansberry-Tomkiel; e-mail: g.materna@hansberrytomkiel.com. 
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Celem artykułu jest kompleksowe przedstawienie proponowanych uregulowań i ustalenie ich 
wpływu, w przypadku przyjęcia dyrektywy, na polskie prawo ochrony konkurencji.

Słowa kluczowe: art. 101 i 102 TFUE; skuteczność stosowania unijnego prawa konkurencji; 
Europejska Sieć Konkurencji; polskie prawo ochrony konkurencji.

JEL: K21; K40, K49

I. Wprowadzenie
W marcu 2017 r. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie projektu dyrektywy, 

której zakładanym celem jest zwiększenie skuteczności egzekwowania unijnych reguł konku-
rencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy ds. konkurencji państw członkowskich UE 
(COM(2017) 142 fi nal, dalej: Wniosek)1. Uzyskanie tego deklarowanego celu dyrektywy ma za-
pewnić ustanowienie pewnego minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych oraz podjęcie 
próby uwzględnienia postulatów zwiększenia konwergencji standardów proceduralnych prowa-
dzenia postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję przez Komisję i krajowe 
organy ds. konkurencji, w tym postulatów ujednolicenia standardów ochrony praw podstawowych 
(Bernatt, 2012, s. 255–283). Z uwagi na nieostre granice między sprawami, w których ma zasto-
sowanie art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) a sprawami, 
w których organy ds. konkurencji stosują tylko prawo krajowe (Dobosz, 2017, s. 32) projekt do-
tyczy obu tych obszarów. To oznacza, że w razie uchwalenia dyrektywy, wpływać będzie istotnie 
na krajowe porządki prawa konkurencji.

Celem artykułu jest przedstawienie proponowanych w projekcie uregulowań, a także pod-
jęcie próby ustalenia, w jakim zakresie mogą one wpłynąć, w przypadku przyjęcia dyrektywy, na 
potrzebę nowelizacji obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)2.

II. Skuteczność egzekwowania unijnego prawa konkurencji 
przez organy krajowe: identyfi kowane problemy

Projekt dyrektywy jest następstwem przeglądu i oceny przez Komisję skuteczności zdecentra-
lizowanego systemu egzekwowania unijnego prawa konkurencji w zakresie antykonkurencyjnych 
porozumień i praktyk jednostronnych, wprowadzonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/20033. 
Rozporządzenie ustanowiło zasadę równoległego egzekwowania art. 101 i 102 TFUE w pełnym 
zakresie przez Komisję i krajowe organy ds. konkurencji państw członkowskich, w ścisłej współ-
pracy w ramach europejskiej sieci konkurencji (dalej: ECN). Pod rządami rozporządzenia nr 1/2003 
organy krajowe odgrywają istotną rolę w stosowaniu art. 101 i 102 TFUE w sprawach spełniających 
kryterium wpływu na handel między państwami członkowskimi (szerzej: Kowalik-Bańczyk, 2008). 
Pomimo generalnie pozytywnej oceny systemu zdecentralizowanego egzekwowania unijnego 

1 W trwającym procesie legislacyjnym już zgłoszono poprawki modyfi kujące pierwotne brzmienie dyrektywy (opinia Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów z 21.11.2017 r., 2017/0063(COD)). Ostateczna dyrektywa różnić się więc może od wersji tu komentowanej.
2 Ustawa z 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. L 1 z 2003 r., s. 1).
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prawa konkurencji po dziesięciu latach funkcjonowania4, Komisja uznała, że powstanie rzeczywiście 
wspólnego obszaru egzekwowania zasad konkurencji w UE wymaga dalszych jego modyfi kacji5. 

Przygotowany w związku z tym projekt dyrektywy koncentruje się na ujednoliceniu pewnych 
aspektów procedury antymonopolowej, wzmocnieniu roli krajowych organów ds. konkurencji 
oraz zapewnieniu tym organom minimalnych środków i instrumentów pozwalających skutecznie 
egzekwować art. 101 i 102 TFUE (nie wykluczając powierzenia organom ds. konkurencji upraw-
nień wychodzących poza zestaw uprawnień przewidzianych w dyrektywie, zob. pkt 9 preambuły). 
Taki zakres reformy unijnego prawa konkurencji jest uzasadniany istotną rolą organów krajowych 
w egzekwowaniu art. 101 i 102 TFUE, czego wyrazem jest podawany w uzasadnieniu projektu 
dyrektywy fakt przyjęcia przez krajowe organy ds. konkurencji od 2004 r. aż 85% spośród po-
nad 1000 decyzji wydanych na podstawie art. 101 i 102 TFUE łącznie przez te organy i przez 
Komisję (Wniosek, s. 2). Wymieniając jednak liczne przewagi organów krajowych w sprawach ze 
znaczącym oddziaływaniem na konkurencję na ich terytorium działania6, projektodawcy wyraź-
nie identyfi kują problem ich „niewykorzystanego potencjału w zakresie jeszcze skuteczniejszego 
egzekwowania reguł konkurencji UE” (Wniosek, s. 3). Dowodem tego ma być znaczne zróżnico-
wanie liczby spraw prowadzonych na podstawie art. 101 i 102 TFUE w poszczególnych krajach: 
podane dane wskazują, że w latach 2004–2015 r. niektóre krajowe organy ds. konkurencji wydały 
tylko najwyżej kilkanaście decyzji na podstawie Traktatu (irlandzki: 2, maltański: 3, estoński: 4, 
łotewski: 5, luksemburski: 5, cypryjski: 6, bułgarski 7, czeski: 10, fi ński: 14, polski: 14), podczas 
gdy inne wielokrotnie więcej (np. francuski: 119, niemiecki: 113, włoski: 112, hiszpański: 101)7.

Przyczyn niskiej skuteczności części organów krajowych doszukano się w niedysponowaniu 
przez te organy odpowiednim zakresem niezależności, wystarczającymi zasobami oraz kompe-
tencjami dochodzeniowymi i decyzyjnymi, a także w istniejących różnicach między państwami co 
do wysokości nakładanych kar i zasad ich łagodzenia oraz utrudnieniach w korzystaniu z pomocy 
innych organów (Wniosek, s. 3–4).

Dysproporcje w stopniu aktywności między poszczególnymi organami ds. konkurencji mogą 
mieć dla konkurencji na rynku europejskim negatywny efekt forum shopping. Przedsiębiorstwo 
stosujące praktyki ograniczające konkurencję może w ogóle nie zostać objęte postępowaniem 
w sprawie naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE lub też postępowanie w sprawie tych praktyk 
może nie być skuteczne – zależnie od tego, w którym państwie prowadzi działalność. Omawiany 
projekt dyrektywy ma temu przeciwdziałać poprzez: nadanie organom krajowym uprawnień 
umożliwiających skuteczniejsze egzekwowanie prawa, położenie kresu sytuacji, gdy konsumenci 
i przedsiębiorstwa, w tym MŚP, ponoszą straty z powodu zakłócenia konkurencji na rynku we-
wnętrznym wskutek nieskuteczności przepisów krajowych, zapewnienie w krajowych porządkach 
prawnych tych samych gwarancji i instrumentów gwarantujących pewność prawa i równe warunki 

4 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: 
Achievements and Future Perspectives, COM(2014) 453; Commission Staff Working document – Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 
1/2003, SWD(2014) 230/2; Commission Staff Working document – Enhancing competition enforcement by the Member States’ competition authorities: 
institutional and procedural issues, SWD(2014) 231/2.
5 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council…, pkt 44.
6 Zalicza do nich wiedzę fachową na temat funkcjonowania rynku w ich państwie członkowskim oraz większe możliwość uzyskania „poparcia ogółu 
społeczeństwa dla działań w zakresie ochrony konkurencji”. Zob. Wniosek, s. 2.
7 Commission Staff Working Document – Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the 
internal market, SWD(2017) 114, s. 13.
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działania, a także zwiększenie skuteczności wzajemnej pomocy między organami krajowymi i sy-
stemu ścisłej współpracy w ramach ECN (Wniosek, s. 5–6).

Odnotowania wymaga, że wybrany sposób realizacji tych celów przewiduje istotne ograni-
czenie dotychczasowego zakresu autonomii proceduralnej państw członkowskich w sprawach 
ochrony konkurencji. O ile dotychczas konwergencja krajowych porządków prawa konkurencji 
obejmowała głównie normy prawa materialnego (por. Dobosz, 2017, s. 32–36), a rozporządze-
nie nr 1/2003 ujednolicało tylko wybrane aspekty działania krajowych organów ds. konkurencji 
(szerzej: Kowalik-Bańczyk, 2012, s. 220–222), to projektowana dyrektywa szeroko ingeruje w sta-
tus i uprawnienia dochodzeniowe organów krajowych, w praktyce nie różnicując sytuacji czysto 
krajowych i z wpływem na handel. Słusznie uzasadnia się, że na wczesnym etapie postępowa-
nia krajowy organ ochrony konkurencji często nie może ponad wszelką wątpliwość stwierdzić 
czy w danej sprawie występuje wpływ na wymianę handlową, czy też efektem podejmowanych 
czynności dochodzeniowych będzie postawienie zarzutów na podstawie tylko prawa krajowego 
(Wniosek, pkt 4 preambuły). Tak szeroką ingerencję w krajowe regulacje dot. ochrony konkurencji 
umotywowano zrozumiałą obawą, że zmiany prawa wprowadzane przez państwa autonomicznie 
nie wyeliminowałyby jednolicie różnych ograniczeń lub luk w przepisach krajowych, co mogłoby 
umocnić zjawisko forum shopping wśród paneuropejskich przedsiębiorstw (Wniosek, s. 10).

III. Sposoby rozwiązania identyfi kowanych problemów 
w świetle projektu dyrektywy

Projektowane uregulowania ujęto w dziesięciu rozdziałach dyrektywy. Rozdział I defi niuje 
zakres dyrektywy i najważniejsze pojęcia w nim użyte. Kolejne rozdziały dotyczą następujących 
zagadnień: „Prawa podstawowe” (Rozdział II), „Niezależność i zasoby” (Rozdział III), „Uprawnienia” 
(Rozdział IV), „Grzywny i okresowe kary pieniężne” (Rozdział V), „Łagodzenie kar” (Rozdział VI), 
„Wzajemna pomoc” (Rozdział VII), „Terminy przedawnienia” (Rozdział VIII), „Przepisy ogólne” 
(Rozdział IX, przewidujący rolę organów krajowych przed sądami oraz ograniczenia związane 
z wykorzystywaniem informacji gromadzonych na podstawie dyrektywy).

1. Prawa podstawowe

W rozdziale II projektodawcy przewidują, że przy wykonywaniu uprawnień przewidzianych 
w dyrektywie państwa członkowskie mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenia poszanowania 
prawa przedsiębiorstw do obrony i do skutecznego środka prawnego przed sądem, odpowiadają-
ce ochronie zgodnej z ogólnymi zasadami prawa UE oraz Kartą Praw Podstawowych UE (art. 3).

2. Niezależność i zasoby

Rozdział III projektowanej dyrektywy zawiera uregulowania mające chronić niezależność kra-
jowych organów ochrony konkurencji podczas stosowania art. 101 i 102 TFUE przed „ingerencją 
zewnętrzną lub naciskami politycznymi” (pkt 14 preambuły). Państwa członkowskie zostały zobo-
wiązane do zapewnienia w prawie krajowym rozwiązań wspierających niezależność pracowników 
i członków organu ds. konkurencji (art. 4): (i) niezależności od wpływów politycznych i innych 
wpływów zewnętrznych przy wykonywaniu obowiązków służbowych; (ii) wykluczenia zwraca-
nia się przez nich lub przyjmowania instrukcji od władz publicznych i jakichkolwiek podmiotów 
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publicznych lub prywatnych; (iii) obowiązku powstrzymywania się od wszelkich działań, które 
są niezgodne z charakterem wykonywanych obowiązków; (iv) prawa odstąpienia od czynności 
„niezgodnych z wykonywaniem ich obowiązków i uprawnień”; (v) zakazu zwolnienia członków 
organu w zw. z decyzjami podjętymi w konkretnych sprawach (zwolnienie możliwe „gdy przesta-
ną spełniać warunki wymagane do wykonywania ich obowiązków lub dopuszczą się poważnego 
uchybienia w świetle prawa krajowego”); (vi) prawa do określania przez organ priorytetów w za-
kresie egzekwowania art. 101 i 102 TFUE, w tym do odrzucania skarg z powodu braku prioryte-
towości, bez wpływu na prawo państwa do przyjmowania przez rząd państwa członkowskiego 
również innych niż egzekwowanie art. 101 i 102 TFUE priorytetów działania organu ds. konku-
rencji (pkt 17 preambuły). Projekt nie wyklucza kontroli sądowej i „nadzoru parlamentarnego” nad 
organami ds. konkurencji, wymogu przedstawiania przez nie okresowych sprawozdań z działal-
ności „organowi rządowemu lub parlamentarnemu”, a także kontroli lub monitorowania wydatków 
(pkt 16 preambuły).

Projektodawcy przykładają też dużą wagę do gwarancji dysponowania przez krajowe organy 
ds. konkurencji minimum zasobów niezbędnych do skutecznego egzekwowania unijnego prawa 
konkurencji. Państwa członkowskie zobowiązane zostały, by zapewnić organom krajowym zasoby 
ludzkie, fi nansowe i techniczne niezbędne do prowadzenia dochodzeń, podejmowania decyzji 
i współpracy w ramach ECN (art. 5). Projekt dyrektywy nie wskazuje konkretnych kryteriów, któ-
rych spełnienie oznaczałoby, że zasoby organu ds. konkurencji są wystarczalne.

3. Uprawnienia

Rozdział IV projektowanej dyrektywy ustanawia minimalny standard uprawnień dochodze-
niowych i decyzyjnych krajowych organów ds. konkurencji. Zaradzić ma to problemom, za jakie 
uznano obecne zróżnicowanie zakresu uprawnień tych organów oraz niedysponowanie przez 
wiele krajowych organów wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami (Wniosek, s. 19).

Do minimalnych, niezbędnych do skutecznego identyfi kowania zakazanych praktyk, upraw-
nień dochodzeniowych projektodawcy zaliczyli:
– prawo do prowadzenia „niezapowiedzianych kontroli” w lokalach przedsiębiorstw i ich związ-

ków (art. 6 ust. 1);
– uprawnienia służące wyegzekwowaniu na przedsiębiorstwach i ich związkach poddanie się 

opisanym wyżej kontrolom, obejmujące korzystanie z pomocy policji lub innych organów 
(art. 6 ust. 2);

– prawo do kontroli także innych pomieszczeń niż lokale przedsiębiorstw i ich związków, 
np. prywatnych miejsc zamieszkania dyrektorów, menedżerów i innych pracowników przed-
siębiorstwa lub związków przedsiębiorstw (obwarowane wymogiem uprzedniej zgody organu 
sądowego) (art. 7);

– prawo wzywania „w drodze decyzji” przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw do udzielenia 
„w określonym terminie wszelkich niezbędnych informacji”, do których podmioty zobowiązane 
mają realny dostęp (art. 8).
W projekcie zobowiązano też państwa członkowskie do zapewnienia, aby w sprawach o na-

ruszenie art. 101 lub 102 TFUE organy ds. konkurencji były umocowane do wydawania nastę-
pujących decyzji:
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– o zakazie i nakazie zaniechania naruszenia, mogące obejmować skuteczne i proporcjonalne 
środki zaradcze o charakterze behawioralnym lub strukturalnym (art. 9), 

– nakładających środki tymczasowe, umożliwiające jeszcze w toku postępowania przeciwdzia-
łanie ryzyku „poważnej i nieodwracalnej szkody dla konkurencji”, jeśli naruszenie art. 101 lub 
102 TFUE jest uprawdopodobnione (art. 10),

– nadające moc wiążącą proponowanym przez przedsiębiorstwa zobowiązaniom w sprawie 
zmiany praktyki kwestionowanych przez organ ds. konkurencji (art. 11).

4. Grzywny i okresowe kary pieniężne

Rozdział V projektu określa obszary harmonizacji uprawnień krajowych organów ds. konkurencji 
do nakładania sankcji penalnych, uznanych przy tym za główne narzędzie egzekwowania unijnego 
prawa konkurencji (Wniosek, s. 20). Celem harmonizacji w tym zakresie jest zapewnienie organom 
krajowym skutecznego środka egzekwowania zgodności z regułami konkurencji spełniającego 
funkcję prewencyjną wobec naruszyciela i wobec innych przedsiębiorstw, a zarazem ujednolice-
nie „poziomu egzekwowania art. 101 i 102 TFUE” (Wniosek, s. 20) przez organy krajowe i w ten 
sposób przeciwdziałanie zjawisku forum shopping opartemu na kalkulacji przedsiębiorstw co do 
tego, w którym z państw członkowskich mogą liczyć na bardzo niskie kary lub całkowity ich brak. 

Projekt uwzględnia zróżnicowanie modeli nakładania sankcji fi nansowych między państwami 
członkowskimi. W większości państw sankcje te mają charakter kar administracyjnych nakładanych 
w postępowaniach administracyjnych, jednak występują też systemy, w których nakładane są przez 
sądy w postępowaniu sądowym innym niż karne lub w postępowaniu karnym bądź quasi-karnym 
(Wniosek, s. 20). Projektodawcy zaobserwowali zarazem, że „w większości państw członkow-
skich, w których grzywny są nakładane przede wszystkim w postępowaniu (quasi-)karnym, prawo 
konkurencji UE jest egzekwowane w niedostatecznym stopniu”. Dlatego projekt dyrektywy wy-
maga nadania organom ds. konkurencji uprawnień do nakładania skutecznych, proporcjonalnych 
i odstraszających kar pieniężnych za umyślne lub wynikające z zaniedbania naruszenia art. 101 
lub 102 TFUE lub do wnioskowania o nałożenie takich kar przez sąd w postępowaniu sądowym 
innym niż karne (art. 12 ust. 1).

Objęty zakresem harmonizacji został też katalog zachowań poddanych karaniu. Poza grzyw-
nami za naruszenie art. 101 i 102 TFUE, obejmuje on grzywny za zachowania sprzeciwiające się 
niezakłóconemu przebiegowi kontroli u przedsiębiorstw i ich związków, sprawnemu pozyskiwaniu 
informacji w trakcie postępowań w sprawie oraz terminowej i pełnej realizacji nakładanych przez 
organy ds. konkurencji środków zaradczych i zobowiązań (art. 12 ust. 2). Ponadto, projekt dy-
rektywy zobowiązuje państwa członkowskie do nadania organom ds. konkurencji uprawnień do 
nakładania okresowych kar pieniężnych, służących nakłonieniu zobowiązanego do poddania się 
kontroli, dostarczenie pełnych i prawidłowych informacji, wykonanie decyzji: nakazu zaniechania, 
zobowiązania, środków tymczasowych (art. 15).

Projekt dyrektywy podkreśla konieczność zbliżania parametrów, w oparciu o które ustalane 
są grzywny za naruszenie art. 101 lub 102 TFUE. Katalog tych parametrów w obecnym projekcie 
słusznie jednak został określony w doktrynie jako „skąpo określony”, a zarazem rozbieżny, jeśli 
porównać preambułę i konkretne przepisy projektu (Król-Bogomilska, 2018, s. 15). O ile w art. 13 
ust. 1 projektu wymienia się takie czynniki, jak waga naruszenia i jego czas trwania, o tyle w pkt. 32 
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preambuły wskazuje się również na okoliczności sprawy, warunki, w których doszło do naruszenia, 
a także powtarzające się naruszenia ze strony tego samego sprawcy.

Projekt zawiera też pomysł zbliżenia sposobu określenia maksymalnego wymiaru grzywny za 
naruszenie art. 101 lub 102 TFUE na nie mniej niż 10% całkowitego światowego obrotu przedsiębior-
stwa w roku obrotowym poprzedzającym wydanie decyzji (art. 14 ust. 1). Zaproponowano też, żeby 
w przypadku praktyk związków przedsiębiorstw związanych z działalnością ich członków punktem 
odniesienia dla ustalenia tego poziomu 10% obrotu był łączny obrót przedsiębiorstw – członków 
danego związku prowadzących działalność na rynku, którego dotyczyło naruszenie przepisów przez 
związek (art. 14 ust. 2). Zwiększeniu skuteczności egzekucji prawa wobec związków przedsiębiorstw 
ma też służyć projektowany wymóg, aby w przypadku niewypłacalności związku to jego członko-
wie pokrywali, na wezwanie związku, nałożoną na związek grzywnę oraz aby w pewnym zakresie 
również organy ds. konkurencji mogły egzekwować od członków związku partycypację w zapłacie 
grzywny (art. 13 ust. 2). Co interesujące, nie zaproponowano harmonizacji maksymalnego wymiaru 
innych kar pieniężnych, zastrzegając jednak, że powinny odnosić się do obrotu adresata sankcji.

Innym obszarem zbliżania uregulowań krajowych jest zastosowanie pojęcia „przedsiębior-
stwa” w rozumieniu art. 101 TFUE przy określeniu zasad odpowiedzialności spółek dominują-
cych oraz „następców prawnych i gospodarczych przedsiębiorstw” (art. 12 ust. 3 projektu). Ma 
to utrudnić unikanie zapłaty grzywien poprzez przekształcenia lub restrukturyzację, zapewniając 
egzekwowanie kar pieniężnych solidarnie od podmiotów, które łącznie stanowią jedną jednostkę 
gospodarczą (pkt 31 preambuły).

5. Łagodzenie kar

Rozdział VI projektowanej dyrektywy przewiduje ujednolicenie krajowych programów łago-
dzenia kar. Wobec często transgranicznego charakteru naruszeń art. 101 TFUE ograniczenie 
różnic między krajowymi programami leniency ma zwiększać pewność prawa po stronie przed-
siębiorstw co do warunków ubiegania się o złagodzenie kar, a przez to utrzymać ich motywację 
do współpracy z Komisją i krajowymi organami ds. konkurencji (pkt 35–36 preambuły). Efekt 
ujednolicenia zapewnić ma transponowanie do krajowych porządków prawnych podstawowych 
zasad modelowego programu łagodzenia kar ECN (Wniosek, s. 21).

W świetle projektu dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić dostępność programu 
leniency „wyłącznie” dla uczestników „tajnych karteli” defi niowanych w projekcie jako „porozumie-
nie lub uzgodniona praktyka co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania ich 
działań konkurencyjnych na rynku lub do wpływania na określone czynniki konkurencji przez sto-
sowanie takich praktyk, jak: ustalanie cen zakupu lub sprzedaży lub innych warunków handlowych, 
przydział kwot produkcji lub sprzedaży, podział rynków wraz z ustalaniem ofert przetargowych, 
ograniczanie przywozu lub wywozu lub działania antykonkurencyjne przeciw innym konkurentom, 
które nie są w części lub w pełni znane nikomu poza ich uczestnikami” (art. 2 pkt 9 projektu).

W przypadku wniosków o zwolnienie z kary wynika to ze stwierdzenia, że dostępne są „wy-
łącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo (…) ujawnia informacje o swoim uczestnictwie w tajnym 
kartelu” (art. 16 ust. 2 lit. b). W przypadku zaś wniosków o obniżenie wysokości kary, wynika to 
ze wskazania, że jest ono dostępne „tylko wówczas, gdy (…) wnioskodawca ujawni swój udział 
w tajnym kartelu” (art. 17 ust. 2). 
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W projekcie sformułowano również ogólny katalog warunków uczestnictwa przedsiębiorstwa 
w programie łagodzenia kar (art. 18). Przewidziano też okoliczność wykluczającą ubieganie się 
o zwolnienie z kary pieniężnej: nakłanianie innych przedsiębiorstw do uczestniczenia w zakaza-
nej praktyce (art. 16 ust. 3). Przedsiębiorstwom nie kwalifi kującym się do zwolnienia z grzywien, 
umożliwia się wnioskowanie o obniżenie grzywny w zamian za dowody na potwierdzenie istnienia 
domniemanego naruszenia, które przedstawiają znaczą wartość dodaną (art. 17 ust. 2). Projekt 
wymaga, aby ubiegającym się o obniżenie wysokości kary umożliwić uzyskanie dodatkowego 
obniżenia w zamian za dowody dodatkowych okoliczności, które umożliwią podwyższenie grzy-
wien dla innych uczestników porozumienia „w porównaniu z grzywnami, które zostałyby na nich 
nałożone w przypadku braku tych dowodów” (art. 17 ust. 3 projektu). Taka dodatkowa reduk-
cja kary powinna być proporcjonalna do stopnia podwyższenia grzywien nałożonych na innych 
uczestników kartelu.

Projekt dyrektywy przewiduje też ujednolicenie szczegółowych zasad proceduralnych sto-
sowania programów leniency, takich jak forma wniosków (art. 19) oraz poświadczenie kolejności 
złożenia wniosku w przypadku formalnego wniosku o zwolnienie z grzywien (art. 20).

Ponadto projekt wprowadza wymóg zapewnienia możliwości wnoszenia wniosków w formie 
uproszczonej (art. 21 ust. 1) oraz ujednolica zasady ich składania, m.in. co do zakresu informacji, 
które powinny znaleźć się we wniosku (art. 21 ust. 2), gwarancji niekierowania do wnioskodawcy 
przez państwa członkowskie zbyt szczegółowych ankiet, dopóki Komisja nie zdecydowała o nie-
podejmowaniu działań w sprawie (art. 21 ust. 3), terminu, w którym złożenie wniosku w formie 
uproszczonej zagwarantuje, że zostanie on uznany za złożony w dniu i o godzinie złożenia wnio-
sku do Komisji (art. 21 ust. 7).

W uzasadnieniu projektu podkreśla się też konieczność wprowadzania przez kraje członkowskie 
odpowiednich zachęt dla sygnalistów, tj. osób fi zycznych przekazujących organom ds. konkurencji 
informacje o naruszeniach poza programem leniency. Wymienia się np. tworzenie „wiarygodnych 
i poufnych dróg informowania” o naruszeniach prawa konkurencji (Wniosek, s. 22). W tym duchu 
aktualni i byli pracownicy i kierownictwo przedsiębiorstwa składającego wniosek leniency mają być 
też chronieni przed sankcjami indywidualnymi, pod warunkiem jednak, że podejmują oni aktywną 
współpracę z właściwymi organami ds. konkurencji, a wniosek o zwolnienie z grzywny poprzedza 
wszczęcie postępowania karnego (art. 22).

6. Wzajemna pomoc

W rozdziale VII projekt dyrektywy przewiduje rozwiązania mające zwiększyć efektywność 
pomocy w czynnościach dochodzeniowych, o której mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1/2003, 
realizowanej wzajemnie przez organy ds. konkurencji na swoich terytoriach (art. 23) oraz zwięk-
szyć – poprzez pogłębienie współpracy między organami – efektywność postępowań i egzekucji 
decyzji w sprawach, w których strony postępowania mają siedziby lub prowadzą działalność poza 
obszarem jurysdykcji organu prowadzącego postępowanie (art. 24–26). 

W ramach zwiększania efektywności art. 22 rozporządzenia nr 1/2003 projekt zobowiązuje 
państwa członkowskie, aby umożliwiały uczestniczenie w realizowanych na tej podstawie czyn-
nościach dochodzeniowych „urzędnikom oraz innym osobom towarzyszącym” wskazanym (upo-
ważnionym) przez organ wnioskujący o udzielenie pomocy.
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Projekt zobowiązuje także państwa członkowskie do zapewnienia, aby organy ds. konku-
rencji mogły powiadamiać adresatów postępowań w innym państwie członkowskim o wstępnych 
zastrzeżeniach dotyczących domniemanego naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, wydanych na 
tej podstawie decyzjach, a także dokumentach dotyczących egzekwowania decyzji o nałożeniu 
grzywien lub okresowych kar pieniężnych (art. 24 ust. 1). Ponadto organy ds. konkurencji mają 
mieć możliwość wnioskowania do swoich odpowiedników w innych państwach członkowskich 
o egzekucję (wykonanie) decyzji o nałożeniu grzywny lub okresowych kar pieniężnych. Dotyczy to 
decyzji ostatecznych, od których nie przysługują zwyczajne środki odwoławcze, których egzekucja 
przez organ ją wydający byłaby utrudniona z uwagi na to, że adresat decyzji (przedsiębiorstwo) 
nie ma w tym państwie siedziby lub wystarczających aktywów (art. 25 ust. 1 i 3).

7. Terminy przedawnienia

W celu zwiększenia skuteczności systemu kompetencji równoległych w sprawach o naruszenie 
art. 101 TFUE projekt dyrektywy reguluje również, w rozdziale VIII, kwestie terminów przedawnienia 
w odniesieniu do porozumień, decyzji związku przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych, do których 
rozstrzygania mogłyby być właściwe organy ds. konkurencji w różnych państwach członkowskich. 

Podjęcie w jednym państwie postępowania w danej sprawie zawieszać ma terminy przedaw-
nienia możliwości nakładania przez organy innych państw członkowskich grzywien i okresowych 
kar pieniężnych w sprawie tego samego porozumienia, decyzji związku przedsiębiorstw lub prak-
tyki uzgodnionej (art. 27 ust. 1). Dyrektywa ma nie ograniczać państwom członkowskim swobody 
określania czasu trwania okresów przedawnienia lub wprowadzania terminów bezwzględnych, 
o ile nie uniemożliwi to i nie utrudni znacząco skutecznego egzekwowania unijnego prawa kon-
kurencji (art. 27 ust. 2).

8. Przepisy ogólne

W rozdziale IX projektowanej dyrektywy umieszczono uregulowania uznane najprawdopo-
dobniej za niemieszczące się w zakresie przedmiotowym żadnego z wcześniejszych rozdziałów. 

Za niezbędne do skutecznego i efektywnego rozpatrywania spraw z zakresu art. 101 lub 
102 TFUE uznano zapewnienie administracyjnym krajowym organom ds. konkurencji umocowa-
nia do uczestnictwa w postępowaniach odwoławczych wszczętych wskutek zaskarżenia podję-
tych przez te organy decyzji (art. 28 ust. 2). Uzasadniane jest to, nie bez racji, wykorzystaniem 
zdolności tych organów do najlepszego wyjaśnienia swoich decyzji, a także względami oszczęd-
nościowymi (Wniosek, s. 23). Projekt zapewnia też, by w przypadku gdy organ ds. konkurencji 
realizuje uprawnienia dochodzeniowe, natomiast uprawnienia decyzyjne w zakresie stwierdzenia 
naruszenia lub nałożenia sankcji fi nansowej ma organ sądowy, sprawy były wnoszone bezpo-
średnio przed organ sądowy (art. 28 ust. 1).

Istotne znaczenie mają gwarancje co do zakresu wykorzystania informacji gromadzonych 
przez krajowe organy ds. konkurencji. Przyjęto ogólną zasadę, że dowody pozyskane przez or-
gany ds. konkurencji mogą być wykorzystywane „jedynie do celów, w których je pozyskano” i nie 
będą wykorzystywane jako dowody przy nakładaniu sankcji na osoby fi zyczne (art. 29 ust. 1).

Szczególne uregulowania przewidziano w sprawie oświadczeń składanych w ramach pro-
gramów leniency oraz propozycji ugodowych. Gwarantuje się ich wykorzystywanie przez stronę 
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tylko, gdy jest to konieczne do wykonywania jej prawa do obrony w postępowaniach przed sądami 
państw członkowskich bezpośrednio związanych ze sprawą, dotyczących rozdzielenia kary nało-
żonej solidarnie na kilku uczestników kartelu lub sądowej kontroli decyzji stwierdzającej naruszenie 
art. 101 TFUE lub krajowego odpowiednika tych przepisów (art. 29 ust. 2).

Ponadto ogranicza się możliwość wymieniania oświadczeń leniency i propozycji ugodowych 
przez organy ds. konkurencji. Możliwe jest to tylko w trybie art. 12 rozporządzenia nr 1/2003, 
za zgodą wnioskodawcy lub gdy wniosek leniency złożony został do obu organów w związku 
z tym samym naruszeniem, a wnioskodawca nie może go wycofać, lub gdy organ ds. konkuren-
cji otrzymujący te informacje zapewni, że nie będą one wykorzystane do nałożenia sankcji na 
wnioskodawcę ani na powiązane osoby fi zyczne. Warunkiem opisanej wymiany informacji jest 
równoważność ochrony przed ujawnieniem przyznanej przez otrzymujący organ ds. konkurencji 
z ochroną zapewnianą przez organ, od którego te informacje pochodzą (art. 29 ust. 4–5). 

Ogranicza się również możliwość wykorzystywania w postępowaniu przed sądami krajowy-
mi – aż do czasu zakończenia postępowania przez organ ds. konkurencji – uzyskanych w tym 
postępowaniu informacji przygotowanych w ramach procedury leniency przez inne osoby prawne 
lub fi zyczne specjalnie na potrzeby postępowania przed organem ds. konkurencji oraz sporzą-
dzonych przez ten organ i przesłanych stronom w trakcie postępowania (art. 29 ust. 3).

Rozdział IX zawiera także klauzulę dopuszczalności wykorzystywania w postępowaniu przed 
krajowym organem ds. konkurencji dowodów bez względu na nośnik, na jakim informacje są prze-
chowywane (art. 30). Jak wyjaśniono w uzasadnieniu wniosku, „dzięki temu gwarantuje się odpo-
wiednie dostosowanie przepisów proceduralnych do cyfrowej rzeczywistości” (Wniosek, s. 23).

IV. Polskie prawo konkurencji w świetle projektu dyrektywy
Analiza wszystkich rozwiązań projektowanej dyrektywy zapowiada szeroki zakres zbliżania 

krajowych systemów prawa konkurencji państw członkowskich UE. Niezależnie od deklarowanego 
pozostawienia państwom członkowskim wyboru najodpowiedniejszych metod wdrożenia środków 
w niej przewidzianych oraz braku nadmiernej ingerencji w krajowe tradycje i krajową specyfi kę 
(Wniosek, s. 11) nie ulega wątpliwości, że dyrektywa, jeśli zostanie uchwalona w projektowanym 
kształcie, może istotnie wpłynąć na ujednolicanie standardów procedur antymonopolowych w pań-
stwach członkowskich. Słusznie uznano, że nasuwa to wrażenie sprzeczności założeń dyrektywy 
(Król-Bogomilska, 2018, s. 20).

Nie przesądza to jeszcze, jak rozległy wpływ dyrektywa będzie miała akurat na polskie pra-
wo ochrony konkurencji. Rozwiązania już przewidziane w uokik są w wielu aspektach zbieżne 
ze standardami unijnymi, co zawdzięczać można zarówno realizacji, jeszcze w okresie przedak-
cesyjnym, postanowień Układu Europejskiego8 (Sołtysiński, 1996; Wiszniewska, 1996; Materna, 
2009, s. 173–189), jak i działaniom legislacyjnym po przystąpieniu Polski do UE9 i konsekwen-
tnej interpretacji prawa polskiego z uwzględnieniem prawa unijnego przez Prezesa UOKiK 

8 Art. 69 Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami 
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.).
9 Kompleksowym „dostosowaniem polskiego prawa antymonopolowego do nowego europejskiego systemu ochrony konkurencji, który został określony 
w rozporządzeniu nr 1/2003/WE” uzasadniano projekt nowelizacji ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 
na mocy ustawy z 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 891) (druk sejmowy nr 2561 z 20.02.2004 r.). Projekty późniejszych zmian w ustawach 
antymonopolowych uzasadniano np. „inspirowaniem się polityką Unii Europejskiej” lub zbieżnością projektowanych rozwiązań z analogicznymi rozwią-
zaniami przyjętymi „w prawie Unii Europejskiej i wielu państwach członkowskich UE” (druki sejmowe nr 1110 z 26.10.2006 r. i nr 1703 z 30.08.2013 r.).
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i sądy10. Z drugiej strony, do uokik nie implementowano wszystkich rozwiązań zawartych w oma-
wianej dyrektywie. Niektóre z rozwiązań przyjętych w duchu zbliżania do prawa unijnego są zaś 
krytykowane (np. za niedostateczne uznano zmiany dotyczące ochrony poufności wymiany in-
formacji między prawnikiem a klientem, por. Martyniszyn i Bernatt, 2015).

Ponieważ na obecnym etapie prac nad dyrektywą kompleksowa, szczegółowa ocena zakre-
su niezbędnej przyszłej nowelizacji implementacyjnej jest utrudniona (prace nad nią trwają, do 
pierwotnego projektu zgłoszono już wiele poprawek), analiza wpływu dyrektywy na polskie prawo 
zostanie przedstawiona w bardziej generalnym ujęciu, ze wskazaniem – rozdział po rozdziale – roz-
wiązań już uregulowanych w prawie polskim oraz takich, które wymagać mogą modyfi kacji prawa.

1. Prawa podstawowe

Niezależnie od jej lapidarności, sformułowany w projekcie dyrektywy ogólny wymóg posza-
nowania praw podstawowych wymaga kompleksowego przeglądu przepisów ustanawiających 
prawa i obowiązki Prezesa UOKiK oraz adresatów norm prawa konkurencji w kontekście unijnych 
standardów ochrony praw podstawowych. Polska, jako państwo członkowskie Rady Europy, powin-
na dokonać dodatkowo przeglądu krajowego prawa antymonopolowego w kontekście Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i aktualnych standardów orzeczniczych 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Weryfi kacja powinna objąć kwestie, co do których już 
zgłaszano postulaty zmian uzasadniane argumentami prawnoczłowieczymi, tj. wolność od samo-
oskarżania się (Turno, 2009, s. 31–48; Bernatt, 2011, s. 189–191), ochronę poufności komunikacji 
między oskarżonym a doradcą prawnym (Bernatt i Turno, 2015, s. 81), zasady inicjowania kontroli 
i przeszukań oraz gwarancje efektywnego zaskarżenia sposobu ich prowadzenia (Materna, 2015, 
s. 8–23; Materna, 2012, s. 19–24), zakaz podwójnego ścigania i karania za to samo naruszenie 
(Materna, 2016, s. 428–447).

2. Niezależność i zasoby

W zakresie, w jakim projekt dyrektywy formułuje postulaty gwarancji niezależności kierowni-
ctwa i pracowników organów ds. konkurencji, postulować należy przede wszystkim przywrócenie 
kadencyjności Prezesa UOKiK i wprowadzenie zamkniętego katalogu okoliczności uzasadniających 
jego odwołanie, np. jak w art. 29 ust. 5 pierwotnego tekstu uokik, który przewidywał możliwość 
odwołania Prezesa UOKiK przed upływem kadencji w przypadku podjęcia innego zatrudnienia, 
podjęcia działalności gospodarczej lub objęcia funkcji w organach przedsiębiorcy, skazania pra-
womocnym wyrokiem sądu karnego, rażącego naruszenia obowiązków, choroby trwale uniemoż-
liwiającej wykonywanie zadań oraz złożenia rezygnacji. 

Jednocześnie już obecnie można w systemie prawa znaleźć uregulowania częściowo uwzględ-
niające postulaty ochrony organu przed wpływami zewnętrznymi. Przepisy o służbie cywilnej 
formułują zasadę „politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa” przez służbę cywilną11; 
obowiązuje zakaz kierowania się przez członków korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych interesem jednostkowym lub grupowym oraz manifestowania poglądów 

10 Por. wyr. SN z 29.05.2001 r., I CKN 1217/98, OSNC 2002, nr 1, poz. 13; wyr. SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06, OSNP 2008/1-2/25; wyr. SN z 6.12.2007 r., 
III SK 16/07, OSNP 2009/1-2/31; wyrok SA w W-wie z 13.02.2007 r., VI ACa 819/06, LEX nr 1332073.
11 Art. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1889).
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politycznych, a także zakaz tworzenia partii politycznych i przynależności do nich przez osoby 
zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej12. Jednak wobec braku zasady nieodwoływal-
ności Prezesa UOKiK z przyczyn innych niż niespełnianie warunków wymaganych do wykony-
wania obowiązków lub dopuszczenie się poważnych uchybień prawnych, brakuje rzeczywistych 
gwarancji, że przedstawiciele organu nie będą podatni na realizację instrukcji od rządu lub innych 
podmiotów publicznych w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień w zastosowaniu art. 101 
i 102 TFUE lub innych przepisów (np. dotyczących kontroli koncentracji).

Do projektowanych uregulowań o możliwym kluczowym znaczeniu dla zwiększania efek-
tywności UOKiK należy bez wątpienia wymóg zapewnienia organom ds. konkurencji zasobów 
niezbędnych do realizacji ich kompetencji. W zakresie rozwiązań zapewniających Prezesowi 
UOKiK odpowiednie zasoby fi nansowe postulować można np. zwiększenie jego roli w plano-
waniu swoich dochodów i wydatków, na kształt organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077), których plany budżetowe 
Minister Finansów jedynie włącza do projektu ustawy budżetowej. Wobec wielości kompetencji 
i zadań realizowanych przez Prezesa UOKiK ważne jest zagwarantowanie, aby odpowiednie, 
uzyskane dzięki temu środki, przeznaczane były konkretnie na realizację kompetencji z zakresu 
prawa antymonopolowego. Podobnie w kwestii zapewnienia zasobów ludzkich UOKiK, można 
by sobie życzyć, żeby efektem implementacji dyrektywy było zwiększenie liczebności jednostek 
urzędu zajmujących się konkretnie wdrażaniem przepisów o ochronie konkurencji. Ewentualnie 
postulować można przynajmniej urealnienie realizowania przepisów antymonopolowych przez 
delegatury UOKiK, gdyż mimo formalnego przypisania zadań z zakresu zarówno ochrony kon-
kurencji, jak i konsumentów, aktywność orzecznicza delegatur koncentruje się obecnie na tym 
drugim polu. Postulat ten można zrealizować, np. wyodrębniając wydziały ds. ochrony konkurencji 
realizujące tylko sprawy z tego zakresu.

3. Uprawnienia

Polskie prawo przewiduje zasadniczo odpowiedniki wymienionych w tym rozdziale uprawnień 
do kontroli lokalu przedsiębiorstwa i innych pomieszczeń (art. 91, art. 105a–105q uokik), do żą-
dania udzielenia informacji (art. 50 uokik), a także do stwierdzania stosowania naruszenia i jego 
zaprzestania, nakładania środków tymczasowych i przyjmowania zobowiązań (art. 10 i 12 uokik). 
Zawarte w uokik szczegółowe rozwiązania dotyczące niektórych z tych kompetencji będą jednak 
wymagały weryfi kacji. 

Uprawnienia kontrolne Prezesa UOKiK powinny zostać zweryfi kowane w aspekcie aktual-
nych standardów ochrony praw podstawowych, o czym mowa już była wcześniej (konsekwencja 
rozdziału II projektu dyrektywy).

Należy też rozważyć sprecyzowanie uprawnienia kontrolujących (przeszukujących) do „opie-
czętowania” poddanych kontroli lokali, ksiąg i rejestrów „na czas i w zakresie koniecznym do 
przeprowadzenia kontroli”. Jakkolwiek „pieczętowanie” pomieszczeń kontrolowanego (przeszu-
kiwanego) przedsiębiorcy jako forma ich zabezpieczenia na czas prowadzenia w nich czynności 

12 Zgodnie z art. 78 ust. 1, 2 i 5 ustawy o służbie cywilnej, członkowie korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie mogą 
kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, nie wolno im publicznie manifestować poglądów politycznych ani łączyć zatrudnienia w służbie 
cywilnej z mandatem radnego, urzędnicy służby cywilnej nie mają zaś prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich.
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dochodzeniowych należy do wieloletniej praktyki UOKiK, jednak wyraźnej podstawy prawnej do 
tej formy ograniczenia swobody przedsiębiorcy w przepisach uokik nie ma. Jej wprowadzenie wy-
daje się niezbędne również w kontekście wymaganych dyrektywą norm przewidujących sankcje 
za „złamanie pieczęci” (art. 12 ust. 2 lit. b projektu).

Przyjęcie projektu dyrektywy wymusi też zmianę sposobu wezwań do przekazania informacji 
i dokumentów. Obecnie Prezes UOKiK może żądać tego od przedsiębiorcy na podstawie wezwa-
nia, od którego nie służą przedsiębiorcy środki odwoławcze (art. 50 uokik). Artykuł 8 projektowanej 
dyrektywy wymaga zaś, aby odbywało się to „w drodze decyzji”. Ponadto niezbędne może być 
zagwarantowanie (poprzez modyfi kację art. 50 uokik), że uprawnienie organu ds. konkurencji 
obejmuje tylko informacje, do których adresaci żądania mają dostęp.

4. Grzywny i okresowe kary pieniężne

Obecne przepisy uokik o karach pieniężnych są do pewnego stopnia zbieżne z projektem, 
tak co do kategorii kar, do jakich nakładania uprawniony jest Prezes UOKiK, jak i co do podstaw 
i sposobu ich obliczania. Szczegółowe rozwiązania projektowanej dyrektywy mogą jednak wy-
magać niekiedy zasadniczych zmian w przepisach uokik. 

W szczególności, dla zapewnienia efektywności egzekwowania art. 101–102 TFUE w duchu 
projektu dyrektywy niezbędne będzie wprowadzenie nowych typów kar pieniężnych: za złama-
nie pieczęci w toku kontroli i za nieskorygowanie w terminie nieprawidłowych, wprowadzających 
w błąd lub niepełnych odpowiedzi udzielonych przez pracowników (stosownie do art. 12 ust. 2 
lit. b i c projektu), a także nowych typów kar okresowych: w celu przymuszenia do poddania się 
kontroli oraz w celu przymuszenia do przekazania żądanych informacji (stosownie do art. 15 lit. b 
i c projektu).

W przypadku uchwalenia dyrektywy wymiar nakładanych na przedsiębiorstwa i ich związ-
ki kar pieniężnych za nieudzielenie informacji oraz utrudnianie kontroli i przeszukań (art. 106 
ust. 2 pkt 2–4 uokik) i kar pieniężnych w celu przymuszenia do wykonania decyzji, postanowień 
i wyroków (art. 107 uokik) będzie musiał być określany proporcjonalnie do całkowitego obrotu 
(stosownie do art. 14–15 projektu), aczkolwiek projekt nie rozwiewa wątpliwości co do tego czy 
obrót stanowić ma punkt odniesienia dla wymiaru kar, czy określać ich maksymalną wysokość 
(Król-Bogomilska, 2018, s. 21).

Podstawa wymiaru kar nakładanych na podstawie uokik będzie musiała uwzględniać praw-
nounijną koncepcję przedsiębiorstwa. W świetle projektu dyrektywy wysokość kar za naruszenie 
art. 101 i 102 TFUE ma być ustalana w odniesieniu do całkowitego, światowego obrotu przed-
siębiorstwa w rozumieniu orzecznictwa unijnego (art. 12 ust. 3 w zw. z art. 2 pkt 8 projektu), 
a więc jednostki mogącej obejmować wiele formalnie odrębnych podmiotów prawa, stanowiąc 
jeden organizm gospodarczy (szerzej: Semeniuk, 2015), a nie – jak obecnie – w odniesieniu 
do obrotu zindywidualizowanej osoby fi zycznej lub prawnej. Konsekwencją tego muszą być 
zmiany zasad odpowiedzialności podmiotów dominujących oraz następców prawnych (art. 12 
ust. 3 projektu). 

Wdrożenie dyrektywy wymagać będzie również uwzględnienia przez polskiego ustawodawcę 
szczególnych uregulowań dotyczących nakładania kar pieniężnych na związki przedsiębiorców 
(art. 13 ust. 2 projektu). 
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5. Łagodzenie kar

Uregulowania dotyczące leniency wydają się być już zasadniczo zakotwiczone w polskim 
systemie prawnym. Dotyczy to zarówno samej dostępności ubiegania się o zwolnienie z kary lub 
o jej złagodzenie, jak i warunków, pod jakimi korzyści wynikające z udziału w programie są do-
stępne dla adresatów norm prawa antymonopolowego. 

Polski program łagodzenia kar nie jest identyczny z modelowym programem ECN, choćby 
z uwagi na wdrożenie tzw. leniency plus (art. 113 d uokik) oraz dostępność programu leniency 
dla osób fi zycznych niebędących przedsiębiorcami, tj. tzw. osób zarządzających (art. 113h uokik). 
W wymienionym zakresie projekt dyrektywy nie wymaga zmian przepisów uokik. Nowelizacja 
wydaje się natomiast nieuchronna w przypadku innej cechy wyróżniającej polski program łago-
dzenia kar – objęcia programem leniency porozumień niehoryzontalnych i innych porozumień 
niebędących „tajnym kartelem” w rozumieniu art. 2 pkt 9 projektu dyrektywy. Wprawdzie projekt 
dyrektywy przewiduje co do zasady metodę harmonizacji minimalnej, a nie zupełnej, jednak w przy-
padku akurat zakresu przedmiotowego programów łagodzenia kar wskazówki dla ustawodawcy 
wynikające z przepisów dyrektywy wskazywać mogą na wolę ujednolicenia prawa krajowego. 
Wnoszę to z treści art. 16 ust. 2 lit. b oraz art. 17 ust. 2 projektowanej dyrektywy, które katego-
rycznie wskazują na dostępność programu leniency, „wyłącznie” dla ujawniających informacje 
na temat „tajnym kartelu”. Moim zdaniem takie sformułowanie nie ustanawia tylko minimalnych 
standardów regulacji prawnej, ale sugeruje wykluczenie stosowania programów leniency do 
innych kategorii zakazanych porozumień ograniczających konkurencję. W doktrynie wyciąg-
nięto też przeciwny wniosek z faktu „całkowitego przemilczenia” w projekcie dyrektywy kwestii 
stosowania programów leniency do porozumień innych niż zmowy kartelowe (Król-Bogomilska, 
2018, s. 20).

Ponadto, w przypadku uchwalenia dyrektywy w analizowanym kształcie polskie prawo 
przewidywać będzie musiało dodatkową redukcję kar nakładanych na przedsiębiorstwa przed-
stawiające dowody umożliwiające podwyższenie kar innym uczestnikom porozumienia (art. 17 
ust. 3 projektu).

Implementacji wymagać będzie też zasada uznawania za datę złożeniu wniosku uproszczo-
nego daty złożenia właściwego wniosku leniency do Komisji pod warunkiem zachowania 5-dnio-
wego terminu złożenia wniosku uproszczonego od wniosku do Komisji.

Nie jest też obecnie realizowane w uokik projektowane zobowiązanie państw członkowskich 
do zapewnienia, „aby zatrudnieni aktualnie i byli pracownicy i dyrektorzy podmiotów, które zwra-
cają się do organów ochrony konkurencji o zwolnienie z grzywien, byli chronieni przed wszelkimi 
sankcjami karnymi i administracyjnymi nakładanymi w postępowaniu sądowym innym niż karne 
za udział w tajnym kartelu, którego dotyczy wniosek, jeżeli ci pracownicy i dyrektorzy aktywnie 
współpracują z właściwymi organami ochrony konkurencji, a wniosek o zwolnienie z grzywny po-
przedza wszczęcie postępowania karnego”. Karalności zmów przetargowych w prawie karnym 
(art. 305 kk) nie towarzyszy wyłączenie odpowiedzialności karnej w przypadku uczestnictwa 
przedsiębiorcy w programie leniency. 
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6. Wzajemna pomoc

Niezależnie od przewidzianych już przez polskie prawo uregulowań dotyczących udzielania 
przez Prezesa UOKiK pomocy innych organom stosującym unijne prawo konkurencji, imple-
mentacja rozdziału VII projektowanej dyrektywy wymagać będzie modyfi kacji zasad współpracy 
z krajowymi organami ds. konkurencji wnioskującymi o pomoc UOKiK w trybie art. 22 rozporzą-
dzenia nr 1/2003. W kontrolach prowadzonych przez polski organ ochrony konkurencji powinni 
móc uczestniczyć nie tylko – jak obecnie – pracownicy zlecającego organu (art. 105a ust. 2 pkt 1 
i art. 105i ust. 2 pkt 2 uokik), lecz także inne osoby towarzyszące upoważnione przez organ wnio-
skujący (art. 23 projektu).

W przypadku przyjęcia projektu dyrektywy niezbędne będzie też stworzenie procedury po-
mocy w zakresie przekazywania przez Prezesa UOKiK przedsiębiorcom na obszarze Polski pism 
i rozstrzygnięć innych krajowych organów ds. konkurencji, w tym decyzji i dokumentów dotyczą-
cych ich egzekwowania, procedury egzekwowania przez Prezesa UOKiK decyzji innych organów 
nakładających grzywny i okresowe kary pieniężne, a także procedury zlecania takich samych 
czynności przez Prezesa UOKiK innym organom krajowym w sprawie przedsiębiorców będących 
stronami postępowania przed polskim organem (art. 24–25 projektu). 

Zwrócić przy tej okazji należy uwagę na dział VIIIa KPA, dodany ustawą z 7 kwietnia 2017 r.13, 
przewidujący, że organy administracji publicznej „udzielają pomocy organom innych państw 
członkowskich UE oraz organom administracji UE”, pod warunkiem, że „przepisy prawa UE tak 
stanowią”, co ma odbywać się „na zasadach określonych w tych przepisach” (art. 260a § 1 KPA). 
Zważywszy na ogólny charakter przywołanych przepisów KPA, istnienie przywołanej regulacji nie 
niweluje potrzeby nowelizacji uokik.

7. Terminy przedawnienia

Propozycje zawarte w projekcie dyrektywy wymuszają ustalenie w uokik zasad zawieszenia 
terminów przedawnienia w sprawach antykonkurencyjnych porozumień, rozpatrywanych przez 
organy antymonopolowe różnych krajów. Jakkolwiek co do zasady dyrektywa pozostawia kwestie 
dotyczące terminów przedawnienia regulacjom krajowym (art. 25 ust. 4 projektu), wymaga też 
(art. 27 ust. 1 projektu) harmonizacji przepisów krajowych o przedawnieniu tak, aby podjęcie da-
nej sprawy przez organ innego państwa członkowskiego i późniejsze zamknięcie postępowania 
nie umożliwiało organowi innego kraju efektywnego przeprowadzenia postępowania i nałożenia 
kary pieniężnej w sprawie tego samego porozumienia, tej samej decyzji związku przedsiębiorców 
lub tej samej praktyki uzgodnionej14. Wobec tego warto podkreślić, że uokik w obecnym brzmie-
niu przewiduje jedynie terminy przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania (postawie-
nia zarzutów w sprawie) (art. 93 uokik), ale uokik nie określa terminu, w jakim powinno zostać 
skonkludowane, a kara nałożona. W tym kontekście zrealizowanie celu dyrektywy wymagałoby 
gwarancji zawieszenia terminu przedawnienia możliwości wszczęcia „właściwego” postępowania 
w sprawie15 z uwagi na okoliczności wskazane w projekcie dyrektywy.
13 Dz.U. z 2017 r., poz. 935.
14 W projekcie podkreśla się, że bieg okresu przedawnienia zostaje zawieszony na okres, w jakim decyzja organu ochrony konkurencji jest przedmiotem 
postępowania przed sądem odwoławczym (art. 27 ust. 2 projektu).
15 Chodzić tu musi o postępowanie antymonopolowe, gdyż w nim dopiero (nie zaś w postępowaniu wyjaśniającym) stawiane są zarzuty zawarcia 
porozumienia ograniczającego konkurencję.
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8. Przepisy ogólne

Przyjęcie dyrektywy wymusi również nowelizację uokik w zakresie wynikającego z Rozdziału 
IX ograniczenia wykorzystania dowodów i informacji pozyskiwanych przez krajowe organy ds. kon-
kurencji, w szczególności w poniższym zakresie.

Konieczność zmian w uokik wiąże się z wymogiem, aby informacje zgromadzone w spra-
wach antymonopolowych były „wykorzystywane jedynie do celów, w których je pozyskano” oraz, 
aby nie były wykorzystywane jako dowody przy nakładaniu sankcji na osoby fi zyczne (art. 29 
ust. 1 projektu). W tym celu konieczne jest zapewnienie gwarancji wykorzystania informacji po-
zyskanych tylko na potrzeby danej sprawy antymonopolowej (w postępowaniu wyjaśniającym lub 
„właściwym”). Obecne przepisy przewidują tylko w pewnym zakresie ograniczenie wykorzystania 
materiałów pozyskiwanych przez Prezesa UOKiK (art. 73 uokik).

Zgodność z dyrektywą wymagałaby gwarancji ustawowej, że pozyskiwane materiały organ 
będzie wykorzystywać tylko w tej sprawie, w której je uzyskał. Przepisy uokik powinny zatem 
gwarantować, że np. materiały pozyskane w sprawie nadużywania pozycji dominującej nie zosta-
ną wykorzystane także jako dowody dla postawienia zarzutów w innych obszarach kompetencji 
Prezesa UOKiK, tj. w sprawach koncentracji przedsiębiorców (Dział III uokik), zakazu stosowania 
niedozwolonych postanowień wzorców umów (Dział IIIa uokik) i w sprawach zakazu praktyk na-
ruszających zbiorowe interesy konsumentów (Dział IV uokik). Obecnie uokik wprost przewiduje 
odmienne rozwiązanie, tj. wykorzystywanie informacji uzyskanych przez organ w toku „innych 
postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu” (art. 73 ust. 2 pkt 2 uokik).

Niezbędne będzie też zagwarantowanie, że pozyskiwanych materiałów UOKiK nie będzie 
przekazywał sądom i organom, jeżeli wiązałoby się to z dolegliwościami (karnymi lub administra-
cyjnymi16) wobec osób fi zycznych. Obecnie bowiem organ może przekazać uzyskane materiały 
„na potrzeby postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym lub postępowa-
nia karno-skarbowego” (art. 73 ust. 2 pkt 1 uokik) oraz szerokiej kategorii „właściwych organów” 
(dotyczy to informacji, które „mogą wskazywać na naruszenie odrębnych przepisów”) (art. 73 
ust. 2 pkt 3 uokik).

Natomiast przewidziane projektem dyrektywy ograniczenia ujawniania oświadczeń leniency 
i propozycji ugodowych oraz informacji sporządzonych specjalnie na potrzeby postępowania przed 
organem, informacji sporządzonych przez organ i wycofanych propozycji ugodowych przewidziane 
już zostało we wdrażającej dyrektywę private enforcement ustawie z 21 kwietnia 2017 r. o rosz-
czeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji17.

V. Wnioski końcowe
Inicjatywa modernizacji zdecentralizowanego systemu egzekwowania unijnego prawa konku-

rencji skoncentrowanej na określeniu uprawnień dostępnych dla organów ds. konkurencji państw 
członkowskich UE odpowiada na postulaty zmian formułowane względem systemu ustanowionego 
rozporządzeniem nr 1/2003. Zebrane przy okazji prac nad dyrektywą dane faktycznie ukazują 
znaczne zróżnicowanie w poziomie egzekwowania unijnego prawa konkurencji między państwami 

16 Ponieważ projekt dyrektywy posługuje się ogólnym pojęciem „sankcje” (sanctions) należy przyjąć, że nie chodzi tylko o dolegliwości o charakterze 
punitywnym, ale także o sankcje ściśle administracyjne.
17 Dz.U. z 2017 r., poz. 1132.
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członkowskimi. Stąd za uzasadnioną należy uznać tezę o konieczności poszukiwania metod 
lepszego wykorzystania potencjału krajowych organów ds. konkurencji. O ile Komisja uznała, że 
niewykorzystywanie w pełni potencjału organów krajowych wynika zasadniczo z niedysponowa-
nia przez nie odpowiednimi zasobami i uprawnieniami, można wskazać też inne tego przyczyny, 
jak choćby – na co wskazuje się w literaturze – rozbieżną ocenę przez różne organy przesłanki 
wpływu na handel (Bernatt, 2016, s. 231; Botta, Svetlicinii i Bernatt, 2015). 

Zakres projektowanych zmian, zarówno tych ingerujących w status organów ds. konku-
rencji, jak i ujednolicających pewne aspekty procedury antymonopolowej, w tym uprawnienia 
dochodzeniowe i decyzyjne, może istotnie przemodelować krajowe porządki prawne w zakre-
sie prawa konkurencji. Z tak szerokim zakresem konwergencji krajowych porządków prawnych 
w efekcie implementacji dyrektywy, jeśli zostanie uchwalona w projektowanym kształcie, nie 
w pełni współgra deklaracja projektodawców nieingerowania nadmiernie w krajowe tradycje 
i krajową specyfi kę oraz zapewnienia państwom członkowskim swobody wdrażania środków 
w dyrektywie przewidzianych. Dyrektywa nie jest wprawdzie oparta na metodzie harmonizacji 
zupełnej, tylko ustanawia (co do zasady) minimalne wymogi i standardy proceduralne, jednak 
skala wymaganej dyrektywą konwergencji będzie znaczna. Uznać przy tym należy za racjonal-
ne, abstrahując od oceny szczegółowych rozwiązań dyrektywy, założenie ustalenia jednolitych 
standardów proceduralnych dla spraw, w których krajowy organ ds. konkurencji stosuje art. 101 
lub 102 TFUE i dla spraw, w których stosowane są tylko krajowe normy materialne prawa kon-
kurencji. Za takim zakresem oddziaływania dyrektywy przemawiają zarówno nieostre granice 
między tymi obszarami egzekwowania prawa, jak i możliwość usunięcia w ten sposób obecnej 
w praktyce stosowania prawa konfuzji co do zakresu i źródeł standardów ochrony praw podsta-
wowych dla każdego z tych obszarów aktywności organów ds. konkurencji. Unikanie stosowania 
przez ten sam organ ds. konkurencji różnych standardów w sprawach o wymiarze krajowym 
i unijnym jest pożądane, wspierając poczucie pewności prawa po stronie adresatów norm prawa 
konkurencji.

Pozytywną stroną proponowanej reformy jest pogłębienie konwergencji krajowych po-
rządków prawna konkurencji w zakresie tych norm proceduralnych, które określają minimalne 
uprawnienia dochodzeniowe i decyzyjne krajowych organów ds. konkurencji. Niewątpliwie usta-
lenie i wdrożenie katalogu minimalnych instrumentów i kompetencji organów odpowiedzialnych 
za egzekwowanie art. 101 i 102 TFUE może przyczynić się do zwiększenia skuteczności tych 
organów na polu wykrywania praktyk ograniczających konkurencję, i to zarówno tych mających 
wpływ na handel między państwami członkowskimi, jak i tych o wyłącznie lokalnym (krajowym) 
charakterze. Wątpliwości może budzić jednak czy wybrana metoda harmonizacji minimalnej rze-
czywiście będzie w stanie zapewnić „prawdziwie wspólny obszar egzekwowania reguł konkurencji 
w Europie” (pkt 7 preambuły). Skoro dyrektywa ustanawia zasadniczo tylko minimalne standardy, 
to w przyszłości na terenie UE nadal będą mogły powstawać obszary zróżnicowanego poziomu 
egzekwowania prawa konkurencji.

Z uwagi na rozległość zmian i szczegółowość niektórych z nich, kompleksowa ocena dyrektywy 
jest utrudniona, zwłaszcza na obecnym etapie, kiedy dostępny tekst analizowanego dokumentu 
może nie odpowiadać jego ostatecznej wersji. Zgodzić się jednak trzeba z już podnoszącymi się 
głosami, że realizacja wielu postanowień dyrektywy, jeżeli zostanie przyjęta w obecnym kształcie, 
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może być zadaniem trudnym z uwagi już na samą niejasność niektórych projektowanych uregu-
lowań (Król-Bogomilska, 2018, s. 21). Wśród zastrzeżeń do projektu dyrektywy dodać też trzeba, 
że niezrozumiałe są różnice w poziomie szczegółowości proponowanych zmian. Obok rozdziałów 
bardziej kazuistycznych funkcjonują takie, które tylko ogólnie nakreślają kierunek pożądanych 
zmian (np. rozdział II dotyczący praw podstawowych).

Przyjęcie dyrektywy w analizowanym kształcie będzie się niewątpliwie musiało wiązać z no-
welizacją polskiego prawa ochrony konkurencji. Rozwiązania przewidziane w uokik są w wielu 
aspektach zbieżne ze standardami unijnymi, uwzględniając wiele postulatów projektowanej dy-
rektywy w zakresie minimalnego standardu uprawnień dochodzeniowych i decyzyjnych, w tym 
dotyczących kar pieniężnych. Przedstawione w artykule szczegółowe omówienie wskazuje jednak, 
że praktycznie w każdej z kategorii zagadnień będących przedmiotem dyrektywy, niezbędne będą 
modyfi kacje obowiązujących przepisów prawa.
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Streszczenie
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JEL: K21

I. Wprowadzenie
Jedną z najbardziej charakterystycznych dla prawa konkurencji konstrukcji prawnych jest 

koncepcja jednego organizmu gospodarczego, stworzona i rozwinięta przez unijne orzecznictwo1. 
Koncepcja jednego organizmu gospodarczego zakłada, że przedsiębiorstwa należące do jednej 
grupy kapitałowej powinny być traktowane na potrzeby prawa konkurencji jako jeden byt. Niesie 
to za sobą dwa skutki. Po pierwsze, uznaje się, że „porozumienia”, zawarte w ramach jednego 
organizmu gospodarczego nie mogą zostać uznane za antykonkurencyjne, a zatem nie mogą 
naruszać zakazu, o którym mowa w art. 101 TFUE (Materna, 2009, s. 154). Po drugie, koncep-
cja jednego organizmu gospodarczego pozwala na przypisanie odpowiedzialności za działania 
jednego podmiotu (np. spółki-córki), innemu podmiotowi (np. spółce-matce) należącemu do tego 
samego organizmu gospodarczego (Wils, 2000, s. 176). Niniejszy artykuł skupia się na tym dru-
gim aspekcie koncepcji jednego organizmu gospodarczego. O ile w dotychczasowej doktrynie 
polskojęzycznej poruszano problematykę przypisania przedsiębiorstwu odpowiedzialności za 
działania przedsiębiorców zależnych, agentów czy pracowników (Semeniuk, 2015, s. 150, 176, 
183; Materna 2013, s. 8), o tyle nie poddano analizie problemu przypisywania odpowiedzialności 
za działania współpracowników. Podejście do tej właśnie kwestii w najnowszym orzecznictwie 
europejskim będzie przedmiotem analizy niniejszego artykułu. Współpracownikami przedsię-
biorstwa nazywane będą w nim wszystkie podmioty prawa (zarówno osoby fi zyczne, jak i osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które świadczą usługi 
na rzecz danego przedsiębiorstwa.

II. Wyrok w sprawie voestalpine

1. Wstęp

Wyrok Sądu w sprawie voestalpine2 został wydany w wyniku skargi na decyzję, w której 
Komisja3 stwierdziła istnienie kartelu na rynku wprowadzania do obrotu stali sprężającej i nało-
żyła na członków kartelu kary pieniężne. Jednym z problemów poruszanych w sprawie było to, 
czy można stwierdzić, że jeden z producentów stali sprężającej, voestalpine Austria Draht GmbH 
(dalej: voestalpine AD), był członkiem kartelu, skoro na spotkaniach uczestników kartelu kluczo-
wych dla jego funkcjonowania voestalpine AD była reprezentowana przez pośrednika handlowego.

1 Por. zwłaszcza: wyr. ETS z 15.07.1972 r. w sprawie 48/49 Imperial Chamical Industries Ltd. p. Komisji (ECLI:EU:C:1972:70); wyr. ETS z 21.10.1974 r. 
w sprawie 15/74 Centrafarm BV i Adriaan de Peijper p. Sterling Drug (ECLI:EU:C:1974:114); wyr. ETS z 24.10.1996 r. w sprawie C-73/95 Viho Europe 
BV p. Komisji (ECLI:EU:C:1996:405).
2 Wyr. Sądu z 15.07.2015 r. w sprawie T-418/10 voestalpine and voestalpine Wire Rod Austria p. Komisji (ECLI:EU:T:2015:516).
3 Dec. Komisji z 30.06.2010 r. w sprawie COMP/38.344, Pre-stressing steel.
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2. Stan faktyczny sprawy

Zgodnie z ustaleniami Komisji, kilkudziesięciu producentów stali sprężającej uzgadniało 
w czasie licznych spotkań ceny swoich produktów na rynkach europejskich. Jednym z nich, 
uzgadniającym ceny stali na rynku włoskim w ramach tzw. klubu Italia miała być voestalpine 
AD. Voestalpine AD działała na rynku włoskim za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, 
spółki Studio Crema, zarządzanej i reprezentowanej przez Pana G. Zakres umocowania Pana 
G. był ograniczony. Pan G. nie miał prawa podpisywać umów zawieranych przez voestalpine AD 
z jej klientami, a wszystkie zamówienia udzielane za jego pośrednictwem musiały być dla swojej 
ważności potwierdzone przez voestalpine AD. Pan G. był zobowiązany każdego miesiąca prze-
kazywać voestalpine AD informacje o swojej działalności. Nie ponosił on ryzyka fi nansowego 
podejmowanych w imieniu voestalpine AD transakcji.

Pan G. uczestniczył w spotkaniach klubu Italia i wymieniał się z innymi uczestnikami kar-
telu poufnymi informacjami dotyczącymi działalności voestalpine AD. W czasie spotkań kartelu 
przedsiębiorstwa uzgadniały ceny oferowanych produktów oraz dokonywały podziału klientów. 

Pan G. był także współpracownikiem innego uczestnika kartelu – CB Trafi lati Acciai SpA 
(dalej: CB). Na niektórych spotkaniach klubu Italia reprezentował także tę spółkę. Dochody ze 
współpracy z CB stanowiły główne źródło dochodu Studio Crema.

3. Ocena prawna Komisji

Zdaniem Komisji uczestnictwo Pana G. w spotkaniach kartelu było równoznaczne z uczest-
niczeniem w nim voestalpine AD. Okoliczności współpracy Pana G. i voestalpine AD, zwłaszcza 
ograniczony charakter ryzyka ponoszonego przez Pana G. oraz przekazywanie informacji o swojej 
działalności do voestalpine AD, świadczą o tym, że producent stali sprawował całkowitą kontrolę 
nad działalnością swojego współpracownika. Pan G. był w rzeczywistości organem pomocniczym 
(an auxiliary organ) voestalpine AD, a zatem spółka tworzyła ze swoim współpracownikiem jeden 
organizm gospodarczy. W związku z tym voestalpine AD odpowiada za udział Pana G. w spotka-
niach kartelu. W swojej analizie Komisja podnosi także, że inni uczestnicy kartelu także traktowali 
Pana G. jak reprezentanta voestalpine AD.

Komisja rozważa także, jakie znaczenie dla odpowiedzialności voestalpine AD miał fakt, 
że Pan G. reprezentował także CB. Zdaniem Komisji nie wyłącza to odpowiedzialności voestal-
pine AD. Fakt, że dwa konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa korzystały na spotkaniach kartelu 
z pośrednictwa tego samego współpracownika, stanowi czynnik ułatwiający niedozwoloną współ-
pracę, a nie okoliczność zwalniającą zleceniodawców ze spoczywającej na nich odpowiedzial-
ności. Komisja wskazuje, że dojście do odmiennego wniosku dostarczyłoby przedsiębiorstwom 
uczestniczącym w kartelu za pośrednictwem przedstawiciela łatwego sposobu uniknięcia odpo-
wiedzialności ze względu na „dzielenie się” tym współpracownikiem z innymi uczestnikami kartelu.

4. Ocena prawna Sądu

Ocena prawna Sądu jest zbliżona do oceny Komisji. Sąd stwierdza, że jeżeli przedsię-
biorstwa tworzą jeden organizm gospodarczy, voestalpine AD odpowiada za działania swojego 
przedstawiciela, jak za własne. W ocenie Sądu taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, gdyż 
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voestalpine AD przejęła ryzyko swojego współpracownika, który nie zachowywał się jak niezależny 
podmiot gospodarczy. Fakt, że Pan G. ponosił niektóre koszty uboczne (np. koszty tłumaczeń, 
koszty podróży) nie ma znaczenia dla tej oceny.

Zdaniem Sądu, znaczenia nie ma także fakt, że Pan G. współpracował nie tylko z voestalpi-
ne AD, lecz także z CB ani to, że dochody ze współpracy z CB stanowiły główne źródło dochodu 
Studio Crema. Pan G. mógł bowiem zostać uznany za osobę tworzącą jednocześnie jeden orga-
nizm gospodarczy ze spółkami voestalpine AD oraz CB.

Równocześnie Sąd stwierdził, że kiedy Pan G. był obecny na spotkaniach kartelu, w cza-
sie których omawiano rynki inne niż włoski, nie reprezentował on voestalpine AD, a jedynie CB. 
Miałoby to wynikać z faktu, że pełnomocnictwo udzielone Panu G. przez voestalpine AD obejmo-
wało jedynie terytorium Włoch.

Sąd podnosi także, że pytanie, czy voestalpine AD wiedziała o antykonkurencyjnym zacho-
waniu swojego przedstawiciela (o co w postępowaniu przed Sądem istniał między Komisją a vo-
estalpine AD spór co do faktów), nie ma znaczenia dla oceny tej sprawy. Jeżeli zleceniodawca 
i jego przedstawiciel tworzą jeden organizm gospodarczy, zleceniodawca ponosi odpowiedzial-
ność za działanie swojego współpracownika, nawet jeśli nie wiedział o jego antykonkurencyjnym 
zachowaniu.

5. Uwagi dotyczące orzeczenia w sprawie voestalpine

Z orzeczenia w sprawie voestalpine jasno wynika, że przedsiębiorstwo może tworzyć ze swoim 
współpracownikiem jeden organizm gospodarczy. W celu stwierdzenia tego faktu Sąd i Komisja 
posługują się standardowymi narzędziami stosowanymi przy stwierdzaniu istnienia jednego or-
ganizmu gospodarczego – badają rozkład ryzyka gospodarczego między współpracownikiem 
a przedsiębiorstwem czy nadzór, jaki przedsiębiorca sprawuje nad współpracownikiem (Jones, 
2012, s. 304).

Na uwagę zasługuje stwierdzenie Sądu, że współpracownik może tworzyć jeden organizm 
gospodarczy z więcej niż jednym przedsiębiorstwem. Pogląd ten wydaje się trafny, ponieważ 
przyjęcie poglądu odmiennego w powiązaniu z faktem, że współpracownik może świadczyć 
usługi wielu przedsiębiorstwom, ułatwiałoby, a nie zapobiegało zawieraniu antykonkurencyjnych 
porozumień. Istotny jest także fakt, że Sąd nie uznaje voestalpine AD i CB za podmioty tworzące 
jeden organizm gospodarczy. Należy z tego wnioskować, że nawet jeśli przedsiębiorstwo A tworzy 
jeden organizm gospodarczy ze współpracownikiem B, a współpracownik B tworzy jeden orga-
nizm gospodarczy z przedsiębiorstwem C, przedsiębiorstwa A i C nie muszą koniecznie tworzyć 
ze sobą jednego organizmu gospodarczego.

Niezwykle istotne są także wnioski płynące ze znaczenia, jakie Sąd przypisał temu, że peł-
nomocnictwo udzielone przez voestalpine AD Panu G. obejmowało jedynie terytorium Włoch. Jak 
słusznie zauważa Rzecznik Generalny Wathelet w swojej opinii w sprawie Remonts4 (omówio-
nej w punkcie IV), z orzeczenia w sprawie voestalpine wynika, że „odpowiedzialność za udział 
przedstawiciela w niektórych spotkaniach antykonkurencyjnych nie może zostać przypisana jego 
zleceniodawcy w sytuacji, gdy kwestie, które były tam dyskutowane, nie wynikały jasno (clearly 
did not relate to) z pełnomocnictwa udzielonego przez zleceniodawcę temu przedstawicielowi”. 
4 Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta z 3.12.2015 r., sprawa C-542/14.
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Pogląd ten wydaje się niebezpiecznie zawężać odpowiedzialność przedsiębiorstw za działania 
podejmowane przez ich współpracowników. Chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność za narusze-
nia prawa konkurencji, przedsiębiorstwa mogłyby bowiem sztucznie zawężać zakres udzielanych 
pełnomocnictw, aby nie ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dokonywane przez 
ich współpracowników. Warto także zaznaczyć, że w myśl art. 101 ust. 2 TFUE antykonkurencyjne 
porozumienia są nieważne z mocy prawa. Trudno twierdzić zatem, że jakiekolwiek pełnomocni-
ctwo zawiera umocowanie do zawierania antykonkurencyjnych porozumień. 

III. Wyrok w sprawie AC-Treuhand 2

1. Wstęp

Wyrok TS w sprawie AC-Treuhand 25;6 został wydany w wyniku odwołania od wyroku Sądu7, 
w którym Sąd podtrzymał decyzję Komisji8 nakładającą na AC-Treuhand AG, spółkę doradczą, 
karę za udział w kartelu. Głównym problemem sprawy było czy przedsiębiorstwo działające jako 
doradca może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie art. 101 TFUE w sytuacji, 
w której przyczynia się ono do wprowadzania w życie kartelu między producentami prowadzący-
mi działalność na rynku odrębnym od tego, na którym działa dane przedsiębiorstwo świadczące 
usługi doradcze.

2. Stan faktyczny sprawy

AC-Treuhand była spółką oferującą usługi doradztwa biznesowego. W ramach prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej organizowała ona spotkania dla uczestników karteli i brała 
udział w tych spotkaniach. Ponadto spółka zbierała i dostarczała zainteresowanym przedsiębior-
stwom dane dotyczące sprzedaży, proponując, że będzie występować w roli pośrednika w przy-
padku napięć między danymi przedsiębiorstwami i zachęcała strony do zawierania kompromisów.

3. Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla

W swojej opinii w tej sprawie9 Rzecznik Generalny, Nils Wahl, argumentował stanowczo 
przeciwko uznaniu odpowiedzialności AC-Treuhand. Argumentował on, że art. 101 TFUE zaka-
zuje jedynie zawierania porozumień ograniczających konkurencję, ograniczenie konkurencji zaś 
oznacza ograniczenie presji konkurencyjnej wywieranej na inne podmioty. Zdaniem Rzecznika 
Generalnego, jeżeli przedsiębiorstwo nie działa na rynku, na którym zawarto porozumienie, a je-
dynie odgrywa role doradcze w stosunku do przedsiębiorstw działających na tym rynku, nie może 
wywierać na danym rynku presji konkurencyjnej. Tym samym przedsiębiorstwo to nie może ogra-
niczyć wywieranej przez siebie presji konkurenyjnej, a zatem nie może ograniczyć konkurencji.

5 Wyr. TS z 22.10.2015 r. w sprawie C-194/14 AC-Treuhand AG p. Komisji (ECLI:EU:C:2015:717).
6 Dla odróżnienia tego orzeczenia od wyr. Sądu z 8.07.2008 r. w sprawie T-99/04 AC-Treuhand AG p. Komisji (ECLI:EU:T:2008:256), orzeczenie to 
nazywane będzie w niniejszym artykule AC-Treuhand 2.
7 Wyr. Sądu z 10.02.2014 r. w sprawie T-27/10 AC-Treuhand AG p. Komisji (ECLI:EU:T:2014:59).
8 Dec. Komisji z 11.11.2009 r. w sprawie COMP/38589, Heat Stabilisers.
9 Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla z 21.05.2015 r., sprawa C-194/14.
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4. Ocena prawna Trybunału Sprawiedliwości

W ocenie TS z brzmienia art. 101 TFUE nie wynika, że wyrażony w nim zakaz dotyczy tylko 
tych stron antykonkurencyjnych porozumień lub uzgodnionych praktyk, które prowadzą działal-
ność na dotkniętych tymi porozumieniami rynkach. Przeciwnie, art. 101 TFUE odnosi się w spo-
sób ogólny do wszystkich porozumień i uzgodnionych praktyk, które w sposób horyzontalny lub 
wertykalny zakłócają konkurencję na rynku. Zdaniem Trybunału głównym celem art. 101 TFUE 
jest zapewnienie utrzymania niezakłóconej konkurencji w obrębie wspólnego rynku. Tymczasem 
wykładnia, w myśl której AC-Treuhand nie ponosiłby odpowiedzialności za udział w kartelu, mo-
głaby zmniejszyć pełną skuteczność ustanowionego w tym przepisie zakazu. Byłoby tak, gdyż 
taka wykładnia nie pozwalałaby udaremnić aktywnego uczestnictwa przedsiębiorstwa w ograni-
czeniu konkurencji tylko z tego powodu, że uczestnictwo to nie dotyczy działalności gospodarczej 
prowadzonej na rynku, na którym ograniczenie to ma lub może mieć skutek.

5. Uwagi dotyczące orzeczenia w sprawie AC-Treuhand 2

Z perspektywy tematyki niniejszego artykułu, w sprawie AC-Treuhand 2 najciekawsze jest to, czego 
w tej sprawie nie ma. Ani bowiem TS, ani Rzecznik Generalny nie rozważają czy AC-Treuhand tworzy 
z przedsiębiorstwami, na rzecz których świadczy usługi, jeden organizm gospodarczy. Wydawałoby 
się, że przynajmniej potencjalnie może tak być. AC-Treuhand zajmował się doradzaniem przed-
siębiorstwom, na rzecz których działał, nie ponosił zatem ryzyka swojej działalności w stosunku do 
osób trzecich, klientów tych przedsiębiorców. Co więcej, odgrywa niejako rolę pośrednika w relacjach 
między swoimi mocodawcami, samodzielnie nie będąc jednak władnym do dokonywania jakichkol-
wiek uzgodnień. Z kolei z orzeczenia w sprawie voestalpine wiadomo, że współpracownik może być 
jednocześnie częścią jednego organizmu gospodarczego kilku przedsiębiorstw. Wydaje się, że TS 
powinien zatem co najmniej rozważyć czy AC-Treuhand nie należy do jednego organizmu gospo-
darczego ze swoimi mocodawcami, co – jak wskazano wyżej – wyłączyłoby uznanie „porozumienia” 
zawartego z jego mocodawcami za antykonkurencyjne. Ponieważ analizowane orzeczenie nie za-
wiera takich rozważań, trudno stwierdzić, co w ocenie Trybunału odróżnia sprawę AC-Treuhand 2 
od sprawy voestalpine, można jedynie domniemywać, że był to duży zakres niezależności, jaki 
posiadała AC-Treuhand. Pomimo niedokonania przez TS analizy problemu przynależności fi rm do-
radczych do tego samego organizmu gospodarczego co ich mocodawcy, komentowane orzeczenie 
można interpretować jako przyjmujące milcząco, że przedsiębiorstwa świadczące usługi doradcze, 
takie jak AC-Treuhand, nie należą do jednego organizmu gospodarczego ze swoimi mocodawcami.

Na marginesie warto zauważyć, że TS w omawianym wyroku rozważał także czy AC-Treuhand 
mogła przewidywać, że jej udział w porozumieniu zostanie uznany za niedozwolony. Było to odpowie-
dzią na podniesiony przez to przedsiębiorstwo zarzut, że ukaranie go w tak precedensowej sprawie 
narusza zasadę ustawowej określoności czynów zabronionych. Odnosząc się do tego zarzutu, TS 
stwierdził, że wydane przez niego orzeczenie było jak najbardziej przewidywalne, w szczególności 
ze względy na szeroki zakres pojęć „porozumienia” i „uzgodnionej praktyki”. Wydaje się to kłopotliwe, 
skoro sam Rzecznik Generalny pisze w swojej opinii, iż „jest w pełni przekonany”, że AC-Treuhand 
nie może ponieść odpowiedzialności za udział w porozumieniu na podstawie art. 101 TFUE10.

10 Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla z 21.05.2015 r., sprawa C-194/14, pkt 34.
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IV. Wyrok w sprawie Remonts

1. Wstęp

Orzecznie TS w sprawie Remonts11 zostało wydane w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne 
zadane przez łotewski Sąd Najwyższy. W sprawie rozpatrywanej przez ten sąd trzem spółkom (DIV 
un Ko, Ausma grupa i Partikas kompanija) zarzucono zawarcie zmowy przetargowej. Głównym 
problemem sprawy rozpatrywanej przez TS było czy jedną ze spółek, Partikas kompanija, można 
pociągnąć do odpowiedzialności za udział w uzgodnionej praktyce na podstawie działań podjętych 
przez niezależnego usługodawcę.

2. Stan faktyczny sprawy

Partikas kompanija (dalej: Partikas), chcąc wziąć udział w przetargu na dostawy żywności 
do placówek edukacyjnych, zleciła pewne usługi związane z przygotowaniem oferty w przetar-
gu spółce Juridiska sobierdriba B&S partneri, która z kolei zleciła wykonanie tych prac swojemu 
podwykonawcy MMD lietas (dalej: MMD). MMD otrzymała od Partikas projekt oferty przetargowej 
spółki. Projekt ten był przygotowany samodzielnie przez Partikas bez kontaktu z jej konkurentami.

MMD była jednocześnie zaangażowana w przygotowywanie oferty DIV un Ko oraz Ausma 
grupa, konkurentów Partikas, o czym jednak Partikas nie wiedziała. MMD wykorzystała ofertę 
Partikas jako ofertę referencyjną w celu opracowania ofert dwóch pozostałych konkurentów. W wy-
niku takiego działania MMD oferta jednego z konkurentów Partikas była o 5% tańsza, a oferta 
drugiego o 5% droższa od oferty Partikas.

Łotewska Rada do Spraw Konkurencji uznała, że trzy spółki, które złożyły ofertę w przetargu, 
DIV un Ko, Ausma grupa i Partikas, zawarły antykonkurencyjne porozumienie. Równocześnie 
rada nie stwierdziła, by kierownictwo Partikas wyraziło zgodę na bezprawne działania MMD lub 
było o nich poinformowane.

3. Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta

W swojej opinii Rzecznik Generalny, Melchior Wathelet, proponował przyjęcie wzruszalne-
go domniemania odpowiedzialności przedsiębiorstwa za działanie osób trzecich świadczących 
mu usługi (współpracowników) a nietworzących z nim jednego organizmu gospodarczego12. 
Domniemanie takie miałoby być wzruszalne poprzez kumulatywne wykazanie, że:
a) przedsiębiorstwo nic nie wiedziało o niezgodnych z prawem działaniach usługodawców bę-

dących osobami trzecimi oraz
b) podjęło wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do podobnego naruszenia konkurencji 

na trzech etapach; pierwszy etap miałby obejmować zatrudnianie i zawieranie umowy (wybór 
współpracownika, defi niowanie jego zadań, zobowiązanie do zapewnienia przestrzegania 
prawa etc.); drugi etap obejmowałby okres wykonywania zadań (podjęcie środków zapew-
niających, że współpracownik wykonuje swoje zadania ściśle, tak jak zostało to określone 
umową); trzeci etap następowałby, gdy usługodawca naruszyłby prawo konkurencji; w tej 

11 Wyr. TS z 2.07.2016 r. w sprawie C-542/14 SIA VM Remonts i SIA Ausma grupa p. Konkurences padome (ECLI:EU:C:2016:578).
12 Opinia Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta z 3.12.2015 r., sprawa C-542/14.
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sytuacji przedsiębiorstwo miałoby obowiązek publicznego zdystansowania się od tych działań 
oraz musiałoby uniemożliwić, by się powtórzyły lub też powiadomić o nich właściwe organy.

4. Ocena prawna Trybunału Sprawiedliwości

Zdaniem TS, w sprawie Remonts nie mają zastosowania wcześniejsze orzeczenia Trybunału, 
w których przedsiębiorstwa pociągane był do odpowiedzialności za działania ich pracowników. 
Pracownik bowiem działa na rzecz i pod kierownictwem przedsiębiorstwa, a zatem jest zintegro-
wany ze strukturą jednostki gospodarczej. Natomiast usługodawca, co do zasady jest przedsię-
biorstwem odrębnym, zatem odpowiedzialność za jego działania nie może być automatycznie 
przypisywana zlecającemu usługę.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której usługodawca działa w rzeczywistości pod kierownictwem 
lub kontrolą przedsiębiorstwa korzystającego z jego usług (is in fact acting under the direction or 
control of an undertaking that is using its services). W takim wypadku usługobiorca mógłby być 
pociągnięty do odpowiedzialności za działania usługodawcy. Sytuacja taka ma miejsce, przykła-
dowo, kiedy usługodawca jest jedynie pozornie niezależny, a w rzeczywistości dysponuje nie-
wielką lub nie dysponuje żadną niezależnością lub swobodą (has only little or no autonomy or 
fl exibilty) lub gdy jego rzekoma niezależność ukrywa stosunek pracy. Tego rodzaju kierownictwo 
lub kontrola mogą być wywiedzione z faktu istnienia więzów ekonomicznych, organizacyjnych 
i prawnych łączących danego usługodawcę i usługobiorcę, podobnie jak w relacji pomiędzy spółką 
dominującą a spółkami zależnymi.

Jeśli jednak przedsiębiorstwo jest prawdziwie niezależne, odpowiedzialność za udział w uzgod-
nionej praktyce może być przypisana przedsiębiorstwu korzystającemu z usług usługodawcy, gdy:
a) przedsiębiorstwo to znało (the undertaking was aware of) antykonkurencyjne cele realizowane 

przez jego konkurentów i usługodawcę oraz zamierzało własnym zachowaniem przyczynić 
się do ich realizacji (intended to contribute to them by its own conduct); warunek ten jest 
przykładowo spełniony, gdy przedsiębiorstwo ma zamiar za pośrednictwem swego usługo-
dawcy ujawnić swoim konkurentom chronione informacje handlowe lub gdy sformułowało 
ono wyraźną lub milczącą zgodę na to, by ten usługodawca podzielił się z konkurentami jego 
chronionymi informacjami handlowymi; warunek ten nie jest jednak spełniony, gdy usługo-
dawca, nie informując o tym zlecającego usługę, wykorzystuje jego chronione informacje 
handlowe w celu opracowania ofert jego konkurentów; lub

b) przedsiębiorstwo to mogło racjonalnie przewidzieć (could reasonably have forseen) antykon-
kurencyjne działania swoich konkurentów i usługodawcy oraz było gotowe zaakceptować 
wynikające stąd ryzyko.

5. Uwagi dotyczące orzeczenia w sprawie Remonts

Główna teza orzeczenia w sprawie Remonts, tj. stwierdzenie, że przedsiębiorstwo może po-
nosić odpowiedzialność za działania swojego usługodawcy, nawet jeśli nie pozostaje z nim w tym 
samym organizmie gospodarczym, jest novum w myśleniu o prawnokonkurencyjnej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw. Test zaproponowany przez Trybunał zawiera dwie przesłanki umożliwiające 
stwierdzenie takiej odpowiedzialności, które – co wymaga podkreślenia – nie muszą być spełnio-
ne kumulatywnie. Pierwsza z przesłanek dotyczy sytuacji, w których przedsiębiorstwo de facto 
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samo zawiera i uczestniczy w antykonkurencyjnym porozumieniu, robi to tylko za pośrednictwem 
swojego współpracownika. To sytuacja podobna do cywilistycznej konstrukcji posłańca, ponieważ 
w tej sytuacji usługodawca jest jedynie wyrazicielem woli przedsiębiorstwa korzystającego z jego 
usług. Wydaje się zatem, że przypisanie temu przedsiębiorstwu odpowiedzialności za działania 
jego współpracownika nie powinno dziwić.

Inaczej jest jednak z drugą przesłanką. Jak słusznie zauważa C. Talbot, miała ona zapewne 
objąć sytuacje typu no questions asked, jednak otwiera drogę do bardzo szerokiej interpretacji 
i uznania ex post, że przedsiębiorstwo mogło się domyśleć, iż usługodawca naruszy prawo kon-
kurencji (Talbot, 2016, s. 233). Podobną tezę stawia K. Kohutek, pisząc, że ostatni element testu 
zaproponowanego przez TS w wyroku w sprawie Remonts jest bardzo niejednoznaczny (Kohutek, 
2016, s. 3). Problemem jest także to, że Trybunał nie wskazuje w swoim wyroku, jakie jest uza-
sadnienie dla tak znacznego rozszerzenia odpowiedzialności przedsiębiorstw korzystających 
z usług podmiotów trzecich. Mglista argumentacja opierająca się na konieczności zapewnienia 
pełnej skuteczności norm wynikającym z unijnych traktatów, tak często zresztą podnoszona przez 
Trybunał, nie powinna być wystarczającą argumentacją za niezwykle poważnym i nagłym rozsze-
rzeniem odpowiedzialności przedsiębiorstw, co bez wątpienia godzi w ich bezpieczeństwo prawne. 
W tym kontekście aktualne staje się pytanie o granice kompetencji prawotwórczych Trybunału 
(por. zwłaszcza Marcisz, 2015, s. 368 i n.).

Należy jednak poprzeć odrzucenie przez TS propozycji Rzecznika Generalnego Watheleta. 
Sugerowane przez niego rozwiązanie, zwłaszcza propozycja domniemania odpowiedzialności 
usługobiorcy skutkująca przeniesieniem ciężaru dowodu na przedsiębiorstwo, było tak daleko 
idące, że wprowadzałoby w praktyce odpowiedzialność przypominającą odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka. Jak zauważa W. De la Serna, sposób, w jaki Komisja i TSUE stosują w prakty-
ce domniemania dotyczące przypisania przedsiębiorstwom odpowiedzialności za działania osób 
trzecich sprzeczne z prawem konkurencji, powoduje, że wzruszenie takich domniemań jest pra-
wie niemożliwe (De la Serna, 2016, s. 43). Biorąc pod uwagę fakt, że usługobiorcy mogą ponosić 
samodzielną odpowiedzialność za dokonane naruszenia prawa konkurencji, co jednoznacznie 
wynika z orzeczenia w sprawie AC-Treuhand, domniemanie odpowiedzialności usługobiorców za 
działania ich współpracowników wydaje się propozycją idącą zbyt daleko. 

V. Podsumowanie
Najnowsze orzecznictwo unijne dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorstw za działa-

nia ich współpracownika bez wątpienia rozszerza jej zakres. Z jednej strony, co należy uznać 
za jednoznacznie pozytywne, doprecyzowuje ono, w jakich okolicznościach przedsiębiorstwo 
i jego współpracownik należą do jednego organizmu gospodarczego, co skutkuje przyjęciem 
odpowiedzialności tego pierwszego za działania tego drugiego. Z drugiej zaś – orzecznictwo to 
wykracza poza wspomnianą koncepcję, przyjmując niezależną od pozostawania w jednym orga-
nizmie gospodarczym odpowiedzialność przedsiębiorstwa za działania współpracownika. Warto 
zadać za K. Kohutkiem pytanie, czy wskazane w orzecznictwie unijnym, zwłaszcza w orzeczeniu 
w sprawie Remonts, przypadki, w których możliwe jest pociągnięcie przedsiębiorstwa do odpowie-
dzialności za działania jego współpracowników tworzą zamknięty katalog (Kohutek, 2016, s. 4). 
Niewykluczone, że w celu zapewnienia elastyczności prawa konkurencji oraz „pełnej skuteczności” 
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unijnych traktatów, TSUE ponownie zaskoczy uczestników obrotu prawnego, jeszcze bardziej 
rozszerzając zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Bibliografi a
De la Serna, W. (2016). La responsabilidad solidaria de la casa matriz en materia de defensa de la com-

petencia, una visión europea. Cuadernos de Derecho Transnacional, 8(1), 36–46.
Jones, A. (2012). The boundaries of an undertaking in EU Competition Law. European Competition 

Journal, 8(2), 301–331.
Kohutek, K. (2016). Glosa do wyroku TS z dnia 21 lipca 2016 r., C-542/14. System Informacji Prawnej LEX.
Marcisz, P. (2015). Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: 

Wolters Kluwer.
Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa: 

Wolters Kluwer.
Materna, G. (2013). Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych 

w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny, 5(2), 8–17.

Semeniuk, P. (2015). Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Talbot, C. (2016). The ECJ’s decision in VM Remonts and The Extension of Liability for the Anticompetitive 
Conduct of Service Providers Under Article 101(1) TFEU. Commercial Law Practicioner, 23(9), 233–235.

Turno, B. (2013). Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji. 
Warszawa: Wolters Kluwer.

Wils, W. (2000). The undertaking as subject of EC competition law and the imputation of infringements to 
natural or legal persons. European Law Review, 25, 99–110. 



60

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.5

Joanna Affre*, Małgorzata Kozak**, Anna Wawruch***

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
w postępowaniach przed Prezesem UOKiK 

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Ramy tajemnicy przedsiębiorstwa
 1. Stan obecny
 2.  Planowane zmiany związane z dyrektywą w sprawie ochrony tajemnic 

przedsiębiorstwa
III. Standard ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
IV. Standard ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej
V. Procedura odwoławcza
VI. Charakter proceduralny zażalenia na postanowienie
VII. Wnioski 

Streszczenie
Artykuł ma na celu omówienie obowiązujących standardów w zakresie ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK oraz w postępowaniu odwoławczym przed 
SOKiK, a także przedstawienie uwag odnoszących się zarówno do stosowania samych prze-
pisów, jak i ich nowelizacji. Prezentacja aktualnych regulacji została uzupełniona o planowane 
zmiany, w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/943 
z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlo-
wych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem 
i ujawnianiem.
Dokonana analiza wskazuje, że uzasadnione byłoby wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą 
kontrolę sądową nad działaniami Prezesa UOKiK w przypadkach ograniczenia prawa wglądu do 
materiału dowodowego z urzędu, a także zwiększą kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez 
organ antymonopolowy. Ze względu na konfl ikt prawa do obrony, zasady jawności postępowania 
i prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa autorki postulują także doprecyzowanie obecnie 
obowiązujących przepisów.

  * Adwokat; absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa 
wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania); wspólnik zarządzający w kancelarii Affre i Wspólnicy sp. k.; 
e-mail: joanna.affre@affre.pl.
 ** Doktor nauk prawnych; radca prawny; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole w Tuluzie oraz 
studiów podyplomowych z europejskiego prawa konkurencji w King’s College w Londynie; of counsel w kancelarii Affre i Wspólnicy sp.k.; 
e-mail: malgorzata.kozak@affre.pl.
*** Aplikant radcowski; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim; prawnik w kancelarii Affre i Wspólnicy sp. k.; e-mail: anna.wawruch@affre.pl.



61 Joanna Affre, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch            Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.5

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa; dyrektywa o poufności; zażalenie na postanowie-
nie; prawo do obrony; jawność postępowania.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydaje się być kwestią poboczną w stosunku do głównego 
postępowania. Tymczasem, jak wynika z publicznej polemiki pracowników UOKiK z treściami 
zawartymi w artykule P. Semeniuka (2017), „Prezes UOKiK rozpatrzył np. 50 wniosków o ograni-
czenie prawa wglądu do akt i w związku z tymi rozstrzygnięciami toczyło się (lub jeszcze toczy) 
20 spraw sądowych” (Dorabialski, 2018) w postępowaniu dotyczącym kartelu na rynku płyt drew-
nopodobnych, w toku tego postępowania. Wyjaśnienie to pojawiło się w kontekście zarzutu prze-
wlekłości głównego postępowania. Jako jedną z przyczyn wskazano właśnie liczbę i zakres żądań 
odnoszących się do ograniczenia prawa wglądu, z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Postępowanie dotyczące ograniczenia prawa wglądu do akt postępowania prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK istotnie wpływa na długość postępowania i może prowadzić do jego przewlekłości. 
Jak wskazuje J. Noga-Bogomilska (2016, s. 253) „[t]ematyka tajemnicy przedsiębiorstwa, mimo 
istnienia uregulowań prawnych w tym zakresie – w praktyce wywołuje liczne kontrowersje. Są one 
dostrzegane zwłaszcza wówczas, gdy prawo do ochrony tajemnicy zderza się z prawem dostępu 
do akt, prawem do obrony, w tym w powiązaniu z prawem do wysłuchania. Dla przedsiębiorcy, 
któremu postawiono zarzut naruszenia prawa antymonopolowego, zagadnienia te mają istotne 
znaczenie”. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że postępowanie przed Prezesem UOKiK nie 
powinno stwarzać przedsiębiorcom okazji do uzyskania wiedzy o tajemnicach handlowych innych 
przedsiębiorców, w tym ich konkurencji1 (Materna, 2008, s. 27–33). 

Należy wskazać, że kwestia zachowania poufności informacji również jest kluczowa w po-
stępowaniu przed Komisją Europejską, czego ilustracją może być np. postępowanie w sprawie 
Google Search, zakończone decyzją w czerwcu 2017 r., której publikacja (wersji jawnej) nastąpiła 
dopiero w grudniu 2017 r.2. Cała procedura rozpoczęła się w 2009 r. i obejmowała również udział 
ponad 20 podmiotów głównie w charakterze skarżących. 

Również przedstawiciele doktryny wskazują, że w postępowaniu przed Prezesem UOKiK 
wciąż nie są zachowane wszystkie gwarancje praw stron. Przykładowo M. Bernatt (2011, s. 324) 
wskazuje, że wciąż nie są zagwarantowane „wartości sprawiedliwości proceduralnej”. Jako 
przykład wskazany został m.in. brak odpowiedniego wyważenia prawa do ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa i prawa do wysłuchania, w szczególności, gdy informacja stanowiąca tajemnicę 
jednego przedsiębiorcy staje się dowodem w postępowaniu (Bernatt, 2011, s. 328). Zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest 
zatem w świetle obecnie obowiązujących regulacji kwestią oczywistą. Wreszcie, niewątpliwie jest 

1 Postanowienie Sądu Antymonopolowego z 30.10.1996 r., XVII Amz 3/96, niepubl.
2 Dec. Komisji Europejskiej z 27.06.2017 r. dotycząca postępowania na mocy art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG 
(Sprawa AT.39740 – Wyszukiwarka Google (Shopping) (2018/C 9/08). 
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to kwestia, która w praktyce wymaga dużego nakładu czasu i pracy ze strony zarówno UOKiK, 
jak i stron. 

W artykule dokonano analizy obowiązujących uregulowań ograniczenia prawa wglądu z uwa-
gi na ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zmian, 
które będą musiały zostać wprowadzone w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-
-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (dalej: Dyrektywa)3. Chociaż ustawa zawiera 
„najbardziej kompleksową regulację w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa” (Pomorska 
i Wierzbowski, 2017, s. 801), ustanowione procedury mogłyby zostać doprecyzowane. Okazją 
do zmian może być implementacja Dyrektywy. Dodatkowo, wskazano problemy związane ze 
stosowaniem obecnie obowiązujących przepisów oraz zaproponowano sposób ich rozwiązania.

II. Ramy tajemnicy przedsiębiorstwa

1. Stan obecny

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)4 nakłada na 
pracowników UOKiK obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zawiera przepis art. 69, 
który ma zapewnić ochronę tajemnicy przy jednoczesnym zachowaniu prawa stron do dostępu 
do akt postępowania. Sama uokik nie defi niuje pojęcia „tajemnicy przedsiębiorstwa”, odsyłając 
do regulacji ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji5 (dalej: uznk). 
Tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospo-
darczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności 
(art. 11 ust. 4 uznk). Należy zwrócić uwagę, że defi nicja zawarta w art. 11 ust. 4 uznk zostanie 
zmieniona, aby dostosować ją do standardów Unii Europejskiej wprowadzonych Dyrektywą. Z tego 
powodu dokonano analizy również propozycji zmian w uznk. 

Poza wspomnianą Dyrektywą, istotne znaczenie ma art. 39 podpisanego w 1995 r. przez 
Rzeczpospolitą Polską Porozumienia TRIPS6.

„Porozumienie TRIPS jest pierwszym aktem dotyczącym własności intelektualnej, w którym 
znalazły się postanowienia odnoszące się do zagadnień pozostających na styku prawa ochrony 
konkurencji i praw własności intelektualnej” (Miąsik, 2012, s. 504). Jest to też pierwsza umowa 
międzynarodowa, która odniosła się do konieczności ochrony informacji poufnych przed czyna-
mi z zakresu nieuczciwej konkurencji (Michalak, 2016, s. 389). Celem TRIPS ma być „promocja 
innowacji technicznych oraz transfer i upowszechnianie technologii, ze wzajemną korzyścią dla 
producentów i użytkowników wiedzy technicznej, w sposób sprzyjający osiągnięciu dobrobytu 
społecznego i gospodarczego oraz zrównoważeniu praw i obowiązków”7. Urzeczywistnieniu tych 

3 Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 157, s. 1. 
4 T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229.
5 T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
6 Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji 
Handlu podpisane w Marakeszu 15.04.1994 r., opublikowane Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.
7 Art. 7 TRIPS.
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celów ma służyć m.in. uregulowanie dostępności i zakresu korzystania z praw własności intelek-
tualnej. Ze względu na szczególne znaczenie praw własności intelektualnej dla funkcjonowania 
przedsiębiorców, TRIPS przewiduje zabezpieczenia m.in. w postaci ochrony informacji niejawnych. 

TRIPS zawiera szerszą niż przewidziana w prawie polskim defi nicję informacji poufnych i to właś-
nie do niego nawiązuje Dyrektywa. Zgodnie z poglądami większości doktryny i orzecznictwa, art. 39 
ust. 2 TRIPS zawierający defi nicję informacji poufnej jest samowykonalny, tj. bezpośrednio stosowany8 
(Sołtysiński i Gogulski, 2016, s. 455; Romanowska i Drążkiewicz, 2014). W związku z tym, w teorii, 
wprowadzenie Dyrektywy nie powinno mieć istotnego wpływu na stosowanie przepisów dotyczących 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, że sądy powszechne powołują się i przywołują postanowienia 
TRIPS w swoich orzeczeniach9. W praktyce, z uwagi na wskazane przez Sąd Najwyższy rozbieżno-
ści co do bezpośredniej stosowalności art. 39 ust. 2 TRIPS (por. przypis nr 9), projektowaną zmianę 
art. 11 ust. 4 uznk należy ocenić pozytywnie jako ujednolicającą standard ochrony.

Odnosząc się do regulacji polskiej, redakcja art. 11 ust. 4 uznk wskazuje, że wszystkie ele-
menty defi nicji powinny zostać spełnione. Jednocześnie wskazuje się, że zakres tajemnicy przed-
siębiorstwa powinien być interpretowany szeroko, a linię graniczną wyznaczają ustawy i dobre 
obyczaje (Sołtysiński i Gogulski, 2016, s. 453). Dodatkowo, wskazać należy, że czyn nieuczciwej 
konkurencji określony w art. 11 ust. 1 uznk ma węższy zakres niż granice samej tajemnicy przed-
siębiorstwa określonej w art. 11 ust. 4 uznk (Bogdalski, 1997).

Ustawa wyznacza trzy główne przesłanki, którymi należy się kierować w ocenie czy dana 
informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa: (i) nieujawnienie informacji do wiadomości 
publicznej; (ii) charakter informacji przemawiający za jej utajnieniem (natura informacji) oraz (iii) 
aktywność przedsiębiorcy w celu zachowania poufności informacji. 

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane informacje publicznie dostępne. 
Jak wskazuje Prezes UOKiK w Informacji o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa 
wglądu10 (dalej: Informacja), dotyczy to przykładowo danych z KRS, CEIDG, danych zawartych 
w rocznych sprawozdaniach fi nansowych czy danych ujawnionych w czasie publicznych prezen-
tacji. Należy przy tym zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego, w którym, posiłkując się 
postanowieniami TRIPS, uznał, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może zostać uznane szczególne 
zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy tego zestawienia 
zostały udostępnione publicznie11.

Podobnie Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, gdy na tajemnicę przedsiębiorstwa składa 
się szereg elementów (takich jak np. wiedza, doświadczenie, dokumentacja techniczna, mate-
riały, sposób produkcji), fakt, że jeden z nich (np. konstrukcja urządzenia) można łatwo poznać 
na podstawie informacji powszechnie dostępnych dla osób, które zazwyczaj się tym zajmują, nie 
przekreśla możliwości objęcia poufnością całego procesu12. Rozumowanie Sądu Najwyższego 
należy przyjmować jednak z dużą ostrożnością, aby nie naruszyć przysługującego stronie postę-
powania prawa do obrony, o czym będzie mowa niżej. 

 8 Por. jednak wyr. SN z 28.02.2017 r., V CSK 444/06, LEX nr 449836, w którym SN wskazał, że od 1.05.2004 r. Porozumienie TRIPS stało się aktem 
prawa wspólnotowego, a Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie: TSUE) nie uznaje w zasadzie jego samowykonalności. 
 9 Wyr. SN z 28.02.2017 r., V CSK 444/06, LEX nr 449836; wyr. SA w Katowicach z 23.11.2016 r., V ACa 193/16, LEX nr 2414614.
10 UOKiK, Informacja o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu, Warszawa 2017, s. 3, www.uokik.gov.pl.
11 Wyr. SN z 28.02.2007 r., V CSK 444/06, LEX nr 449836.
12 Wyr. SN z 13.02.2014 r., V CSK 176/13, LEX nr 1441477.
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Można więc przyjąć, że informacje publicznie dostępne mogą stanowić tajemnicę przed-
siębiorstw, gdy występują w szczególnym kontekście – stanowią kluczowy element szerszego 
procesu lub występują w szczególnym zestawieniu. Nie można zaś a priori przyjmować, że każ-
da informacja upubliczniona może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, zależnie od uznania 
czy to przedsiębiorcy, czy Prezesa UOKiK. W szczególności może to dotyczyć informacji, które 
muszą być upublicznione zgodnie z wymaganiami konkretnych ustaw (takich jak np. dane KRS 
czy CEIDG). Nie wydaje się słuszne również uznanie, że jeżeli uzyskanie publicznie dostępnej 
informacji wymaga pewnego wysiłku (np. w postaci analizy danych zawartych w publicznym re-
jestrze) automatycznie oznacza to, że mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa. 

O możliwości uznania informacji za stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi także jej 
charakter. Ustawa wskazuje na informacje „techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębior-
stwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą”. Chodzi więc o informacje kluczowe 
dla działalności danego podmiotu – sposób wytwarzania danego towaru, metody prowadzenia 
sprzedaży czy zorganizowanie procesu produkcji. Wskazuje się przy tym, że informacja stanowiąca 
tajemnicę jednego przedsiębiorcy nie musi jednocześnie nadawać się do wykorzystania w innym 
przedsiębiorstwie (Sołtysiński i Gogulski, 2016, s. 453). Istotne jest bowiem, żeby informacja po-
siadała wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy, którego tajemnicę stanowi. Kwestia, którą warto 
zasygnalizować w tym miejscu, to pytanie, czy uznanie za tajemnicę przedsiębiorstwa informacji, 
które stają się historyczne w toku trwania postępowania jest uzasadnione. 

Niekiedy określenie przez Prezesa UOKiK, jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przed-
siębiorstwa, bez wniosku przedsiębiorcy budzi wątpliwości ze względu na szeroki zakres infor-
macji objętych utajnieniem. W praktyce niekiedy dochodziło do utajnienia całych dokumentów, 
całych treści faktur czy paragonów fi skalnych, w taki sposób, że jedyną informacją pozostającą 
na danej karcie była sygnatura sprawy. W takich przypadkach niemożliwe jest określenie, jakie 
informacje tak naprawdę zostały utajnione, a co za tym idzie – zweryfi kowanie przez stronę czy 
dana kategoria informacji może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. To zaś wpływa istotnie na 
możliwość skutecznego zażalenia postanowienia Prezesa UOKiK o ograniczeniu prawa wglądu 
do akt, a przez to prawo do obrony. Jednocześnie SOKiK uznaje, że fakt, że dana informacja 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, przeważa nad prawem przedsiębiorcy do obrony13. 

Istotną cechą, decydującą o uznaniu danej informacji za tajemnicę przedsiębiorcy jest pod-
jęcie przez niego działań zmierzających do utajnienia tych danych. Za Sądem Najwyższym moż-
na przyjąć, że właśnie moment podjęcia działań mających na celu utajnienie informacji stanowi 
o bycie informacji jako tajemnicy. Sąd wskazał, że „informacja staje się ‘tajemnicą’, kiedy przed-
siębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich”14. Określenie, 
kiedy informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, ma szczególne znaczenie 
w przypadku, gdy Prezes UOKiK samodzielnie (tzn. bez wniosku podmiotu, którego informacja 
dotyczy) podejmuje decyzję o utajnieniu akt sprawy w tym zakresie. Jedną z podstawowych za-
sad postępowania administracyjnego jest zasada jawności i dostępu do akt, w związku z czym 
ograniczanie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi być wyjątkiem, 

13 Postanowienie SOKiK z 21.06.2006 r., XVII Amz 13/06; postanowienie SOKiK z 30.05.2006, XVII Amz 21/06.
14 Wyr. SN z 6.06.2003 r., IV CKN 211/01, LEX nr 585877.
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a nie zasadą. Stąd też istotne jest ukształtowanie odpowiedniej procedury ograniczania dostępu 
do akt, jak i zaskarżania postanowień Prezesa UOKiK w tym zakresie.

2. Planowane zmiany związane z dyrektywą w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa

Defi nicja z art. 11 ust. 4 uznk ulegnie zmianie w związku z obowiązkiem implementacji dy-
rektywy w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa do 9 czerwca 2018 r.15. Opublikowany 
projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych 
ustaw16, wprowadzający nowe brzmienie art. 11 uznk przewiduje, że za tajemnicę przedsiębior-
stwa będą uznane informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zesta-
wieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom, które zwykle zajmują się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile przedsiębiorca uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął uzasadnione, w danych okolicznoś-
ciach, działania w celu zachowania ich poufności. Nastąpi więc zmodyfi kowanie zakresu pojęcia 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Według nowego brzmienia uznk, wystarczające będzie, że utajnienie informacji będzie do-
tyczyć osób, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji, nie zaś wobec szerszego kręgu 
osób. Co prawda, już wcześniej Sąd Najwyższy przyjmował, że przypadkowe uzyskanie informacji 
nie pozbawia jej statusu tajemnicy przedsiębiorstwa, wskazując, że „podjęcie niezbędnych działań 
w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja 
nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjal-
nych starań z ich strony (…) Nie oznacza [to – przyp. aut.], że osoby, które przypadkowo weszły 
w posiadanie danej informacji, są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy”17. W świetle 
nowych regulacji zostaną jednak rozwiane wątpliwości interpretacyjne, co powinno ułatwić ocenę 
podejmowaną w danych okolicznościach. 

Nowa defi nicja wyraźnie odnosi się również do informacji jako części większego zestawienia, 
wprost odnosząc się do możliwości nadania jej statusu tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy występuje 
w „szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów”.

Również doprecyzowany zostanie zakres działań przedsiębiorcy, które muszą być podjęte, 
aby wystarczająco chronić informację. Obecnym wymogiem jest podjęcie przez przedsiębiorcę 
niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności. Z dyrektywy zaś wynika, że te działania 
mają być „rozsądne, w danych okolicznościach”. Jest to znaczące ułatwienie dla zainteresowa-
nych podmiotów, które należy ocenić pozytywnie. Szybki rozwój technologiczny wymagał uela-
stycznienia regulacji, niemożliwe jest bowiem podejmowanie przez przedsiębiorców wszelkich 
możliwych środków ochrony wobec każdej pojedynczej informacji. Dlatego Prezes UOKiK będzie 
musiał oceniać czy informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa z jeszcze większą ostrożnością, aby 
nie przekroczyć niezbędnego zakresu ograniczenia prawa wglądu do akt. 

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również pozyskanie informacji stanowiących tajemni-
cę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy następuje bez zgody przedsiębiorcy uprawnionego do 
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/943 z 8.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji han-
dlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem, Dz. Urz UE L z 2016 r. L Nr 157, s. 1.
16 Projekt z 5.12.2017 r., dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji: legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 9.01.2018 r.).
17 Wyr. SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001/4/59.
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korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłasz-
czenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych, 
obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści. 

III. Standard ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu 
przed Prezesem UOKiK

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK następuje, 
przede wszystkim, na podstawie art. 69–73 uokik. W ten sposób chronione są także inne tajem-
nice, takie jak tajemnica bankowa czy statystyczna. Ograniczenie prawa wglądu do materiału 
dowodowego może więc nastąpić zarówno na wniosek przedsiębiorcy, który udziela informa-
cji stanowiących jego tajemnicę, jak i z urzędu. Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie 
z orzecznictwem, Prezes UOKiK nie jest związany złożonym wnioskiem18. Ograniczenie prawa 
wglądu następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Już w tym miejscu trzeba 
zaznaczyć, że chociaż słusznie ustawodawca przewidział możliwość weryfi kacji postanowienia 
Prezesa UOKiK, de lege ferenda należy postulować doprecyzowanie procedury. Natomiast de 
lege lata ochrona prawa do obrony powinna być szerzej brana pod uwagę, np. w toku rozpa-
trywania sprawy przez SOKiK. Możliwość badania uchybień proceduralnych Prezesa UOKiK 
przez SOKiK została potwierdzona przez Sąd Najwyższy19. Należy podkreślić, że chociaż jest 
to możliwość bardzo korzystna dla przedsiębiorcy, działanie SOKiK jest wtórne wobec działania 
organu antymonopolowego. Ochrona praw przedsiębiorcy wymaga natomiast, żeby już na etapie 
postępowania administracyjnego jego interesy były należycie chronione. Stąd postulujemy aby 
SOKIK – w toku postępowania odwoławczego – weryfi kował również naruszenia proceduralne, 
które mogą mieć wpływ na prawo do obrony.

Konieczność zmiany praktyki Prezesa UOKiK zauważył również Sąd Najwyższy w niedawno 
wydanym orzeczeniu w sprawie opłat interchange20. Opierając się na swoim dotychczasowym 
orzecznictwie Sąd Najwyższy wskazał, że do pozbawienia strony możliwości obrony swoich praw 
dochodzi co prawda, gdy „z powodu wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej stro-
na nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, nie zaś gdy mimo 
naruszenia przepisów procesowych strona podjęła czynność procesowe”. Jednocześnie Sąd 
Najwyższy podkreślił, że „należy sugerować, by Prezes UOKiK (…) zmienił swoją praktykę ogra-
niczania stronom postępowania dostępu do materiału dowodowego (…)”. Postulat ten dotyczy 
m.in. ograniczania dostępu do informacji, które stanowią dowód naruszenia w sprawie. W szcze-
gólności Prezes UOKiK nie może ograniczać stronom dostępu do dowodów, które przemawiałyby 
na ich korzyść. Na koniec swoich rozważań Sąd Najwyższy zauważył, że takie wymogi należy 
także odnosić do sposobu uzasadniania decyzji organu antymonopolowego.

Możliwość wydania przez Prezesa UOKiK postanowienia o ograniczeniu prawa wglądu do 
materiału dowodowego z urzędu powoduje, że uzyskuje on znaczącą przewagę procesową nad 
stroną. Dostęp do utajnionych informacji może okazać się kluczowy dla oceny danego zachowa-
nia. Ustawodawca przewidział, że ograniczenie może nastąpić jedynie w „niezbędnym zakresie” 

18 Postanowienie Sądu Antymonopolowego z 15.05.1996 r., XVII Amz 1/96, Wokanda 1997/10/55.
19 Wyr. SN z 3.10.2013 r., III SK 67/12, OSNP 2014/5/79.
20 Wyr. SN z 25.10.2017 r., III SK 38/16, LEX nr 2435635.
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(art. 69 ust. 1 uokik). Dlatego też postanowienie powinno ściśle określać, do których dowodów 
nastąpi ograniczenie prawa wglądu (Bernatt, 2014, s. 970). Przykładowo w stosunku do umów, 
SOKiK wskazał, że postanowienie powinno jasno określać czy ograniczenie dotyczy całej umo-
wy, czy jedynie wybranych postanowień21 (Bernatt, 2014, s. 971). Ograniczenie „w niezbędnym 
zakresie” odnosi się również do ograniczenia prawa wglądu podejmowanego z urzędu przez 
pracowników UOKIK.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wnioskuje o ograniczenie prawa wglądu do materiału w za-
kresie obejmującym jego tajemnice przedsiębiorstwa, to na nim spoczywa obowiązek wykazania, 
że przesłanki pozwalające zakwalifi kować określone informacje jak tajemnicę przedsiębiorstwa są 
spełnione22. W związku z tym Prezes UOKiK nakłada rygorystyczne wymagania co do treści i formy 
wniosku, które ujęte są w Informacji. Chociaż Ustawa nie przewiduje obowiązku stosowania się 
Prezesa UOKiK do ustanowionych przez siebie zasad, można to postulować na podstawie art. 8 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)23, ustana-
wiającego zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej. Artykuł 8 
§ 2 k.p.a. (w zw. z art. 83 uokik) nakłada na organy administracji obowiązek nieodstępowania od 
utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym bez uza-
sadnionej przyczyny. Chociaż przepis mówi o rozstrzyganiu spraw, odczytywanie go w kontek-
ście pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej sugeruje, że standardy 
ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez Prezesa UOKiK powinny być 
takie same, jak standardy stosowane wobec przedsiębiorców. W związku z tym za niesłuszne 
należałoby przyjąć wydanie postanowienia Prezesa UOKiK, które ogranicza prawo wglądu do 
akt, nie określając ściśle, które informacje ulegają utajnieniu, ale też takie, które w sytuacji braku 
wniosku o objęcie informacji statusem tajemnicy przedsiębiorstwa, w zróżnicowany sposób trak-
tuje podobne informacje – część z nich utajniając, a część nie. Dodatkowo, problematyczna jest 
sytuacja, w której, mimo prawidłowo wydanego postanowienia, dokumenty nie są udostępniane 
lub odwrotnie, udostępniane są informacje, które zostały objęte postanowieniem. 

Możliwość ograniczenia prawa wglądu do akt postępowania ściśle wiąże się z zasadami jawności 
postepowania administracyjnego oraz czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.). Stąd 
w trakcie trwania postępowania, Prezes UOKiK jest zobowiązany udostępnić – wydając postano-
wienie – stronom oraz podmiotom zainteresowanym materiał dowodowy niezawierający informacji 
objętych ograniczeniem, ze stosowną adnotacją. W przypadku, gdy ograniczenie następuje na 
wniosek przedsiębiorcy, jest on zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem wersję jawną dokumentu. 
Dokument ten powinien odpowiadać wymogom zawartym w Informacji. Chociaż Informacja nie 
jest wiążącym źródłem prawa, zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji 
publicznej wymagałaby, aby wersja jawna, tworzona samodzielnie przez Prezesa UOKiK, również 
odpowiadała tym wymaganiom.

Ochrona interesów przedsiębiorców jest zapewniona także poprzez zobowiązanie pracowni-
ków UOKiK do nieujawniania tajemnic przedsiębiorców i innych informacji uzyskanych w trakcie 
postępowania. Słusznie podkreśla się, że obok istnienia ustawowego obowiązku ochrony tajemnicy 

21 Postanowienie SOKiK z 13.08.2003, XVII Amz 17/03, niepubl.
22 Informacja, s. 2.
23 T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.



68 Joanna Affre, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch            Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.5

przedsiębiorstw, ważne jest, aby zachowania urzędników faktycznie spełniały wysokie standardy 
(Bernatt, 2011, s. 260).

Instytucja ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego formalnie nie może być 
zastosowana w postępowaniu wyjaśniającym (m.in. ze względu na to, że nie występują w nim 
strony). Sąd Najwyższy wskazał jednak, że nie oznacza to, że złożony w toku takiego postępo-
wania wniosek przedsiębiorcy o objęcie informacji statusem tajemnicy przedsiębiorstwa jest bez-
przedmiotowy. Taki wniosek Prezes UOKiK zobowiązany jest rozpatrzyć najpóźniej w momencie 
włączenia materiału zebranego w toku postępowania wyjaśniającego do akt sprawy postępowa-
nia antymonopolowego. Dzięki temu chronione są interesy przedsiębiorcy zwłaszcza w sytuacji, 
gdy nie staje się on stroną postępowania merytorycznego. Jest to także zabezpieczenie przed 
zapoznaniem się z informacjami poufnymi przez konkurenta strony w przypadku, gdy otrzyma on 
wcześniej postanowienie o wszczęciu postępowania24. 

Ustawa nie reguluje odrębnie konsekwencji ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa przez pracowników Urzędu. W związku z tym, w przypadku, w którym doszło-
by do takiej sytuacji, ewentualna odpowiedzialność mogłaby być dochodzona przede wszystkim 
w drodze odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika oraz odpo-
wiedzialności na gruncie przepisów kodeksu pracy25 (Noga-Bogomilska, 2016, s. 264). W najpo-
ważniejszych przypadkach, z uwagi na fakt, że pracownicy Urzędu, a także wiceprezesi i Prezes 
UOKiK są funkcjonariuszami publicznymi, przedsiębiorca może korzystać z regulacji kodeksu 
karnego26. Problem, który mogą napotkać przedsiębiorcy nie leży więc w braku odpowiednich 
regulacji. Ryzyko dotyczy bowiem wpływu wszczęcia odpowiednich procedur w momencie, kiedy 
już toczy się postępowanie przed Prezesem UOKiK. 

IV. Standard ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 
w prawie Unii Europejskiej

Jeżeli chodzi o postępowanie przed Komisją Europejską, podstawowym przepisem jest art. 27 
ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (dalej: rozporządzenie 1/2003)27. Zgodnie z tym 
przepisem, w toku postępowania respektuje się prawo stron do obrony28. Strony mają prawo wglą-
du do akt Komisji przy zachowaniu uzasadnionego interesu przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
tajemnicy handlowej. (…) Nie zabrania to Komisji ujawnienia i wykorzystania informacji koniecznej 
do udowodnienia naruszenia. Z zakresu prawa wglądu do akt wyłączone są informacje poufne 
oraz wewnętrzne dokumenty organów ochrony konkurencji (Noga-Bogomilska, 2016, s. 266). 
Jednocześnie, rozporządzenie 1/2003 odwołuje się w Preambule do Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej29 i w jej świetle powinno być interpretowane i stosowane (pkt 37 Preambuły). 
Artykuł 41 Karty zapewnia prawo do dobrej administracji, które obejmuje również prawo każdego 

24 Uchwała SN z 8.04.2010 r., I SZP 1/10, OSNP 2011/5-6/89.
25 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).
26 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2204).
27 Dz. Urz. UE L z 2003 r. Nr 1, s. 1.
28 Jak wynika z par. 31 Preambuły, „w celu zapewnienia zainteresowanym przedsiębiorstwom prawa do obrony, w szczególności prawa dostępu do 
akt, istotne jest, aby tajemnica handlowa podlegała ochronie”.
29 Dz. Urz. C z 2012 r. Nr 326, s. 391.
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do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz ta-
jemnicy zawodowej i handlowej30. 

Również w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 773/2004 z 7 kwietnia 2004 r. odnoszącym się 
do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE31 ograniczo-
no prawo dostępu do tajemnic handlowych lub innych poufnych informacji należących do innych 
stron uczestniczących w postępowaniu. Jednocześnie uznano, że w przypadku, gdy tajemnice 
handlowe lub inne informacje poufne są konieczne do udowodnienia naruszenia, Komisja powinna 
ocenić każdy pojedynczy dokument pod tym kątem czy potrzeba jego ujawnienia jest większa niż 
szkoda, jaka mogłaby wyniknąć z ujawnienia (punkty 8 i 14 Preambuły). W konsekwencji, zgod-
nie z art. 15 ust. 2, prawo dostępu do akt nie obejmuje tajemnic handlowych, innych poufnych 
informacji oraz wewnętrznych dokumentów Komisji lub organów ochrony konkurencji państw 
członkowskich i korespondencji między nimi. W postanowieniu art. 16 wskazano sposób postę-
powania dla podmiotów, które żądają uznania danego materiału za poufny wraz z obowiązkiem 
dostarczenia odrębnej wersji jawnej w terminie wyznaczonym przez Komisję. Komisja może rów-
nież wymagać od podmiotów żądających ograniczenia prawa wglądu, aby oznaczyły dokumenty 
lub części dokumentów, które według nich zawierają należące do nich tajemnice handlowe lub 
inne poufne informacje, a także, aby określiły przedsiębiorstwa, w odniesieniu do których takie 
dokumenty mają być uznane za poufne. Komisja może postawić wymóg, aby przedsiębiorstwa 
lub związki przedsiębiorstw określiły każdą część przedstawienia zarzutów, zwięzłego streszcze-
nia sprawy sporządzonego zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, lub decyzji 
podjętej przez Komisję, jeżeli według nich zawiera ona tajemnice handlowe. Dodatkowo, Komisja 
może wyznaczyć termin na uzasadnienie żądania poufności określonych informacji, dostarczenia 
wersji jawnych dokumentów oraz dostarczenia zwięzłego opisu każdej usuniętej informacji.

Wreszcie, wskazać należy Obwieszczenie Komisji dotyczące zasad dostępu do akt Komisji 
w sprawach na mocy art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz rozporzą-
dzeniem Rady (WE) nr 139/200432. Obwieszczenie defi niuje „akta Komisji” jako wszystkie doku-
menty uzyskane, przygotowane lub zgromadzone przez podlegającą Komisji Dyrekcję Generalną 
ds. Konkurencji, podczas dochodzenia. Określenie „dokument” odnosi się do informacji przecho-
wywanych na każdym rodzaju nośnika. Obejmuje on również elektroniczne nośniki danych, jeśli 
takowe są dostępne. Obwieszczenie wyraźnie wskazuje w pkt 10, że strony muszą być w stanie 
zapoznać się z informacją zawartą w aktach Komisji, tak aby, na podstawie tej informacji, mo-
gły skutecznie wyrazić swoją opinię na temat wstępnych wniosków zawartych w zastrzeżeniach 
Komisji. Z tego powodu uzyskają możliwość dostępu do wszystkich dokumentów znajdujących 
się w aktach Komisji z wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, tajemnic handlowych innych przed-
siębiorstw lub innych poufnych informacji. Natomiast wnioskodawcy nie mają prawa dostępu do 
tajemnic handlowych lub innych poufnych informacji, które Komisja zgromadziła podczas swojego 
dochodzenia.

Analizując postępowanie przed Komisją Europejską nie w sposób nie wspomnieć o roli 
urzędnika prowadzącego postępowanie wyjaśniające (hearing offi cer). Podstawą jego działania 

30 Zgodnie z rozstrzygnięciem w sprawie Ziegler (C-439/11), par. 154, to art. 41 ma zastosowanie, a nie art. 47.
31 Dz. Urz. UE L z 2004 r. Nr 123, s. 18.
32 Dz. Urz. UE C z 2005 r. Nr 325, s. 7.
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jest decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z 13 października 2011 r. w sprawie funkcji 
i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postę-
powaniach z zakresu konkurencji33. Funkcja ta została utworzona w 1982 r. w celu zapewnienia 
skutecznego wykonywania praw procesowych zainteresowanych stron, innych stron uczestniczą-
cych, których dotyczy postępowanie z zakresu konkurencji. Jak stwierdza się w preambule do 
decyzji, zagwarantowanie przestrzegania tych praw powinno być powierzone osobie niezależ-
nej, posiadającej doświadczenie w kwestiach z dziedziny konkurencji i odznaczającej się etyką 
zawodową niezbędną do tego, by przyczynić się do obiektywności, przejrzystości i efektywności 
tych postępowań. To ten urzędnik jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji odnośnie do ujawnienia 
bądź zapewnienia ograniczonego dostępu do określonych dokumentów. Jednym z postulatów 
zmian obecnego systemu postępowania przed Prezesem UOKIK jest właśnie wprowadzenie nie-
zależnego urzędnika rozpatrującego zażalenia na postanowienia przedsiębiorców. Opinia takiego 
urzędnika mogłaby prowadzić do niezależnego rozpatrzenia i wyważenia argumentów stron żąda-
jących prawa wglądu oraz autorów dokumentów zawierających informacje, które mogą stanowić 
tajemnicę przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do uwzględnienia uzasadnionych zażaleń, tak aby 
nie przedłużać postępowania przed Prezesem UOKiK. 

V. Procedura odwoławcza
Zapewnienie stronie postępowania antymonopolowego prawa do obrony wymaga, aby posta-

nowienie Prezesa UOKiK o ograniczeniu prawa wglądu do materiału dowodowego (lub odmowie 
ograniczenia) było zaskarżalne. Ustawodawca przewidział taką możliwość w art. 69 ust. 3 uokik. 
Właściwym do rozpoznania zażalenia jest SOKiK, w związku z tym postępowanie sądowe będzie 
się toczyć według procedury cywilnej. Ze względu na hybrydowy charakter postępowania może 
ono zostać także uwzględnione przez Prezesa UOKiK w drodze samokontroli. 

Natomiast uokik nie odnosi się do sytuacji, w których Prezes UOKiK ogranicza prawo wglądu do 
akt postępowania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, nie wydając stosownego postanowienia. 
W praktyce, niekiedy dochodzi do ograniczania prawa wglądu w drodze notatki służbowej podczas 
części postępowania i wydania postanowienia dopiero w jego późniejszej fazie. Postępowanie 
takie może budzić poważne wątpliwości choćby z uwagi na zasadę „równości broni” czy zacho-
wanie prawa do obrony, ponieważ stwarza sytuację, w której faktycznie następuje ograniczenie 
prawa wglądu, a nie istnieje żaden środek prawny, który pozwalałby na jego kontrolę. 

Wątpliwości budzi brak regulacji, która na etapie samokontroli nakazywałaby rozpoznanie 
sprawy przez urzędnika z nią niezwiązanego, na wzór procedury stosowanej przed Komisją 
Europejską. Pojawia się jednak pytanie, czy dodatkowa osoba w postępowaniu, która musi za-
poznać się z aktami sprawy – często niezwykle obszernymi – nie będzie jeszcze przedłużać 
całego postępowania. Przeciwko temu argumentowi przemawia fakt, że i tak w ramach postępo-
wania wewnątrz UOKiK decyzje są uzgadniane między różnymi jednostkami i taka kontrola akt 
postępowania przez urzędnika niezwiązanego z postępowaniem mogłaby być przeprowadzona 
w ramach czasu, który przepisy przewidują dla UOKiK na samokontrolę postanowienia. Ustawa 
przewiduje stosunkowo długi czas (zwłaszcza w zestawieniu z terminem wyznaczonym stronom 

33 Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 275, s. 29.
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na wniesienie zażalenia dla UOKiK) na dokonanie samokontroli. Pytanie, czy w obecnym stanie 
prawnym, gdy w postępowaniu zażaleniowym nie występuje urzędnik odpowiadający roli hearing 
offi cera, termin trzech miesięcy na rozpatrzenie zażalenia nie jest zbyt długi. W takim kontekście 
należy postulować jego skrócenie jako wpływającego na przewlekłość całego postępowania.

Wniesienie zażalenia na postanowienie powoduje, że zasadniczo wydanie decyzji kończącej 
postępowanie antymonopolowe powinno być wstrzymane do czasu jego rozpatrzenia przez SOKiK. 
Wynika to z obowiązku przekazania akt sprawy do sądu na podstawie art. 81 ust. 2 w zw. z art. 81 
ust. 5 uokik. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy Prezes UOKiK dokona zmiany zaskarżonego aktu 
w toku samokontroli. Wówczas zgodnie z art. 81 ust. 3 uokik nie ma obowiązku przekazania akt.

Brak precyzyjnej regulacji procedury zażaleniowej powoduje szereg wątpliwości praktycznych. 
Przykładowo w komentarzach do ustawy można znaleźć rozbieżne stanowiska co do jawności po-
stępowania przed SOKiK. J. Krüger (2016, s. 909) wskazuje, że rozpatrywanie zażalenia następuje 
na posiedzeniu niejawnym, ale SOKiK może wyznaczyć rozprawę. Artykuł 394 § 1 k.p.c.34 nie wy-
mienia postanowienia SOKiK rozstrzygającego zażalenie na postanowienia Prezesa UOKiK. Nie 
jest to również postanowienie kończące sprawę, ponieważ nie kończy całego postępowania ani nie 
zamyka drogi do wydania wyroku. Jednakże, można argumentować, że jest to postanowienie koń-
czące sprawę wpadkową, jaką jest rozstrzygnięcie o ograniczeniu prawa wglądu. Taka interpretacja 
niewątpliwie prowadziłaby do dopuszczenia możliwości zaskarżenia postanowienia SOKiK. Jak 
zwraca uwagę J. Krüger (2016, s. 909) w komentarzu do art. 69 uokik, „zaskarżalność postanowie-
nia SOKiK wydanego wskutek rozpoznania zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu jest jednak 
kwestią sporną. (...) [w] uchwale z dnia 6 sierpnia 2015 r., III SZP 3/15, OSNP 2016, nr 3, poz. 39, 
Sąd Najwyższy orzekł, że na postanowienie SOKiK oddalające lub uwzględniające zażalenie na 
postanowienie Prezesa Urzędu w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego przysługuje 
zażalenie do sądu II instancji”. Dodatkowo, w tej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że postanowie-
nie Prezesa UOKiK ma charakter szczególny i nie można stosować do niego art. 394 k.p.c. I w tym 
aspekcie, zbliżone jest do pozwu i rozpoczyna postępowanie przed sądem I instancji.

M. Bernatt i Ł. Błaszczak (2014, s. 1050) wskazują zaś, że zastosowanie znajduje tu 
art. 148 k.p.c., a więc zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK będzie rozpoznawane na 
posiedzeniu jawnym. Jest to kwestia o istotnym znaczeniu dla strony postępowania, ponieważ 
w przypadku rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, jej możliwość ustosunkowania się do ewen-
tualnych wątpliwości sądu jest znacznie ograniczona. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że jednak 
SOKiK przyjmuje prymat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed prawem przedsiębiorców do 
wglądu do akt (Krüger, 2016, s. 908), a w konsekwencji przed prawem do obrony, brak jawności 
postępowania odwoławczego również może w konsekwencji prowadzić do niezrozumienia racji 
stron, zwłaszcza w przypadku objęcia statusem tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, które sam 
Prezes UOKiK uznał za tajemnicę, bez stosownego wniosku strony. 

Postanowienie SOKiK nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie ani też 
nie jest ujęte wśród postanowień zaskarżalnych na gruncie k.p.c., w związku z tym nie może być 
dalej zaskarżone do sądu apelacyjnego (Krüger, 2016, s. 909). Co więcej, jeżeli postanowienie 
SOKiK zapadnie na posiedzeniu jawnym, to z uwagi na art. 357 k.p.c., nie sporządza się do niego 
uzasadnienia (Krüger, 2016, s. 910).
34 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822); dalej: k.p.c.
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Kolejnym problemem związanym z jawnością postępowania jest kwestia udziału pozosta-
łych stron postępowania przed Prezesem UOKiK, zwłaszcza w przypadku, gdy postanowienie 
o ograniczeniu prawa wglądu jest adresowane do więcej niż jednej strony tego postępowania, 
ponieważ obejmuje informacje pochodzące od jeszcze innych podmiotów niż te, które są adre-
satami zażalenia. Naturalną konsekwencją powinien być udział drugiej strony w postępowaniu 
zażaleniowym. 

Zapewnienie ochrony interesów przedsiębiorcy i zasady logiki wymagają, żeby również na 
etapie postępowania przez SOKiK były respektowane tajemnice przedsiębiorstwa. Służy temu 
art. 47933 k.p.c. Przepis ten przewiduje jednak, że w drodze wyjątku sąd może ujawnić stronie 
postępowania sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Prezesem, jeżeli istotnie 
zmienią się okoliczności będące podstawą wydania przez Prezesa Urzędu postanowienia ograni-
czającego prawo wglądu do materiału dowodowego lub strona, której tajemnica przedsiębiorstwa 
ma być ujawniona, wyrazi na to zgodę.

Sąd może, podobnie jak Prezes UOKiK, wydać postanowienie o ograniczeniu prawa wglądu. 
Odmiennie jednak postanowienia SOKiK nie będą mogły być zaskarżone (art. 47933 § 5 k.p.c.).

Biorąc pod uwagę materię rozpatrywaną na posiedzeniu, zgodne z zasadami logiki jest 
przyjęcie modeli rozpatrzenia zażalenia na posiedzeniu niejawnym, z możliwością wyznaczenia 
rozprawy przez sąd, jeżeli istnieją kwestie wymagające wyjaśnienia. Możliwe interpretacje wska-
zują, że procedura ta powinna zostać doprecyzowana.

VI. Charakter proceduralny zażalenia na postanowienie
Charakter prawny zażalenia na postanowienia Prezesa UOKiK został poddany wnikliwej ana-

lizie w artykule Ł. Błaszczaka (2015), choć akurat zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK 
o ograniczeniu prawa wglądu nie jest przez autora konkretnie rozpatrywane. Autor przyjmuje 
hybrydalny charakter tego środka i wskazuje na jego dualizm. Z jednej strony, zażalenie zbliżone 
jest do powództwa jako środka ochrony prawnej i jest wyjątkiem od zasady, że zażalenie stanowi 
środek wzruszenia orzeczenia sądowego, a więc jego cel jest inny. Jednocześnie, autor podkreśla, 
że „zażalenie jest zatem swoistego rodzaju powództwem, które wszczyna postępowanie przed 
sądem pierwszej instancji” (Błaszczak, 2015, s. 28). Dodatkowo, wskazuje, że jest to postępowa-
nie w sprawie cywilnej, w znaczeniu formalnym (Błaszczak, 2015, s. 29). Z drugiej zaś – wska-
zuje, że ma ono cechy środka zaskarżenia. W konsekwencji przyjmuje jego mieszany charakter. 
Taka konkluzja – choć zupełnie zrozumiała na gruncie teoretycznym – nie może zostać przyjęta 
w praktyce. W związku z niejasnym charakterem zażalenia pojawia się szereg pytań odnośnie 
do samego sfomułowania zażalenia, udziału pozostałych stron w postępowaniu zażaleniowym 
czy choćby kwestii liczby załączników do pisma itd.

Hybrydowy charakter procedury zażaleniowej i kontroli sądowej postanowień Prezesa UOKiK 
spowodowany jest faktem, że procedura ta nie jest uregulowana przepisami k.p.a. (art. 127 
i n. k.p.a.), lecz przepisami uokik oraz przepisami działu IV A k.p.c. zatytułowanego „Postępowanie 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie 
wykorzystujących przewagę kontraktową” (przepisy art. 47928 i n. k.p.c.) (Róziewicz-Ładoń, 2011, 
s. 451). Zażalenie powinno spełniać warunki formalne pozwu, choć art. 187 k.p.c. o tym nie prze-
sądza (Błaszczak, 2015, s. 29). 
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W przypadku zażalenia na postanowienie Prezesa UOKiK ograniczające prawo wglądu, 
przedmiotem żądania jest udzielenie ochrony prawnej poprzez uchylenie/zmianę postanowienia. 
Podstawą prawną zażalenia jest art. 69 ust. 3 w zw. z art. 81 ust. 5 uokik w zw. z art. 47932 k.p.c. 
Z uwagi na hybrydowy charakter postępowania, można wyróżnić jego dwie fazy: 
1) fazę administracyjną przed Prezesem UOKiK, w której:

– w ramach samokontroli Prezes UOKiK może zmienić postanowienie, na które złożono 
zażalenie; zgodnie z art. 81 ust. 3 w zw. z art. 81 ust. 5 uokik, jeżeli Prezes Urzędu uzna 
odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją 
decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej 
nową decyzję, od której stronie przysługuje odwołanie; uchylając albo zmieniając decy-
zję, Prezes Urzędu stwierdza jednocześnie czy decyzja ta została wydana bez podstawy 
prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa; albo

– Prezes Urzędu przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy do sądu ochrony konkurencji 
i konsumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia 
odwołania;

2) fazę sądową – przed SOKiK, do której już bezpośrednio mają zastosowanie przepisy k.p.c. 
W konsekwencji, również w nawiązaniu do propozycji wprowadzenia niezależnego urzędni-

ka, należałoby jasno sprecyzować, że zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK inicjuje nowe 
postępowanie pierwszoinstancyjne, a w konsekwencji zastosowanie mają przepisy k.p.c. 

VII. Wnioski
Z powyższej analizy wynika, że chociaż słusznie ustawodawca zauważył potrzebę ochrony 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, procedury, które w tym celu ustanowił, nie 
spełniają w pełni oczekiwanego standardu i wpływają na przedłużenie postępowania. W związku 
z przedstawionymi problemami warto rozważyć zmianę uokik, która obejmowałyby m.in.:
1) wprowadzenie instytucji niezależnego pracownika, który rozpatrywałby zażalenie na postano-

wienie w toku samokontroli; byłaby to osoba niezaangażowana w sprawę, która obiektywnie 
potrafi łaby ocenić standard ochrony; dodatkowo wyznaczenie jednego urzędnika pozwalałoby 
na jego specjalizację i przykładowo rozwinięcie wiedzy w tym zakresie; niewątpliwie wpłynę-
łoby to na jakość rozpatrywania zażaleń na postanowienia przez Prezesa UOKiK na etapie 
samokontroli, a w konsekwencji skrócenie czasu całego postępowania; w innym wypadku 
należałoby rozważyć skrócenie terminu dla Prezesa UOKiK na analizę zażalenia na etapie 
samokontroli;

2) uszczegółowienie procedury zażaleniowej na postanowienia Prezesa UOKiK; przede wszyst-
kim dotyczy to kwestii jawności posiedzenia oraz określenia statusu w postępowaniu zaża-
leniowym, strony postępowania antymonopolowego innej, niż składająca zażalenie; wydaje 
się, że w obecnym stanie prawnym, zgodnie z przepisami k.p.c., taki podmiot powinien mieć 
status zainteresowanego; jasne uregulowanie pozycji takiego przedsiębiorcy rozwiałoby 
wątpliwości; konieczność jednoznacznego określenia czy postępowanie przed SOKiK jest 
jawne, czy nie, wynika ze wskazanych wątpliwości interpretacyjnych; logika nakazywałaby, 
żeby ze względu na wrażliwość informacji, których dotyczy postanowienie, rozpatrywa-
nie zażalenia następowało albo na posiedzeniu niejawnym z możliwością wnioskowania 
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przez stronę o przeprowadzenie rozprawy albo w postępowaniu jawnym przy drzwiach 
zamkniętych.
Konfrontacja prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady jawności postępowania 

skutkuje koniecznością ustalenia granic stosowania poszczególnych zasad. Chociaż Informacja nie 
jest aktem wiążącym, wartym rozważenia jest wprowadzenie przepisów, które zapewniałyby sto-
sowanie takich samych standardów, gdy ochrona informacji poufnych realizowana jest na wniosek 
przedsiębiorcy i przez Prezesa UOKiK z urzędu. Wskazane przypadki sporządzania wersji jawnych 
dokumentów, które de facto nie zawierają żadnych informacji lub wydawania postanowień, które 
nie określają ściśle zakresu, w jakim następuje ograniczenie prawa wglądu do akt, potwierdzają ten 
postulat. W szczególności uokik powinna przewidywać mechanizmy obrony w przypadkach, gdy 
następuje faktyczne ograniczenie prawa wglądu, bez wydania odpowiedniego postanowienia, np. 
w drodze notatki służbowej. W uwagi na niezaskarżalność tego aktu, strona może przez większość 
postępowania nie mieć rzeczywistego dostępu do dokumentów, które stają się później podstawą wy-
dania wobec niej decyzji. Dostęp zaś uzyskuje na końcowym etapie, co w przypadku długotrwałych 
i obszernych dowodowo postępowań może naruszać jej prawo do obrony. De lege lata należy nato-
miast zwiększyć kontrolę SOKiK nad stosowaniem odpowiedniej procedury przez Prezesa UOKiK.
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P R Z E G L Ą D  P R A W A  I  O R Z E C Z N I C T W A

Public enforcement versus private enforcement 
– decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze.

Glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 
Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González 
przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
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IV.  Spór po wydaniu decyzji zobowiązującej i pytania prejudycjalne
V.  Opinia Rzecznik Generalnej
VI.  Wyrok Trybunału
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 5. Uwagi co do pominięcia perspektywy poszkodowanego
 6. Uwagi co do wpływu wyroku na reżim zamówień publicznych
VIII. Wnioski

Słowa kluczowe: decyzja zobowiązująca; prywatnoprawne wdrażanie prawa konkurencji; pub-
licznoprawne wdrażanie prawa konkurencji; powództwo odszkodowawcze; amicus curiae.

JEL: K 21

I. Wprowadzenie
Studia nad uczynieniem współegzystencji public oraz private enforcement komplementarną, 

zintegrowaną i zrównoważoną (zob. szerzej zwłaszcza Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 47–49) nie 
były do tej pory zogniskowane w odniesieniu do relacji pomiędzy decyzjami zobowiązującymi1 
oraz powództwami odszkodowawczymi. Za przyczynę takiego stanu rzeczy można uznać choćby 
konieczność prowadzenia w tym zakresie rozważań o jedynie abstrakcyjnym wymiarze. Wszakże 
wnikliwe omówienie związków pomiędzy tymi aspektami z obu fi larów prawa antytrustowego2 
nie było dotychczas przedmiotem żadnego orzeczenia na poziomie Unii Europejskiej. Ponadto 
1 Przyjmuję równoważność pojęć „decyzja zobowiązująca” i „decyzja zobowiązaniowa”, do czego skłania też brak wyraźnego wzorca w polskiej litera-
turze. Zob. przykładowo: Mrzygłód, 2010a; Mrzygłód, 2010b; Mleczko, 2017; Modzelewska de Raad, 2016 czy Kohutek, 2017.
2 Na potrzeby niniejszej glosy będę zamiennie posługiwać się następującymi pojęciami: „prawo konkurencji”, „prawo antymonopolowe” i „prawo 
antytrustowe”.
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dyskusję o publicznoprawnym i prywatnoprawnym wdrażaniu reguł konkurencji zdominowała3 
tematyka o dopuszczalności i zakresie wykorzystywania dowodów, w szczególności w kontekście 
programów łagodzenia kar. W centrum zainteresowania znalazł się zatem potencjalny konfl ikt 
między skutecznością publicznego fi laru a prawami poszkodowanych i naruszycieli.

Trybunał w wyroku w sprawie Gasorba4 nie zrewolucjonizował podejścia do relacji między 
postępowaniem publicznoprawnym a odszkodowawczym, ale dostarczył pewnych wskazówek, 
które sądy krajowe będą zobowiązane uwzględnić przy rozpoznawaniu tego typu spraw. W tym 
miejscu warto nadmienić, że referowaną sprawę charakteryzuje także „drugie dno”, tj. potencjal-
ne umniejszenie znaczenia opinii Komisji działającej w roli amicus curiae, co również zostanie 
pokrótce omówione.

II. Stan faktyczny
Spółki Repsol oraz Gasorba, a wcześniej Repsol oraz J. Rico Gila i A. Ferrándiza Gonzáleza, 

łączyły od 1993 r. dwie umowy. Na mocy pierwszej, J. Rico Gil i A. Ferrándiz González ustanowili 
na rzecz spółki Repsol rzeczowe prawo użytkowania nieruchomości i ulokowanej na jej obsza-
rze stacji benzynowej znajdującej się w hiszpańskiej miejscowości Orba, jak również koncesję 
na prowadzenie owej stacji przez okres 25 lat. Druga umowa przewidywała natomiast, że Repsol 
wydzierżawia A. Ferrándizowi Gonzálezowi nieruchomość wraz ze stacją benzynową na okres 
25 lat, za co dzierżawca zobowiązuje się płacić co miesiąc ustaloną wysokość czynszu. Zgodnie 
z umową dzierżawy Gasorba mogła nabywać paliwo na potrzeby działalności stacji wyłącznie od 
spółki Repsol. Ta ostatnia dyktowała okresowo także dzierżawcy wysokość cen detalicznych za 
paliwa. Niemniej jeśli przychody dostawcy nie uległyby zmniejszeniu, to Gasorba była uprawniona 
do przyznania w sprzedaży detalicznej rabatów odliczanych od prowizji spółki Repsol.

III. Decyzja zobowiązująca
Zawierane przez spółkę Repsol kontrakty długoterminowe o wyłączną dostawę paliw, włą-

czając w to powyżej wskazany stosunek umowny, znalazły się w orbicie zainteresowania Komisji 
Europejskiej z uwagi na podejrzenie popełnienia antykonkurencyjnego deliktu w myśl artykułu 1015 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej6. Taka praktyka dostawcy paliw mogła bowiem przy-
czynić się do zamknięcia dostępu do rynku obrotu paliwami w Hiszpanii.

Mając na uwadze wstępną ocenę Komisji, Repsol zaproponował, iż zobowiąże się do 
rezygnacji z zawierania kontraktów długoterminowych o wyłączną dostawę paliw w przyszło-
ści, jak również do zaoferowania relewantnym dzierżawcom stacji paliw zachęt fi nansowych, 
aby skłonić ich do rozwiązania kwestionowanych umów. Poza tym, Repsol miał przez okre-
ślony czas nie nabywać niezależnych stacji benzynowych, nienależących do kręgu odbiorców 
jego dostaw. W ostatecznym rozrachunku, Komisja – akceptując propozycje przedsiębior-

3 Dość przypomnieć wyr. TS z 14.06.2011 r., C-360/09, Pfl eiderer AG przeciwko Bundeskartellamt, ECLI:EU:C:2011:389 (zob. także glosę: Slot, 2013) 
czy wyr. TS z 6.06.2013 r., C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde przeciwko Donau Chemie AG, Donau chem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & 
Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, dawniej Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals 
Austria GmbH, dawniej Ashland Südchemie Hantos GmbH, ECLI:EU:C:2013:366 (zob. także glosę do wyroku: Dworschak i Maritzen, 2013).
4 Wyr. TS z 23.11.2017 r., C-547/16, Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos 
SA, ECLI:EU:C:2017:891.
5 Dla uproszczenia i osiągnięcia spójności będę posługiwać się jedynie aktualną numeracją przepisów traktatowych.
6 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47.
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stwa7 – wydała decyzję zobowiązującą8 (dalej: decyzja 2006/446), czyniąc przedłożone zobowią-
zania wiążącymi dla jej adresata.

IV. Spór po wydaniu decyzji zobowiązującej i pytania prejudycjalne
Po wydaniu ww. decyzji Gasorba, J. Rico Gil, A. Ferrándiz González wnieśli przeciwko przedsię-

biorstwu Repsol powództwo o stwierdzenie nieważności umów z 1993 r. na mocy art. 101 ust. 2 TFUE 
oraz o naprawienie szkody. Żądania powodów odwoływały się do ustalania cen detalicznych przez 
Repsol, jak również długiego okresu obowiązywania umowy w przedmiocie wyłączności dostaw, 
tj. przekraczającym granice wyznaczone przez rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych nr 
1984/839 oraz nr 2790/199910. Sądy zarówno w pierwszej – Juzgado Mercantil n°4 de Madrid (sąd 
gospodarczy nr 4 w Madrycie, Hiszpania), jak i drugiej instancji – Audiencia Provincial de Madrid 
(sąd okręgowy w Madrycie, Hiszpania) – nie uznały wniesionego powództwa.

Samozaparcie powodów i ich pełnomocników przywiodło toczący się spór przed Tribunal 
Supremo (hiszpański sąd najwyższy). Sąd ten za zasadne uznał zapytanie o ewentualny wy-
łączający skutek decyzji 2006/446 względem przedmiotowych umów oraz o dopuszczalność 
przeprowadzenia przez sądy krajowe badania ich zgodności z prawem. W tym kontekście sąd 
odsyłający miał wątpliwości co do zakresu właściwości sądów krajowych, mając na względzie 
brzmienie artykułów 9 i 16 rozporządzenia nr 1/200311. W związku z tym skierował do Trybunału 
Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:
„1) Czy zgodnie z art. 1612 […] rozporządzenia [nr 1/2003] decyzja [w sprawie zobowiązań] skut-

kuje tym, że sąd krajowy nie może uznać za nieważne – ze względu na okres obowiązywania 
zawartej w nich klauzuli wyłączności dostaw – umów, których dotyczy ta decyzja, choć mogą 
one zostać uznane za nieważne z innych powodów, takich jak przykładowo narzucenie przez 
dostawcę [nabywcy] (lub odsprzedawcy) minimalnej ceny sprzedaży detalicznej?

2) Czy w takim przypadku należy uznać, że umowy długoterminowe, do których odnosi się [ta] 
decyzja dotycząca zobowiązań, są objęte na podstawie tej decyzji wyłączeniem indywidual-
nym zgodnie z art. 101 ust. 3 TFUE?”

V. Opinia Rzecznik Generalnej
Na wstępie, Rzecznik Generalna (dalej: Rzecznik lub RG) przypomniała w swej opinii13, że 

w unijnym modelu ochrony konkurencji funkcjonuje system kompetencji równoległych Komisji 

 7 Zamiast terminu „przedsiębiorca” będę używać terminu „przedsiębiorstwo” zgodnie z nomenklaturą przyjętą w odniesieniu do unijnego prawa 
antytrustowego.
 8 Decyzja Komisji z 12.04.2006 r. (sprawa COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) notyfi kowana jako dokument C(2006)1548 i streszczona w Dz. Urz. L z 2006 r. 
Nr 176, s. 104. Cały tekst decyzji dostępny jest wyłącznie na stronie:http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38348/38348_997_1.pdf (24.11.2017).
 9 Rozporządzenie Komisji (EWG) z 22.06.1983r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 traktatu do grup porozumień w sprawie wyłącznych dostaw 
(Dz. Urz. EWG L z 1983 r., Nr 173, s. 5).
10 Rozporządzenie Komisji (WE) z 22.12.1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgod-
nionych (Dz. Urz. WE L z 1999 r., Nr 336, s.21 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 8, t. 1, s. 364).
11 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L z 04.01.2003 r., s. 1).
12 Tak szerokie ujęcie pytania sformułowanego przez hiszpański sąd najwyższy może rodzić pewne zastrzeżenia, ponieważ art. 16 rozporządzenia nr 
1/2003 odnosi się do sądów (ustęp pierwszy) oraz organów antymonopolowych (ustęp drugi). Zważywszy na wymóg konkretnego związku między spo-
rem powstałym przed sądem krajowym a przedmiotem wniosku w trybie prejudycjalnym wydaje się, że brak precyzyjnego podania jednostki redakcyjnej 
relewantnego przepisu należy ocenić krytycznie, ponieważ wykładni wyłącznie art. 16 ust. 1 ww. rozporządzenia mógł bez przeszkód dokonać TS, co 
zresztą mając świadomość wzmiankowanego mankamentu odesłania prejudycjalnego uczynił.
13 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 14.09.2017 r., C-547/16, Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos SA, pkt 25, ECLI:EU:C:2017:692.
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Europejskiej oraz organów i sądów Państw Członkowskich14, a art. 16 rozporządzenia nr 1/2003 
winien gwarantować jednolitość stosowanych reguł konkurencji UE. Następnie przeszła do analizy 
zagadnień problemowych z obu zapytań15.

Odnosząc się do pierwszego pytania, Rzecznik Juliane Kokott zauważyła16, iż Tribunal 
Supremo dąży w istocie do ustalenia czy art. 16 ust. 1 ww. rozporządzenia pozbawia sądy krajo-
we możliwości stwierdzenia nieważności zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami porozumienia 
na mocy art. 101 ust. 2 Traktatu, wówczas gdy Komisja wydała decyzję, o której mowa w art. 9 
ust. 1 tego aktu. Po czym nadmieniła17, że w celu zagwarantowania jednolitego stosowania reguł 
antytrustowych Unii Europejskiej sądy krajowe powinny unikać wydawania orzeczeń stojących 
w sprzeczności z wydaną wcześniej przez Komisję decyzją w tej samej sprawie antymonopolowej, 
co dotyczy także obowiązków sądów Państw Członkowskich w stosunku do decyzji zobowiązanio-
wych unijnego organu ochrony konkurencji. RG swój wywód oparła na stwierdzeniu TS w wyroku 
w sprawie Toshiba18, iż art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 obejmuje wszelkie decyzje, do 
wydania których uprawniona jest KE na mocy tego aktu prawa wtórnego.

Pochylając się nad treścią decyzji 2006/446, RG dostrzegła19, że nie zawiera ona nigdzie 
wiążącego ustalenia w k westii zgodności z prawem umów dotyczących wyłączności dostaw za-
wieranych pomiędzy spółką Repsol a dzierżawcami stacji paliw. Takie podejście Komisji uznała za 
słuszne, ponieważ w takiej decyzji nie dokonuje się wnikliwszej oceny porozumień, ale – w celu 
efektywnego zakończenia postępowania – ogranicza się jedynie do wstępnej oceny, bez stwier-
dzenia naruszenia traktatowych zakazów. Decyzja zobowiązaniowa Komisji nie stanowi przeto 
dla sądów Państw Członkowskich przeszkody, aby zbadały one dane porozumienie pod kątem 
jego zgodności z normami antytrustowymi Unii Europejskiej20. Co więcej, bez znaczenia jest roz-
różnienie na aspekty, które KE już rozważała i te zupełnie nowe.

Rzecznik przyznała wszelako w punkcie 35 swej opinii, iż decyzja wydana na mocy art. 9 
ust. 1 ww. rozporządzenia będzie wywierać skutki prawne przed sądami krajowymi. Na tę kon-
statację składać się winny następujące powody – w drodze powództwa zainteresowany podmiot 
trzeci może ewentualnie wymusić przestrzeganie zaproponowanych przez przedsiębiorstwo zo-
bowiązań21, natomiast wstępna ocena KE nie może zostać zignorowana przez sądy krajowe. Ten 
drugi wątek jest szczególnie uzasadniony w świetle zasady lojalnej współpracy oraz dążenia do 
osiągnięcia skutecznego oraz jednolitego stosowania prawa antymonopolowego UE. Tym samym 
ocena dokonana przez Komisję powinna stanowić – zdaniem Rzecznik – ważną przesłankę, a nawet 
dowód prima facie przemawiający za sprzecznością z prawem konkurencji. Jednocześnie w razie 
powzięcia zamiaru odstąpienia od tej oceny, sąd krajowy powinien skonsultować to z Komisją22. 

14 Z uwagi na fakt, iż termin „Państwo(a) Członkowskie” jest także pojęciem występującym w Traktatach, również w niniejszej glosie będzie ono uży-
wane w konwencji traktatowej, jako pojęcie legalne, pisane wielką literą.
15 Ze względu na odstąpienie przez Trybunał od udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie pomijam rozważania RG w tym dalszym zakresie.
16 Opinia, C-547/16, pkt 27.
17 Ibidem, pkt 28 i 29.
18 Wyr. TS z 14.02.2012 r., C-17/10, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Siemens Transmission & 
Distribution SA, Siemens AG, Hitachi Ltd i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pkt 87, ECLI:EU:C:2012:72.
19 Opinia, C-547/16, pkt 32 i 33.
20 W tym zakresie RG J. Kokott odniosła się także pomocniczo do motywów: 13 i 22 preambuły do rozporządzenia nr 1/2003.
21 Daje się w tym aspekcie zauważyć pewne zbliżone podejście do tego, które jest prezentowane w odniesieniu do prawa pomocy państwa i roli są-
dów krajowych.
22 Oznaczałoby to, że sąd krajowy – nawet po wydaniu wyroku przez TS – byłby zobowiązany do kooperacji z Komisją.
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J. Kokott dodała, że ocena KE jest z jednej strony pobieżna, z drugiej zaś – obarczona tymczaso-
wością, więc sąd krajowy po dokładniejszym zbadaniu okoliczności sprawy będzie mógł wysnuć 
odmienne wnioski niż Komisja23.

Ponadto w opinii24 wybrzmiewa zdecydowany sprzeciw wobec tezy, jakoby przyjęcie decyzji 
zobowiązaniowej miało być równoważne z zaaprobowaniem („legalizacją” ex tunc tudzież ex nunc) 
dotychczasowego zachowania rynkowego danego przedsiębiorstwa i uznania go za zgodnego 
z literą prawa konkurencji. Zobowiązania mają wszakże przyczyniać się jedynie do złagodzenia 
ewentualnych antykonkurencyjnych skutków, względnie je zrekompensować. Decyzję zobowią-
zaniową cechuje w tym kontekście uznaniowe działanie KE możliwie efektywne i oszczędzające 
zasoby, jak również możliwość uniknięcia przez przedsiębiorstwa niekorzystnego wyniku postępo-
wania oznaczającego stwierdzenie naruszenia reguł konkurencji i ewentualne nałożenie grzywny. 
W tym wszystkim ważne jest także, iż przedsiębiorstwa dotyczy zasada własnej odpowiedzialności, 
której – nawet w drodze decyzji zobowiązaniowej – Komisja znieść nie może25.

Konkludując, Rzecznik Generalna zaproponowała Trybunałowi następującą odpowiedź na 
pierwsze zadane pytanie przez sąd odsyłający:

„Podsumowując kwestię wykładni art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, można zatem 
stwierdzić, że wydana przez Komisję na podstawie art. 9 ust. 1 tegoż rozporządzenia decyzja 
dotycząca zobowiązań odnosząca się do określonych porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami 
nie stanowi dla sądów krajowych przeszkody w badaniu zgodności tych porozumień z prawem 
konkurencji i ewentualnego stwierdzenia ich nieważności zgodnie z art. 101 ust. 2 TFUE”.

VI. Wyrok Trybunału
Trybunał po nakreśleniu istoty przedłożonego mu pierwszego pytania prejudycjalnego wy-

jaśnił26, że w myśl art. 6 rozporządzenia nr 1/2003 w zw. z motywem 22 preambuły do niego, 
stosowanie prawa antymonopolowego Unii Europejskiej opiera się na systemie kompetencji 
równoległych, w ramach którego art. 101 oraz 102 TFUE mogą być stosowane zarówno przez 
Komisję, jak i przez krajowe organy ochrony konkurencji i sądy. Podkreślił zarazem, że jednoli-
tość stosowania tego prawa została zagwarantowana w szczególności w art. 16 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 1/2003. Natomiast odnosząc się w punkcie 25 wyroku do charakteru decyzji z art. 9 
ust. 1 ww. rozporządzenia, defi nitywnie zanegował, aby miała ona sugerować zgodność danej 
praktyki z traktatowym unormowaniem.

Następnie TS zwrócił uwagę27 na okoliczność, że Komisja, przyjmując decyzję zobowiązującą, 
ogranicza się do dokonania zaledwie wstępnej oceny danego przypadku, nie rozstrzygając bynaj-
mniej o istnieniu obecnie lub w przeszłości naruszenia. Stąd – według Trybunału – niewykluczone 
jest wyprowadzenie przez sąd krajowy wniosku o naruszeniu reguł konkurencji i jego stwierdzenie 
w wyroku. W tym też tonie Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że z czytanych łącznie motywów 
13 i 22 preambuły do rozporządzenia nr 1/2003 bezspornie wynika, iż decyzje zobowiązujące nie 

23 Tak dokładną analizę przeprowadza bowiem Komisja, wydając decyzję na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 – zob. wyr. TS z 29.06.2010 r., 
C-441/07 P, Komisja Europejska przeciwko Alrosa Company Ltd., EU:C:2010:377.
24 Opinia, C-547/16, pkt 38 i 39.
25 Opinia, C-547/16, pkt 41.
26 Wyr., C-547/16, pkt 22–24.
27 Wyr., C-547/16, pkt 26.
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mogą stanowić przeszkody dla organów i sądów Państw Członkowskich w rozstrzygnięciu danej 
sprawy i pozostają bez wpływu na przysługującą im kompetencję do sięgnięcia po art. 101 lub 
102 TFUE. Co ważne, nie można wywodzić z faktu wydania decyzji zobowiązującej legalności 
objętego nią zachowania rynkowego, w czym TS podzielił stanowisko RG J. Kokott. Trybunał wtó-
ruje też Rzecznik Generalnej, stwierdzając28, iż sądy krajowe nie mogą ignorować tego rodzaju 
decyzji w świetle zasady lojalnej współpracy oraz realizując cel skutecznego i jednolitego stoso-
wania prawa antytrustowego Unii Europejskiej. W związku z tym sądy krajowe są zobowiązane 
do uwzględnienia dokonanej przez Komisję wstępnej oceny i uznania jej za przesłankę, a wręcz 
dowód antykonkurencyjnego charakteru danego porozumienia na gruncie art. 101 ust. 1 TFUE.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał odpowiadając na pytanie pierwsze orzekł, że:
„(…) art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 należy interpretować w ten sposób, iż 

wydana zgodnie z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia decyzja Komisji w sprawie zobowiązań 
odnoszących się do określonych porozumień zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami nie 
stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu przez sądy krajowe analizy tych właśnie porozumień 
pod kątem ich zgodności z regułami konkurencji oraz ewentualnemu stwierdzeniu ich nie-
ważności na podstawie art. 101 ust. 2 TFUE”.

VII. Obserwacje
Mimo że sam glosowany wyrok jest zgoła lakoniczny, to jednak zaistniały problem inspiruje 

i skłania do podzielenia się kilkoma refl eksjami nad samą istotą referowanej sprawy, jak również 
odnoszącymi się do pewnych aspektów wykraczających poza nią, ale uzasadnionych koniecz-
nością przeprowadzenia w miarę możliwości kompleksowej analizy.

1. Uwagi nad istotą sprawy

W pewnym uproszczeniu zauważyć należy, iż decyzja zobowiązująca powinna realizować 
interes Unii Europejskiej (interes publiczny), a wyrok w procesie cywilnym – interes poszkodo-
wanego (interes prywatny)29. Działanie organu unijnego ukierunkowane jest nadto na rektyfi ka-
cję stanu konkurencji, podczas gdy wniesienie pozwu może wpłynąć jedynie na wycinek z całej 
antykonkurencyjnej praktyki. Decyzja zobowiązaniowa oprócz tego, że powinna pozostawać 
w zgodzie z zasadą proporcjonalności (zob. np.: Mleczko, 2017; Kawka, 2012), to w pierwszej 
kolejności musi sprostać zasadzie legalizmu. Innymi słowy, zachowanie rynkowe musi odpowia-
dać hipotezie normy z przepisu traktatowego w tak wysokim stopniu, aby spełniony został wymóg 
(przynajmniej) „uprawdopodobnienia”. Nawet przy zakwalifi kowaniu decyzji zobowiązującej do 
płaszczyzny cywilnoprawnej w myśl art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności30 obowiązek ten nie zanika. Tzw. negocjacyjne stosowanie prawa konkurencji (zob. sze-
rzej Skoczny, 2016) mieści się wszakże w klamrach dyskrecjonalnych uprawnień organu. Dlatego 
też, jeśli w toku procesu cywilnego sąd odwoła się do decyzji zobowiązującej, to powinien mieć te 
uwagi na względzie. W konsekwencji, uznanie przez sąd orzekający o odszkodowaniu badanej 
praktyki rynkowej za naruszającą konkurencję nie będzie sprzeczne z decyzją zobowiązującą, 
28 Wyr., C-547/16, pkt 29.
29 Zob. szerzej odnośnie do interesu publicznego: Jurkowska-Gomułka, 2016.
30 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).
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pomimo jedynie uprawdopodabniającego charakteru tej decyzji, gdyż jej wydanie musiało wpierw 
nie naruszać zasady legalizmu.

Należy mieć przy tym na względzie, że Sąd Państwa Członkowskiego rozpoznający powódz-
two odszkodowawcze nie może stwierdzić, że dane zachowanie rynkowe nie narusza art. 101 lub 
102 TFUE. W przeciwnym razie, choć inter partes, to mielibyśmy do czynienia z odpowiednikiem 
tzw. decyzji negatywnej31. W mojej ocenie, bacząc na tę okoliczność, jako na warunek sine qua non 
sentencji referowanego wyroku, Trybunał mógł uznać, że dopuszczalne jest „przeprowadzeni[e] 
przez sądy krajowe analizy […] pod kątem […] zgodności z regułami konkurencji oraz ewentualn[e] 
stwierdzeni[e] ich nieważności na podstawie art.101 ust.2TFUE”, albowiem i tak sąd krajowy nie 
byłby uprawniony do wydania wyroku zupełnie sprzecznego32 z decyzją KE podjętą na podstawie 
art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003. Dążenie do jednolitości stosowania prawa konkurencji UE 
nie mogłoby być zatem zagrożone.

Mimo że sąd krajowy nie może stwierdzić, że dane zachowanie nie narusza zakazu z art. 101 
lub 102 TFUE, to będzie uprawniony do stwierdzenia, iż na podstawie zebranego materiału do-
wodowego nie jest możliwe zakwalifi kowanie danej praktyki jako antykonkurencyjnej. Co jednak, 
gdy sąd krajowy poweźmie wątpliwość, jakoby w ogóle dana praktyka była antykonkurencyjna? 
Uważam, iż wciąż możliwe byłoby skierowanie w tym przedmiocie wniosku do Trybunału w try-
bie prejudycjalnym. W związku z tym mogłaby zostać otwarta droga do kontroli sądowej decyzji 
Komisji, jeżeli sąd krajowy powziąłby w istocie poważne wątpliwości, że zachowanie adresata 
decyzji zobowiązującej wobec konkretnego podmiotu rzeczywiście spełniało przesłanki narusze-
nia konkurencji w myśl art. 101 lub 102 TFUE. Trybunał, orzekając w trybie prejudycjalnym, nie 
mógłby jednak orzekać co do decyzji zobowiązującej poza ten dany stosunek prawny między 
adresatem owej decyzji a powodem przed sądem krajowym.

Warto jeszcze poświęcić uwagę charakterowi decyzji zobowiązującej KE przed sądem 
orzekającym o odszkodowaniu. O ile zobligowanie sądu krajowego do nieignorowania decyzji 
zobowiązaniowej oraz traktowania jej za przesłankę co do antykonkurencyjnego wymiaru danego 
porozumienia jest ze wszech miar słuszne, to może wywoływać kontrowersje zidentyfi kowanie 
decyzji zobowiązującej Komisji jako dowodu antykonkurencyjnego zachowania. Oznaczałoby 
to bowiem niewzruszalne lub praktycznienie wzruszalne domniemanie o popełnionym delikcie 
antykonkurencyjnym. Należy w tym miejscu zauważyć, iż w języku hiszpańskim (język postępo-
wania) mowa jest o un principio de prueba, co odpowiada dowodowi prima facie33. Tak nierzetel-
ne tłumaczenie, ważnego skądinąd, fragmentu orzeczenia powinno spotkać się z dezaprobatą. 
Dlatego można przyjąć, że omawiany dowód jest jednak wzruszalny, a nade wszystko podlega 
swobodnej ocenie dowodów. Podobny status rzeczonego dowodu przyjęła Rzecznik Generalna, 
co zestawiając z podobieństwem skutku decyzji wydanej przez krajowy organ antymonopolowy 
stwierdzającej naruszenie art. 101 lub 102 TFUE przed sądem innego Państwa Członkowskiego 
prowadzi zasadniczo do systemowej spójności34.

31 Por. wyr. TS z 3.05.2011 r., C-375/09, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Tele2 (obecnie Netia), ECLI:EU:C:2011:270.
32 Tj. równoważnego z decyzją negatywną.
33 Podobnie przetłumaczono na język angielski.
34 Art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji Państw Członkowskich Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego 
(Dz. rz. UE L 2014 Nr 349, s. 1). Gwoli ścisłości ów przepis ustanawia wymóg minimalny „domniemania prima facie” (czy „domniemania faktycznego”), 
więc krajowe regulacje może przewidywać w tym zakresie tzw. prejudykat.
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Jednakowoż niedawna harmonizacja w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w postaci dyrektywy odszkodowawczej okazała się być niewystarczająca i niepełna35. Co bowiem 
powinien uczynić sąd krajowy w postępowaniu wszczętym wniesieniem pozwu o naprawienie 
szkody, gdy poszkodowany powołuje się na decyzję zobowiązującą przyjętą przez organ innego 
Państwa Członkowskiego w sprawie o wymiarze unijnym? Paradoksalnie, w razie napotkania 
takiego przypadku sąd krajowy zapewne będzie zobowiązany skierować pytanie prejudycjalne 
do Trybunału Sprawiedliwości, chociaż przyjęcie dyrektywy odszkodowawczej miało zwiększyć 
pewność prawa na tej płaszczyźnie. Nie pozostawiając jednak tego pytania bez chociażby próby 
odpowiedzi, wyrażam opinię, że decyzja zobowiązująca powinna także cieszyć się statusem do-
wodu prima facie w takiej sytuacji, akceptując zarazem konsekwencję takiego poglądu, tj. niemal 
zrównanie w tej mierze skutku decyzji stwierdzającej naruszenie i decyzji zobowiązującej.

2. Uwagi co do umniejszonej roli Komisji jako amicus curiae36

Wspomnieć trzeba, iż w swych rozważaniach37 Tribunal Supremo wziął pod uwagę opinię 
Komisji z 8 lipca38 2009 r., wydaną na wniosek Juzgado de lo Mercantil no 2 de Barcelona (sąd 
handlowy w Barcelonie, Hiszpania) na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie, 
nota bene, z udziałem spółki Repsol. KE wskazała w niej, iż decyzja zobowiązująca nie przesą-
dza o wyniku analizy, jaką instytucja ta mogłaby przeprowadzić na podstawie wyników później-
szych dochodzeń i dodatkowych okoliczności faktycznych. Przedmiotowa decyzja nie przesądza 
też o wyniku analizy, jaką powinien przeprowadzić sąd krajowy. Tym samym, z tego treściwego 
omówienia opinii wynika, iż zapatrywanie Komisji było ogólnie zbieżne z tym zaprezentowanym 
przez sąd unijny, który jednakże je rozwinął, opierając się na zasadzie lojalnej współpracy, sku-
teczności oraz jednolitości.

Można przy tym wyrazić ubolewanie, że opinia Komisji Europejskiej nie jest dostępna dla 
szerszego kręgu zainteresowanych nią osób i instytucji, gdyż na stronie internetowej KE jest zale-
dwie wzmiankowana39. Przy całej dyskusji nad koniecznością zapewnienia jednolitości stosowania 
prawa konkurencji UE, do której włączenia aspiruje też glosowany wyrok, jest zupełnie niezrozu-
miałe, iż nawet główne tezy owej opinii nie zostały upowszechnione. Zachowując ostrożność wo-
bec niepełnej posiadanej na tym gruncie wiedzy, zakładam jednak, że Komisja nie zasugerowała 
sądowi krajowemu zaadresowania wniosku w trybie prejudycjalnym do TS, co już miało miejsce 
w przeszłości40, ponieważ Trybunał o tej okoliczności nie nadmienił w treści wyroku.

Oczywiście, powyżej nakreślone okoliczności nie oznaczają wszelako, że sąd krajowy nie 
powinien był kierować wniosku prejudycjalnego do TS, gdyż zachowuje do tego uprawnienie, na-
wet uzyskując opinię Komisji. Skoro jednak hiszpański sąd najwyższy miał wiedzę o opinii Komisji 
Europejskiej działającej w roli amicus curiae, to wybór procedury odesłania prejudycjalnego może 
budzić wątpliwości. Niemniej należy wyrazić pogląd, że sąd krajowy mógł być zobowiązany do 

35 Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania pomijam już wątek wykorzystania dokumentacji zebranej przez KE, gdy ta wydała decyzję 
zobowiązującą, na potrzeby postępowania cywilnego.
36 Odnośnie do roli amicus curiae, zob. szerzej Vallindas i Brohée, 2012.
37 O czym mowa w pkt 20 wyr. w sprawie Gasorba.
38 Lub z 18 lipca (sic!) – por. http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_requests.html (24.11.2017).
39 Surową ocenę takiego stanu rzeczy wzmaga jeszcze nietłumaczenie przynajmniej na język angielski zamieszczonych tam opinii.
40 Tak jak choćby we francuskiej sprawie Pierre Fabre – zob. odpowiedniohttp://ec.europa.eu/competition/court/amicus_2009_pierre_fabre_fr.pdf 
(24.11.2017).
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skierowania pytań do Trybunału, będąc sądem, od którego orzeczeń nie przysługują już środki 
zaskarżenia. Samo przygotowanie w tej mierze przez Komisję opinii nie wyeliminowuje tego wy-
mogu, w szczególności gdy rzeczona opinia została przedstawiona przed sądem orzekającym 
w ramach innej sprawy. Przyjmuję tym samym, że sąd krajowy nie mógł odwołać się do wyroku 
w sprawie CILFIT41, decydując się na skierowanie wniosku w trybie prejudycjalnym do TS. Niestety 
brak szerszej informacji na tym polu w wyroku TS i opinii RG uniemożliwia przejście z analizy in 
abstracto na analizę in concreto.

3. Uwagi co do okoliczności towarzyszących skierowaniu wniosku w trybie prejudycjalnym

Zarówno w wyroku, jak i w opinii RG J. Kokott wybrzmiewa wątek jednolitości stosowania 
prawa konkurencji Unii Europejskiej. W pełni aprobując takie podejście, należy nadto docenić 
fakt, że hiszpański sąd najwyższy skierował w ostatecznym rozrachunku pytania prejudycjalne 
do Trybunału Sprawiedliwości. Byłoby wysoce niepożądane, aby tak istotny problem został roz-
strzygnięty w „zaciszu” wyłącznie porządku prawnego Hiszpanii42. Jeśli wszakże sąd hiszpań-
ski przyjąłby zapatrywanie zbieżne z tym, które ostatecznie stało się udziałem opinii Rzecznik 
Generalnej i wyroku Trybunału43, to w innych Państwach Członkowskich nie można byłoby od-
wołać się do orzeczenia hiszpańskiego, jako oczekiwanego probierza z perspektywy unijnej poli-
tyki konkurencji, mając na względzie szczególny walor orzecznictwa TSUE dla przyszłej praktyki 
decyzyjnej (por. Petit, 2013, s. 400). Niewykluczone, że takie rozstrzygnięcie Tribunal Supremo 
w ogóle nie byłoby szerzej rozpowszechnione w innych Państwach Członkowskich. Jeżeli zaś sąd 
hiszpański konsekwentnie wywodziłby, iż decyzja zobowiązująca Komisji pozbawia jakiekolwiek 
powództwa odszkodowawcze skuteczności, to w razie odmiennego rozstrzygnięcia istoty tego 
problemu w przyszłości z udziałem Trybunału Sprawiedliwości w ramach procedury odesłania 
prejudycjalnego mogłoby się okazać, że spółka Gasorba mogłaby niebezpodstawnie ubiegać się 
o odszkodowanie od państwa. W razie realizacji takiego scenariusza, tj. nawet mimo wyegze-
kwowania ochrony prawnej dla poszkodowanej wyrokiem sądu krajowego, jednolitość stosowania 
prawa konkurencji UE doznałaby uszczerbku.

Przyznać też trzeba, że w obliczu szeroko zakrojonej, wciąż potencjalnie antykonkurencyj-
nej praktyki spółki Repsol sama relacja pomiędzy nią a przedsiębiorstwem Gasorba wydaje się 
być wręcz marginalna. Nie przeszkodziło to jednak w wyniesieniu tej sprawy i wiążącego się 
z nią doniosłego zagadnienia dotyczącego korelacji między private a public enforcement przed 
ogólnounijne audytorium. Niemniej gdyby sądowi orzekającemu o odszkodowaniu przyszło roz-
poznawać glosowaną sprawę w oderwaniu od wspomnianej decyzji zobowiązującej, to mógłby 
ją charakteryzować – wobec braku spełnienia przesłanki wpływu na handel między Państwami 
Członkowskimi (zob. szerzej: Minkiewicz, 2014, s. 8–20) – jedynie wymiar krajowy, a co za tym 
idzie, zastosowanie znalazłoby zatem co najwyżej krajowe prawo antymonopolowe.

Co także ciekawe, to zgodnie z przypisem 11 opinii Rzecznik Generalnej wniesienie obu 
powództw przez dzierżawcę poprzedził pozasądowy spór odnoszący się do warunków zakoń-
czenia umów w przedmiocie dostaw, który doprowadził do wypowiedzenia umowy przez Repsol, 

41 Wyr. TS z 6.10.1982 r., 283/81, Srl CILFIT i Lanifi cio di Gavardo SpA przeciwko Ministero Della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335.
42 Stan ten zresztą petryfi kuje brak dostępności opinii KE traktującej o tej problematyce, o czym była już mowa powyżej.
43 Oraz wspomnianej opinii Komisji.
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co Gasorba zakwestionowała, podnosząc, iż wypowiedzenie nie jest zgodne z prawem. Z prak-
tycznego punktu widzenia można wyrazić zdziwienie, że spółka Repsol nie zaproponowała swe-
mu kontrahentowi na tyle przekonujących warunków rozwiązania umów o dostawy paliw, które 
uniemożliwiłyby dalszą eskalację sporu i przeniesienie go na drogę sądową na poziomie Państwa 
Członkowskiego, czy wreszcie na poziomie Unii Europejskiej. Korzyści płynące z decyzji zobo-
wiązującej postawione zostają pod znakiem zapytania, gdy sąd krajowy zyskuje sposobność 
uznania zakazanych klauzul za nieważne oraz przyznania odszkodowania, stwierdzając jedno-
cześnie naruszenie reguł konkurencji. Wprawdzie wyroku sądu cywilnego nie cechuje prejudy-
cjalność wobec innych toczących się postępowań odszkodowawczych odnoszących się do tej 
samej antykonkurencyjnej praktyki naruszyciela, ale może on w znaczący w sposób zwiększyć 
szanse poszukujących ochrony, jak i – generalnie – zachęcić ich do wniesienia pozwu we włas-
nej sprawie. Strategia spółki Repsol, w zreferowanym zakresie, może zatem nasuwać obiekcje, 
choć wyprowadzenie na tym polu przesądzających wniosków wymagałoby naturalnie pełnej 
wiedzy o okolicznościach sporu na etapie przesądowym. Podobnie, wielce interesujące byłyby 
przyczyny, dla których hiszpańskie sądy, w pierwszej i drugiej instancji, nie uwzględniły powódz-
twa. Jeżeli kierowały się przekonaniem, że przyjęta przez KE decyzja zobowiązująca miałaby 
stać na przeszkodzie wydaniu przez nie odmiennych rozstrzygnięć, to obiektywnie z perspektywy 
hiszpańskich sądów potrzeba skierowania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości w trybie pre-
judycjalnym istniała już wówczas, w szczególności gdy – w moim przekonaniu – nawet w braku 
orzeczenia Trybunału znajomość unijnego systemu ochrony konkurencji powinna była przemawiać 
raczej za tym, aby możliwe było sięgnięcie po art. 101 TFUE, aniżeli odrzucenie a limine takiej 
kompetencji.

4. Uwagi co do opinii Rzecznik Generalnej Juliane Kokott

Jak wskazano powyżej, Rzecznik Generalna w punkcie 29 swej opinii, odwołując się do wy-
roku w sprawie Toshiba, uznała, że zakaz wydawania rozbieżnych rozstrzygnięć z art. 16 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 odnosi się także do decyzji zobowiązaniowych KE. Taka konstatacja 
jest jednak nieprecyzyjna, albowiem Trybunał w słynnej czeskiej sprawie44 wyprowadził konkluzję 
co do aktów stosowania prawa przez Komisję, oddziałujących na swobodę działania na pozio-
mie Państw Członkowskich, mając na względzie nie art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003 (jak 
w glosowanym przypadku), lecz art. 16 ust. 2 tego rozporządzenia. Do tego podnieść trzeba, że 
realia owej sprawy sprzed kilku lat zakotwiczone były wyłącznie w ramach public enforcement, 
a co za tym idzie wątek prywatnoprawnej ochrony poszkodowanych antykonkurencyjną praktyką 
nie determinował optyki rozpatrywania sprawy przez TS. Dystynkcja ta jest niebagatelna, gdyż 
o ile pierwszy ustęp rzeczonego artykułu dotyczy rozstrzygnięć sądów krajowych, to ustęp dru-
gi już „jedynie” rozstrzygnięć organów antymonopolowych Państw Członkowskich. Wprawdzie 
można polemizować, na ile zakresy przepisów w badanym kontekście zachodzą na siebie, ale 
ku temu warunkiem wstępnym jest w ogóle dostrzeżenie, że o tożsamości tych przepisów nie 
może być mowy. Nieprzypadkowo zresztą regulacja co do sądów i organów krajowych znalazła 
się w odrębnych jednostkach redakcyjnych. Jeżeli zaś chodzi o różnicę polegającą na wyłącznie 

44 Wyr. TS z 14.02.2012 r., C-17/10, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Siemens Transmission & 
Distribution SA, Siemens AG, Hitachi Ltd i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pkt 87, ECLI:EU:C:2012:72.
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publicznoprawnej perspektywie sprawy Toshiba, trzeba mieć na uwadze, że w międzyczasie 
poczyniono znaczące kroki w stronę wzmocnienia pozycji poszkodowanego ubiegającego się 
o naprawienie szkody. Rozpatrywanie zatem relacji między działalnością organów ochrony konku-
rencji w ramach tej samej sprawy antymonopolowej w oparciu o tożsame kryteria, jak przy analizie 
publicznoprawnego postępowania i procesu cywilnego nie jest trafne. Wyroki sądów cywilnych nie 
uzyskują wszakże rangi tzw. prejudykatu na potrzeby innych postępowań, a możliwość i zakres 
orzekania w postępowaniach cywilnych służy realizacji zasady skutecznej ochrony sądowej, czyli 
zasady ogólnej Unii Europejskiej. Nie wchodzi również w grę potencjalne naruszenie zakazu ne 
bis in idem przy postępowaniach odszkodowawczych.

5. Uwagi co do pominięcia perspektywy poszkodowanego

Co jednakowoż może w komentowanym wyroku zaskakiwać, to brak jakiegokolwiek odwoła-
nia do wartości, jaką bezspornie jest przyznanie uprawnienia poszkodowanego do skutecznego 
środka kompensującego szkodę wyrządzoną mu antykonkurencyjnym deliktem45. Gdy bowiem 
dylemat pogodzenia uprawnień poszkodowanych i programów łagodzenia kar był roztrząsany, to 
nacisk na uzyskanie pełnego odszkodowania był wręcz nadmiernie eksponowany (zob. szerzej: 
Jones, 2016, s. 15–41). Natomiast kiedy to od prawa unijnego miałaby zależeć skuteczność po-
wództwa cywilnego, to wątek ten z bliżej nieznanych przyczyn nie wybrzmiał – a to on stanowiłby 
wszakże rudymentarny argument za dalszym procedowaniem sądu odsyłającego w przedmiocie 
oceny antykonkurencyjnego charakteru danego zachowania rynkowego. Co więcej, czyniłby in-
terakcję między public i private enforcement zintegrowaną.

6. Uwagi co do wpływu wyroku na reżim zamówień publicznych

Unormowanie art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE46 upoważnia Państwa Członkowskie 
do wprowadzenia do krajowego reżimu zamówień publicznych przesłanki wykluczenia z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy, jeśli instytucja zamawiająca może stwier-
dzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że zawarł on z innymi wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji. Istnieje daleko idąca niepewność w aspekcie wykładni 
zwrotu „na podstawie wiarygodnych przesłanek” zarówno w ramach danego porządku krajowe-
go, jak i w ujęciu transgranicznym (zob. omówienie tej problematyki w: Dobosz, 2017). Z uwagi 
na jasno wyrażone w omawianym wyroku stanowisko Trybunału – oczekującego od sądu kra-
jowego uznania skutku decyzji zobowiązującej Komisji jako dowodu prima facie antykonkuren-
cyjnego zachowania – należałoby konkludować, że taka decyzja będzie korespondować z ww. 
zwrotem z dyrektywy 2014/24/UE. Nie wdając się w głębsze badanie tej problematyki, warto po-
przestać na postawieniu tezy, iż analogicznie będzie w przypadku skutku decyzji zobowiązującej 
organu antymonopolowego Państwa Członkowskiego, przynajmniej w ramach danej jurysdykcji 
krajowej.

45 Zob. choćby wyr. TS z 13.07.2006 r., w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04, Vincenzo Manfredi przeciwko Lloyd Adriatico Assicurazioni 
SpA, Antonio Cannito przeciwko Fondiaria Sai SpA i Nicolò Tricarico i Pasqualina Murgolo przeciwko Assitalia SpA, ECLI:EU:C:2006:461 czy wyr. TS 
z 20.09.2001 r., C-453/99, Courage Ltd. przeciwko Bernardowi Crehan, ECLI:EU:C:2001:465.
46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE 
(Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 94, s. 65).
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VIII. Wnioski
Wyrok w sprawie Gasorba doprowadził do zbliżenia się skutków decyzji z art. 7 ust. 1 rozpo-

rządzenia nr 1/2003 i tej przyjętej na podstawie art. 9 rzeczonego aktu. Tym samym atrakcyjność 
decyzji zobowiązującej może zmaleć z punktu widzenia przedsiębiorstw podejrzanych o popełnienie 
antykonkurencyjnego deliktu, ale raczej nie w sposób odczuwalny47.Choć z treści samego roz-
strzygnięcie nie wynika to explicite, to rewersem tego wyroku jest wzmocnienie pozycji poszkodo-
wanych uprawdopodobnioną antykonkurencyjną praktyką. Wcześniej bowiem mogli oni generalnie 
nie brać pod uwagę możliwości skutecznego odwoływania się do decyzji zobowiązaniowej Komisji 
Europejskiej. Powściągliwość TS objawiająca się zakwalifi kowaniem przedmiotowej decyzji jako 
dowodu prima facie wpisuje się w dwojakie traktowanie w toku postępowań cywilnych skutków 
aktów stosowania prawa w ramach publicznego paradygmatu. Rozróżnienie na tzw. prejudykaty 
i dowody prima facie, co do zasady, powinno spotkać się z aprobatą zarówno doktryny, jak i praktyki.

Jeśli chodzi o relacje między prywatnoprawnym a publicznoprawnym wdrażaniem reguł 
konkurencji Unii Europejskiej, glosowany wyrok z pewnością nie tworzy w tym zakresie konfl iktu. 
Z jednej strony, nie przyznaje priorytetu decyzjom zobowiązującym, zakazując jakiegokolwiek od-
woływania się do nich przez poszkodowanych. Z drugiej zaś – nie sytuuje powodów cywilnych w tak 
dogodnym położeniu, jak tych, którzy mogą powołać się na decyzję z art. 7 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1/2003. To zrównoważone podejście pozwala oczekiwać, że w dalszym ciągu przedsiębiorstwa 
będą zainteresowane tym negocjacyjnym instrumentem stosowania prawa antymonopolowego 
UE. Przyznać jednak trzeba, iż przedsiębiorstwa uwikłane w domniemaną praktykę antykonku-
rencyjną powinny zawsze antycypować potencjalne występowanie z roszczeniami odszkodowaw-
czymi przez domniemanych poszkodowanych, co w sprawnie funkcjonującym systemie ochrony 
konkurencji powinno być wszakże prawidłowością.

Jak uwypuklono, zawiódł szczególny mechanizm unijnego porządku antytrustowego dedy-
kowany współpracy na linii Komisja – sądy krajowe, tj. opinia amicus curiae, który umożliwiać 
powinien satysfakcjonujące rozwiązanie roztrząsanego problemu bez odesłania prejudycjal-
nego do Trybunału Sprawiedliwości i to w krótszym czasie, aniżeli postępowanie przed sądem 
w Luksemburgu. Doniosłość sprawy Gasorba sprawia, że wyrok TS jest cenny, co nie oznacza, 
iż na tym przykładzie rola Komisji Europejskiej została umniejszona w odczuwalny sposób. Co 
więcej Trybunał mógł przecież orzec odmiennie od przyjętego przez KE w opinii stanowiska, co 
podważyłoby jej pozycję w jeszcze bardziej odczuwalny sposób. Chociaż minęło niewiele czasu 
od wydania wyroku w glosowanej sprawie, to prawdopodobnie ciężar rozważań dotyczyć będzie 
jednak relacji między prywatnym oraz publicznym fi larem egzekwowania prawa konkurencji, co 
paradoksalnie tę dostrzeżoną słabość instrumentu Komisji może ulokować na dalszym miejscu 
dyskusji w środowisku naukowym tudzież wśród praktyków. W dobie rozwoju cywilnego para-
dygmatu prawa konkurencji taki stan rzeczy związany z osłabieniem utylitarności opinii KE może 
wszakże niepokoić, albowiem właśnie prognozowany wzrost liczby powództw odszkodowawczych 
(por. Wils, 2017, s. 38) może wymagać zintensyfi kowanego dialogu miedzy KE a sądami Państw 
Członkowskich48.Tymczasem dojmujące znikome znaczenie opinii KE na kanwie tej sprawy może 

47 Takowy nie nastąpił bynajmniej po wydaniu wyroku Sądu z 25.11.2014 r., T-402/13, Orange przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:991, 
gdzie uznano, iż decyzja zobowiązująca nie stanowi przeszkody do podjęcia postępowania przez inny organ antytrustowy (zob. pkt 31 wyroku).
48 Ta sama refl eksja odnosić się będzie do kooperacji sądów orzekających o odszkodowaniu i krajowych organów antymonopolowych.
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prowadzić do rewizji skali przydatności tego instrumentu w przyszłości przy osiąganiu jednolitego 
i efektywnego stosowania reguł konkurencji UE.
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Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency 
mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji 

stwierdzającej naruszenie?
Glosa do wyroku TS z 14 marca 2017 r. w sprawie C-162/15 P 

Evonik Degussa GmbH przeciwko Komisji

Spis treści 
I.  Wstęp 
II.  Okoliczności sprawy
 1.  Decyzja z 2006 r. w sprawie nadtlenku wodoru i nadboranu sodu
 2.  Decyzja z 2012 r. w sprawie oddalenia wniosku o zachowanie poufności
 3.  Odwołanie Evonik i rozstrzygnięcia sądów
III.  Rola funkcjonariusza wymaga szerokich kompetencji
IV.  Uzasadnione oczekiwania i zasada równości
V.  Jeden standard tajemnicy handlowej
VI.  Poufność leniency a publikacja wersji jawnej decyzji 
 1. Tajemnica zawodowa. Publikacja to nie to samo, co udostępnienie dokumentów
 2.  Informacje leniency można upublicznić w decyzji, nie można cytować oświadczeń
 3.  Obwieszczenie leniency nie wyklucza zamieszczenia informacji z leniency w wersji jawnej 

decyzji
 4. Ochrona skuteczności leniency to zadanie KE, a nie benefi cjentów leniency
VII.  Prawo do prywatności nie chroni przed ujawnieniem w wersji jawnej decyzji informacji 

z leniency 
VIII. Znaczenie praktyczne i konkluzje

Słowa kluczowe: kartel; publikacja decyzji; wersja jawna decyzji; zasada uzasadnionych ocze-
kiwań; zasada równości; leniency; dostęp do akt; dyrektywa odszkodowawcza; prywatnoprawne 
egzekwowania prawa konkurencji; roszczenia odszkodowawcze; wyjawienie dowodów; oświad-
czenie w ramach programu łagodzenia kar; dostęp do leniency.

JEL: K21

I. Wstęp
Wyrok w sprawie Evonik ustala kilka istotnych zasad dotyczących stopnia ochrony informa-

cji dostarczonych w ramach leniency, w szczególności możliwości udostępniania ich w wersjach 
jawnych decyzji Komisji Europejskiej (dalej: KE). Komentowany wyrok dotyczy zatem kolejnej, 
obok dostępu do akt, płaszczyzny pozyskiwania informacji leniency. Orzeczenie jest istotne z per-
spektywy zarówno przedsiębiorców rozważających tego rodzaju współpracę, jak i potencjalnych 
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poszkodowanych naruszeniami prawa konkurencji. Będzie miało również wydźwięk praktyczny 
w realizacji praw przewidzianych dyrektywą odszkodowawczą1 i implementującymi ją przepisa-
mi krajowymi. Dodatkowo orzeczenie to dostarcza wyjaśnień dotyczących zakresu kompetencji 
i funkcji funkcjonariusza (Hearing Offi cer). Wyrok w sprawie Evonik to kolejne rozstrzygnięcie na 
długiej liście orzeczeń zmierzających do zdefi niowania granic kompromisu między publicznopraw-
nym a prywatnoprawnym egzekwowaniem prawa konkurencji. 

Główne konkluzje płynące z tego wyroku można streścić następująco: 
1) wyrok wzmacnia pozycję funkcjonariusza (Hearing Offi cer) i potwierdza, że ochronę infor-

macji w postępowaniu przed KE można wywodzić ze wszystkich norm prawa UE, a nie tyko 
z przepisów dedykowanych ochronie informacji; w szczególności, podstawą ochrony mogą 
być zasady uzasadnionych oczekiwań oraz równości; 

2) ujawnianie w wersji jawnej decyzji KE informacji zgromadzonych w trakcie postępowania KE 
podlega innym zasadom niż dostęp do akt KE;

3) informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych w ramach leniency nie 
są chronione przed ujawnieniem w wersji jawnej decyzji KE przez sam fakt, że zostały do-
starczone dobrowolnie, na podstawie współpracy leniency;

4) KE może w wersji jawnej decyzji publikować zarówno informacje pochodzące z oświadczeń 
leniency, jak i z dokumentów dostarczonych w ramach leniency; ujawnić w decyzji nie można 
natomiast tajemnic handlowych i innych informacji poufnych ani informacji pozwalających na 
zidentyfi kowanie, że pochodzą od wnioskodawcy leniency; 

5) w jawnej wersji decyzji KE nie może cytować oświadczeń leniency, może jednak cytować 
dokumenty dostarczone w ramach leniency, przy poszanowaniu takich samych ograniczeń, 
jak w przypadku powoływania informacji dostarczonych w ramach leniency (ochrona pouf-
ności i tajemnicy handlowej);

6) domniemywa się, że informacja przestaje być tajemnicą handlową po upływie 5 lat; status ten 
będzie utrzymany, jeśli wnioskodawca wykaże, że informacje te nadal stanowią zasadnicze 
elementy strategii handlowej (jego lub innej osoby); zasady te obowiązują także w odniesie-
niu do informacji pochodzących z oświadczeń i dokumentów leniency; 

7) z uwzględnieniem powyższych ograniczeń KE dysponuje szeroką swobodą w decydowaniu, 
jakie informacje umieści w wersji jawnej decyzji; benefi cjent leniency nie może sprzeciwiać 
się ujawnieniu informacji pochodzących z leniency w oparciu o interes uzasadniony ochro-
ną skuteczności programu leniency i postępowań przed KE (stróżem tego interesu jest KE); 
podobnie nieprzydatne w tym względzie będą argumenty oparte na prawie do prywatności. 

II. Okoliczności sprawy

1. Decyzja z 2006 r. w sprawie nadtlenku wodoru i nadboranu sodu

W 2006 r. KE wydała decyzję stwierdzającą, że Evonik Degussa GmbH2 (dalej: Evonik) 
utworzyła wraz z kilkunastoma innymi przedsiębiorcami kartel na rynku nadtlenku wodoru (środek 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 
z 2014 r. Nr 349, s. 1); dalej: dyrektywa odszkodowawcza. 
2 Dokładniej stroną postępowania była Degussa AG przekształcona w Evonik Degussa GmbH. 
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utleniający) i nadboranu sodu (dalej: decyzja 2006)3. Pierwszy ze środków jest używany głównie 
przy produkcji celulozy i papieru, drugi – np. przy produkcji detergentów i przy oczyszczaniu ście-
ków. Członkowie kartelu (dostawcy wspomnianych związków chemicznych) w okresie od 1994 r. 
do co najmniej 2000 r. ograniczali wzajemnie produkcję, ustalali ceny, wymieniali poufne informacje 
oraz dokonali podziału rynku. Kartel obejmował swym zasięgiem Europejski Obszar Gospodarczy.

KE nałożyła na uczestników kartelu kary fi nansowe (grzywny) w łącznej wysokości 388 mi-
lionów euro. Evonik uniknęła jednak kary, ponieważ złożyła jako pierwsza wniosek leniency4. 
Z możliwości złożenia wniosku leniency skorzystała również Eka Chemicals AB, spółka z grupy 
Akzo Nobel5, dzięki czemu KE ograniczyła nałożoną na nią grzywnę o 40%.

W 2007 r. KE opublikowała po raz pierwszy wersję jawną decyzji 2006. KE nie zastrzegła 
przy tym, że jest to tymczasowa wersja jawna decyzji 2006. Zawarte w niej informacje na temat 
naruszenia były dość ograniczone, w szczególności jeśli chodzi o te uzyskane przez KE dzię-
ki wnioskom leniency. Fakt ten budził niezadowolenie poszkodowanych działalnością kartelu, 
ponieważ utrudniał dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach cywilnych 
(zob. Chmielewski, 2017). W związku z tym CDC (Cartel Damage Claims), podmiot specjalizujący 
się w dochodzeniu odszkodowań za naruszenia prawa konkurencji, zwrócił się do KE o udostęp-
nienie bardziej szczegółowej wersji decyzji 20066.

W tych okolicznościach w 2011 r. KE postanowiła opublikować nową, bardziej szczegółową 
wersję jawną decyzji 2006, o czym poinformowała uczestników kartelu7. Nowa wersja miała zawierać 
całość decyzji 2006 z wyjątkiem informacji poufnych, czyli uwzględniać również informacje ustalone 
w oparciu o leniency. Chodziło w szczególności o takie informacje, jak: dokładny opis okoliczności 
naruszenia (zakazanego porozumienia) i uczestnictwa Evonik, informacje wskazujące na odgrywa-
nie przez Evonik istotnej roli zarówno przy powstaniu kartelu, jak i w trakcie jego funkcjonowania, 
cytaty pochodzące z dokumentów przedstawionych przez innych wnioskodawców leniency (a także 
interpretacje tych informacji przez KE), opisy roli Evonik podczas spotkań, dane dotyczące miejsc, 
dat i uczestników tych spotkań oraz poruszanych na nich spraw, a także poziomu stosowanych 
przez Evonik cen, struktury kosztów, udziałów w rynku, zamierzonych podwyżek, celów uczestni-
ków w zakresie ustalania cen i podziału rynku oraz nazwy produktów objętych porozumieniem8.

Chociaż KE nie wskazała wprost, że celem uwzględnienia tych informacji w rozszerzonej 
wersji jawnej decyzji 2006 było ułatwienie podmiotom poszkodowanym przez kartel dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych (w szczególności wykazania szkody i związku przyczynowego oraz 
zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników), to jednak skutek taki był nieunikniony9.
3 Dec. KE z 3.05.2006 r., C(2006) 1766 wersja ostateczna, dotycząca postępowania na mocy art. 81 TWE i art. 53 porozumienia EOG, sprawa 
COMP/38.620 – Nadtlenek wodoru i nadboran sodu. Stronami postępowania były: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals 
AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, 
Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA i Arkema SA.
4 Na podstawie Komunikatu KE w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych z 2002 r. (dalej: komunikat leniency 
2002), Dz. Urz. WE C z 2002 r. Nr 45, s. 3. 
5 KE ostatecznie nałożyła na Akzo Nobel NV i jej spółki zależne Eka Chemicals AB oraz Akzo Nobel Chemicals Holding AB (dalej: Spółki Akzo Nobel) 
solidarnie karę w wysokości 25,2 mln EUR.
6 Zob. informacje dostępne na stronie CDC pod adresem https://www.carteldamageclaims.com/competition-law-damage-claims/hydrogen-peroxide-
cartel/ (29.01.2018).
7 KE wyjaśniła w piśmie z 28.11.2012 do Evonik, że publikacja bardziej szczegółowej wersji decyzji 2006 powodowana była względami przejrzystości; 
zob. wyr. Sądu Unii Europejskiej (dalej: Sąd) z 28.01.2015 r. w sprawie T-341/12 Evonik Degussa przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2015:51 (dalej: wyrok 
2015), pkt 47.
8 Zob. zaskarżony wyrok 2015, pkt 71, 72, 83, 101–104, 117.
9 Zob. zaskarżony wyrok 2015, pkt 103. CDC Hydrogen Peroxide Cartel Damage Claims SA (dalej: CDC HP) nabyła roszczenia odszkodowawcze od 
podmiotów poszkodowanych działalnością kartelu i pozwała jego uczestników w 2009 r. w Niemczech przed sądem w Dortmundzie (sprawa nr 13 O 23/09) 
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Evonik oraz Spółki Akzo Nobel sprzeciwiły się ujawnieniu treści decyzji 2006 w tak szerokim 
zakresie z uwagi na to, że zawierała ona informacje pochodzące z leniency. Zdaniem Evonik, 
nowa wersja decyzji 2006 zawierała informacje poufne albo tajemnice zawodowe przekazane KE 
w ramach leniency, w tym nazwiska jej pracowników oraz kontakty handlowe. Evonik podkreśli-
ła w szczególności, że ujawnienie tych informacji naruszałoby zasady ochrony uzasadnionych 
oczekiwań oraz równego traktowania, ponadto mogło zaszkodzić postępowaniom przed KE. 
W odpowiedzi na te zastrzeżenia KE zgodziła się utajnić wyłącznie dane pozwalające ustalić, od 
kogo pochodziły informacje dostarczone w ramach leniency oraz nazwiska pracowników Evonik. 
Pozostałe informacje, zdaniem KE, nie miały charakteru informacji poufnych ani nie były objęte 
tajemnicą zawodową. Podobne stanowisko zostało przedstawione Spółkom Akzo Nobel. 

W tej sytuacji Evonik oraz Spółki Akzo Nobel złożyły wniosek o usunięcie z wersji jawnej 
decyzji 2006 wszelkich informacji przekazanych KE w ramach leniency. Wnioski te zostały zło-
żone na ręce Urzędnika Przeprowadzającego Spotkanie Wyjaśniające (Hearing Offi cer), dalej: 
funkcjonariusz, zgodnie z procedurą przewidzianą w decyzji 2011/695/UE z 2001 r.10.

2. Decyzja z 2012 r. w sprawie oddalenia wniosku o zachowanie poufności

Funkcjonariusz nie zgodził się ze stanowiskiem Evonik i oddalił w imieniu KE jej wniosek 
decyzją z 24 maja 2012 r.11, podobnie zresztą jak uczynił to z wnioskiem Spółek Akzo Nobel12.

Funkcjonariusz, z uwagi na ograniczony charakter jego kompetencji, odmówił rozważenia 
innych argumentów niż poufność informacji. Jednocześnie, jego zdaniem, Evonik nie wykazała, 
że sporne informacje były poufne. Funkcjonariusz argumentował, że:
1) kompetencje funkcjonariusza określone w stanowiącej podstawę jego działania decyzji 2011 

ograniczają się do weryfi kowania czy dana informacja powinna mieć status informacji poufnej; 
2) w związku z tym funkcjonariusz nie jest właściwy do rozpatrywania innych zastrzeżeń, 

w szczególności tych opartych na uzasadnionych oczekiwaniach stron postępowań wobec 
KE (tu dotyczących nieujawniania informacji przekazanych w ramach leniency);

3) z tych samych względów funkcjonariusz stwierdził brak kompetencji do rozstrzygania w przed-
miocie naruszenia zasady równego traktowania (zdaniem wnioskujących do naruszenia tej 
zasady doszłoby skutkiem publikacji informacji dostarczonych w ramach leniency ponieważ 
eksponowałaby to ich na większe ryzyko związane z dochodzeniem roszczeń odszkodo-
wawczych i tym samy stawiałoby ich w gorszej sytuacji niż uczestników kartelu, którzy nie 
współpracowali z KE);

4) podobnie funkcjonariusz nie był władny (jak wskazał) rozstrzygnąć czy ujawnienie w wersji 
jawnej decyzji stwierdzającej naruszenie informacji dostarczonych w ramach leniency zagraża 
programowi leniency; 

oraz dodatkowo w Finlandii (w 2011 r., pozew przeciwko Kemira Oyj). Początkowo CDC HP w postępowaniu w Niemczech domagała się 254 mln EUR 
wraz z odsetkami, które już w 2009 r. wynosiły ponad 100 mln EUR oraz prawie 78 mln EUR (w tym odsetki) od Kemira w Finlandii. Evonik i Kemira 
zakończyły te spory ugodami. Zob. informacje dostępne na stronie CDC pod adresem https://www.carteldamageclaims.com/competition-law-damage-
claims/hydrogen-peroxide-cartel/ (29.01.2018) oraz przedstawione w publikacjach: Diarmuid i Pick, 2009; Paterson, 2017.
10 Dec. 2011/695/UE przewodniczącego Komisji z 13.10.2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wy-
jaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 275, s. 29), dalej: decyzja 2011. 
11 Dec. KE C (2012) 3534 fi nal z 24.05.2012 r. w przedmiocie oddalenia złożonego przez Evonik wniosku o zachowanie poufności informacji, wydana 
na podstawie art. 8 decyzji przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z 13.10.2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika prze-
prowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (sprawa COMP/38.620 – Nadtlenek wodoru i nadboran 
sodu), dalej: sporna decyzja.
12 Wydaną tego samego dnia dec. KE C (2012) 3533 fi nal. 
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5) w przedmiocie objętym kompetencjami funkcjonariusza, tj. wniosku o zachowanie poufno-
ści, zdaniem funkcjonariusza, wnioskujący nie wykazali jego zasadności, ponieważ uzasad-
nili go wyłącznie faktem przekazania spornych informacji w ramach leniency13. W ocenie 
funkcjonariusza, po pierwsze informacje pochodzące z dokumentów zawartych w aktach 
administracyjnych nie stanowią same w sobie tajemnic handlowych lub innych informa-
cji poufnych (a jednocześnie KE dysponuje szeroką swobodą przy podejmowaniu decyzji 
o zakresie informacji publikowanych w decyzji); po drugie, powołana okoliczność nie była 
wystarczająca do wykazania grożącej wnioskującym szkody, co więcej interes wniosku-
jących leżący w nieujawnianiu okoliczności naruszenia (tj. zawarcia kartelu) nie podlegał 
ochronie. 

3. Odwołanie Evonik i rozstrzygnięcia sądów

Evonik i Spółki Akzo Nobel zaskarżyły sporną decyzję przed Sądem, domagając się stwier-
dzenia jej nieważności. Spółki te uzyskały również tymczasowe zawieszenie publikacji rozszerzo-
nej wersji decyzji 200614. Do sprawy z odwołania Spółek Akzo Nobel przystąpił (po stronie KE) 
CDC Hydrogen Peroxide Cartel. W 2015 r. Sąd oddalił w całości odwołanie zarówno Evonik, jak 
i Spółek Akzo Nobel15. Evonik postanowiła jednak skierować sprawę pod rozstrzygnięcie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). 

Zarzuty Evonik wobec spornej decyzji w uproszczeniu sprowadzały się do następujących 
argumentów. Po pierwsze, publikacja rozszerzonej wersji decyzji 2006 naruszała zasady ochrony 
uzasadnionych oczekiwań, pewności prawa, równego traktowania i wykorzystania informacji ze-
branych w postępowaniu niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane16 (naruszenie wynikało 
głównie z tego, że publikacja zawierała informacje leniency). Funkcjonariusz nie uwzględnił tych 
naruszeń, błędnie zakładając, że jego kompetencje (określone w art. 8 decyzji 2011) są ograni-
czone jedynie do badania poufności informacji.

Po drugie, w zakresie przesłanki poufności, Evonik argumentowała, że sporne informacje 
były wyłączone z publikacji z uwagi na to, że:
1) stanowiły tajemnicę handlową,
2) objęte były co najmniej tajemnicą zawodową17, wynikającą z natury leniency,
3) były chronione prawem do prywatności, ponieważ zostały przekazane dobrowolnie18.

Rzecznik Generalny, Maciej Szpunar, zarekomendował TSUE oddalenie odwołania Evonik19. 
Ostatecznie w wyroku z 14 marca 2017 r. TSUE20 podzielił tylko część argumentacji Evonik i uchylił 

13 Z czym wnioskodawcy nieodzownie łączyli ryzyko wyrządzenia im szkody z uwagi na możliwość wykorzystania tych informacji w postępowaniach 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez kartel (stwierdzony w decyzji 2006).
14 Zob. postanowienia Prezesa Sądu z 16.11.2012 r. w sprawie Evonik Degussa przeciwko Komisji (T-341/12 R, ECLI:EU:T:2012:604 [2012] ECR) 
oraz w sprawie Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji (T-345/12 R, ECLI:EU:T:2012:605 [2012] ECR). Zawieszenie zostało później przedłużone na czas 
postępowania w drugiej instancji. 
15 Wyr. 2015 z 28.01.2015 r. w sprawie T-345/12 Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2012:605; dalej: wyrok Akzo Nobel.
16 Tj. naruszenia zasady celowości wykorzystania informacji zebranych na podstawie art. 17–22 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. [101 TFUE] i [102 TFUE] (Dz. Urz. WE L z 2003 r. Nr 1, s. 1), dalej: Rozporządzenie 
1/2003, wyrażonej w art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia.
17 Przewidzianą w art. 339 TFUE i art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1/2003.
18 Ochrona z art. 8 (prawo do życia prywatnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPC).
19 Opinia Rzecznika Generalnego, M. Szpunara, przedstawiona 21.07.2016 r. w sprawie C-162/15 P Evonik Degussa GmbH przeciwko Komisji, dalej: 
Opinia AG.
20 Wyr. TSUE z 14.03.2017 w sprawie C-162/15 P Evonik Degussa GmbH przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2017:205; dalej: wyrok TSUE.
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wyrok 2015 w zakresie, w jakim Sąd uznał ograniczony charakter kompetencji funkcjonariusza 
oraz stwierdził nieważność skarżonej decyzji w tym zakresie.

III. Rola funkcjonariusza wymaga szerokich kompetencji
Jedynie zarzut Evonik dotyczący zakresu kompetencji funkcjonariusza21 został podzielony 

przez sądy. Oba sądy oceniły to zagadnienie przez pryzmat gwarancyjnej roli funkcjonariusza 
w postępowaniu przed KE. TSUE wywiódł jednak z niej bardziej dalekosiężne wnioski niż Sąd. 
Sąd bowiem zwrócił uwagę, że art. 8 decyzji 2011 ma na celu zapewnienie na płaszczyźnie pro-
ceduralnej ochrony informacji uzyskanych przez KE w postępowaniach z zakresu konkurencji, 
przewidzianej przez prawo UE22. Z tego względu, przewidziane w tym przepisie kompetencje funk-
cjonariusza obejmują obowiązek sprawdzenia czy publikacja nie naruszy nie tylko wymienionych 
wprost w tym przepisie tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych, lecz także informacji 
objętych tajemnicą zawodową lub informacji objętych szczególną ochroną, tj. wynikającą z prze-
pisów, których szczególnym celem jest ochrona poufności informacji i dokumentów23. Informacje 
takie powinny przy tym być mocniej chronione przed ujawnieniem w drodze publikacji w jawnej 
wersji decyzji KE niż poprzez udostępnienie ich osobom trzecim korzystającym z prawa do bycia 
wysłuchanym w postępowaniach w sprawach z zakresu konkurencji.

W ocenie Sądu, podniesione w zarzutach Evonik zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań 
i równości traktowania nie należały jednak do kategorii przepisów ustanawiających szczególną 
ochronę informacji przekazanych KE w ramach leniency. Z tego względu Evonik nie mogła na ich 
podstawie skutecznie sprzeciwić się publikacji rozszerzonej wersji decyzji 2006, a funkcjonariusz 
nie miał kompetencji do uwzględnienia żądań Evonik. 

TSUE podzielił stanowisko Sądu co do gwarancyjnej roli art. 8 decyzji 2011, inaczej jednak 
ocenił znaczenie zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i równości traktowania. W ocenie 
TSUE zawężanie kompetencji kontrolnych funkcjonariusza wyłącznie do weryfi kacji przesłanek 
ochrony przewidzianej przepisami specjalnie dedykowanymi ochronie poufności przeczyłoby tej 
roli. TSUE podkreślił, że urzeczywistnienie (na płaszczyźnie proceduralnej) przewidzianej przez 
prawo UE ochrony informacji uzyskanych przez KE w postępowaniach z zakresu konkurencji wy-
maga zbadania wszelkich zastrzeżeń wynikających z przepisów czy zasad prawa UE. Obejmuje 
to również zasady uzasadnionych oczekiwań oraz równości traktowania.

Innymi słowy, funkcjonariusz jest władny rozstrzygać w oparciu o wszystkie znajdujące uza-
sadnienie w prawie UE powody stojące na przeszkodzie ujawnieniu danej informacji. W ich zakres 
wchodzą również zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania24. Do takiej 
21 W celu utworzenia w 1982 r. stanowiska funkcjonariusza, którego kompetencje uległy od tego czasu istotnemu rozszerzeniu, było wprowadzenie 
do postępowań przed KE elementu obiektywizmu i zmniejszenie negatywnych konsekwencji łączenia przez KE roli oskarżyciela, śledczego i sędziego 
(Jones, 2016, s. 933). Funkcjonariusz w wykonywaniu swoich funkcji jest niezależny i rozstrzyga spory dotyczące skutecznego wykonywania praw pro-
cesowych stron, których nie udało się rozwiązać bezpośrednio z KE. Szerzej o roli funkcjonariusza zob. Wils, 2017 (publikacja uwzględnia wyrok TSUE). 
22 Tak jak będący jego poprzednikiem art. 9 ust. 3 dec. KE 2001/462/WE, EWWiS z  23.05.2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. prze-
słuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz. Urz. WE L z 2001 r. Nr 162, s. 21); dalej: decyzja 2001. Sąd uznał, że orzecznictwo 
dotyczące interpretacji tego przepisu zachowało aktualność także na gruncie art. 8 decyzji 2011, nawet jeśli ten ostatni przepis jest bardziej precyzyjny 
niż jego poprzednik. W szczególności Sąd odwołał się do wyr. Sądu Pierwszej Instancji (dalej: SPI) z 30.05.2006 r. w sprawie T-198/03 Bank Austria 
Creditanstalt przeciwko Komisj, ECLI:EU:T:2006:136 (dalej: wyrok Bank Austria), pkt 34 i wyr. SPI z 12.10.2007 r. w sprawie T-474/04 Pergan Hilfsstoffe 
für industrielle Prozesse przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2007:306 (dalej: wyrok Pergan), pkt 66).
23 Np. rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z  18.12.2000 r. o ochronie osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz. Urz. WE L z 2001 r. Nr 8, s. 1); dalej: rozporządzenie 
o przetwarzaniu danych osobowych lub art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z  30.05.2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz. Urz. WE L z 2001 r. Nr 145, s. 43); dalej: rozporządzenie o publicznym dostępie. 
24 Zob. wyrok TSUE, pkt 54 i 55.
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samej konkluzji w zakresie kompetencji funkcjonariusza doszedł TSUE w nieco późniejszym wy-
roku w sprawie AGC Glass Europe.25 W sprawie tej, podobnie jak w sprawie Evonik, AGC Glass 
Europe (dalej: AGC) sprzeciwiało się ujawnieniu określonych informacji w ostatecznej wersji de-
cyzji KE z 2008 r. dotyczącej kartelu szkła samochodowego26. AGC współpracowało z KE, dzięki 
czemu nałożona na nią kara została w ramach leniency obniżona o 50%. Zdaniem TSUE, funk-
cjonariusz również w tej sprawie błędnie uznał brak swoich kompetencji do orzekania w oparciu 
o zasady uzasadnionych oczekiwań i równości27.

Powyższe wyroki TSUE stanowią ważne rozstrzygnięcia potwierdzające uniwersalny cha-
rakter roli funkcjonariusza jako niezależnego arbitra czuwającego nad przestrzeganiem szeroko 
rozumianych praw procesowych w postępowaniach przed KE. W aktualnym kontekście dotyczyło 
to prawa do ochrony informacji pozyskanych przez KE. Ch. Von Köckritz tę część rozstrzygnięcia 
uważa za najistotniejszą z perspektywy praktycznego znaczenia wyroku TSUE, spodziewając 
się wzrostu ilości orzecznictwa związanego z działalnością funkcjonariusza (Von Köckritz, 2015, 
s. 649). Zauważa jednak, że powoływanie się na zasadę uzasadnionych oczekiwań będzie ograni-
czone  m.in. przez niemal stałą obecnie praktykę KE polegającą na oznaczaniu pierwszych wersji 
jawnych decyzji jako tymczasowych (co nie miało miejsca w sprawie Evonik).

IV. Uzasadnione oczekiwania i zasada równości
Orzekając o kompetencjach funkcjonariusza, TSUE uznał, że zasady uzasadnionych ocze-

kiwań i równości mogą być powoływane jako uzasadnienie sprzeciwu wobec publikacji informacji 
w wersji jawnej decyzji KE. Trybunał powstrzymał się jednak od ustalenia czy zasady te zostały 
naruszone w przypadku Evonik, wskazał bowiem, że w pierwszej kolejności powinien o tym roz-
strzygnąć funkcjonariusz28. Warto jednak odnotować, że ocenie tej kwestii sporo uwagi poświęcił 
Sąd w wyroku 2015. Ponadto wskazówek w tym zakresie dostarcza późniejszy wyrok AGC. 

Po pierwsze Sąd wskazał, że Evonik nie mogła budować swoich oczekiwań wobec KE w opar-
ciu o orzecznictwo dotyczące polityki udostępniania dokumentów leniency podmiotom trzecim, 
obwieszczeń KE w sprawie leniency czy stanowisk KE zajmowanych wobec wniosków o dostęp 
do akt. Sprawa Evonik dotyczyła bowiem publikacji decyzji, a nie udostępniania dokumentów KE 
podmiotom trzecim. W związku z tym stanowiska wyrażone w powyższych sytuacjach nie uzasad-
niały oczekiwań Evonik29. Po drugie, KE dyskrecjonalnie decyduje w oparciu o art. 30 rozporzą-
dzenia 1/2003 o zakresie informacji uwzględnianych w wersjach jawnych decyzji stwierdzających 
naruszenie. Przedsiębiorcy nie mogą opierać uzasadnionych oczekiwań na działaniach KE podej-
mowanych w ramach swobodnego uznania, bo KE przysługuje w tych sytuacjach prawo zmiany 
stanowiska30. Odejście od wcześniejszej polityki wymaga uzasadnienia tylko w przypadkach, 
gdy KE sama wyznaczy sobie granice swobodnego uznania albo udzieli konkretnych zapewnień 

25 Wyr. TSUE z 26.07.2017 r. w sprawie C-517/15 AGC Glass Europe i in. przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2017:598; dalej: wyrok AGC.
26 Rozstrzygnięcie TSUE szczegółowo opisali I. Vandenborre i in. (Vandenborre, Goetz i Kafetzopoulos, 2017, s. 619).
27 TSUE w tej sprawie ostatecznie nie stwierdził jednak nieważności decyzji funkcjonariusza, ponieważ uznał, że nawet jeśli funkcjonariusz wskazał 
na brak swojej właściwości, to i tak w wystarczający sposób odniósł się w tej decyzji do zarzutów AGC.
28 Z tego powodu TSUE uchylił wyrok 2015 w części odnoszącej się do kompetencji funkcjonariusza i stwierdził nieważność skarżonej decyzji w zakre-
sie, w jakim funkcjonariusz uznał brak swojej właściwości do rozstrzygnięcia w oparciu o te zasady. Zob. wyrok TSUE, pkt 122–127 i 113.
29 Zob. wyrok 2015, pkt 136–140. Ponadto wnioski o dostęp same w sobie miały cechy szczególne, np. dotyczyły dostępu do wersji poufnej decyzji KE, 
dostępu do całości akt (jak w sprawie EnBW, zob. wyr. TSUE z 27.02.2014 r. w sprawie C-365/12 P Komisja przeciwko EnBW, ECLI:EU:C:2014:112; 
dalej: wyrok EnBW), pochodziły od poszkodowanych, którzy domagali się dostępu do informacji nierelewantnych dla ich jurysdykcji, itp. 
30 Wyr. 2015, pkt 153. Podobnie zresztą zarzut ten ocenił Sąd w wyroku wydanym z odwołania Spółek Akzo Nobel, zob. wyrok Akzo Nobel, pkt 109 i 120. 
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danemu przedsiębiorcy. Publikacja pierwotnej wersji jawnej decyzji 2006 nie miała natomiast 
charakteru konkretnego zobowiązania KE wobec Evonik co do zakresu ujawnianych informacji31.

Warto też zauważyć, że TSUE w wyroku AGC podzielił stanowisko funkcjonariusza, że lenien-
cy nie daje podstawy do kreowania uzasadnionych oczekiwań co do tego, że informacje leniency 
nieobjęte tajemnicą zawodową nie zostaną opublikowane w wersji ostatecznej decyzji. W tym 
przypadku chodziło o informacje odnoszące się do istoty naruszenia32, których znajomość była 
istotna dla poszkodowanych przez kartel33. Zdaniem funkcjonariusza, interes AGC w nieujawnia-
niu ich nie zasługiwał na ochronę.

Rozstrzygnięcia powyższe wskazują, że choć teraz podmioty współpracujące z KE mogą 
przed funkcjonariuszem powoływać się na argumenty oparte na zasadach uzasadnionych ocze-
kiwań i równego traktowania, to uzyskanie ochrony na ich podstawie będzie niezwykle trudne. 
W szczególności dowodzenie, że zasady te uzasadniają szczególne traktowanie benefi cjentów 
leniency ze względu na ich dobrowolną współpracę z KE, wydaje się być skazane na niepowo-
dzenie. Najprawdopodobniej podmioty te musiałyby wykazać, że KE wcześniej przyjęła wobec 
nich konkretne zobowiązanie do nieujawniania określonych informacji, co byłoby nietypowym 
zachowaniem KE. 

V. Jeden standard tajemnicy handlowej
Jak już wspomniano, Evonik twierdziła, że przekazane przez nią w leniency informacje na-

leżało traktować jako poufne z co najmniej kilku względów. Okoliczność ta winna uniemożliwiać 
uwzględnienie tych informacji w nowej wersji jawnej decyzji 2006. W pierwszej kolejności Evonik 
twierdziła, że sporne informacje stanowiły tajemnicę handlową albo co najmniej informacje han-
dlowe o poufnym charakterze. 

Dodatkowo Evonik podnosiła, że zastosowanie wobec informacji leniency ogólnego domnie-
mania o utracie statusu tajemnicy handlowej z upływem 5 lat, prowadziłoby do unicestwienia 
ochrony przed ujawnieniem oświadczeń leniency (skoro postępowania przed KE zazwyczaj trwają 
dłużej). W ten sposób Evonik zmierzała niejako do ustanowienia nowego standardu tajemnicy 
handlowej w odniesieniu do informacji przekazanych w leniency. Zasadniczym problemem w tej 
sprawie był bowiem fakt, że wszystkie informacje były starsze niż 5 lat, a większość z nich liczyła 
sobie ponad 10 lat.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się ani Sąd, ani TSUE. Jak podkreślił Sąd, zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem34 domniemywa się, że informacje tracą charakter poufny po upływie 5 lat. 
Wyjątkiem są przypadki, w których informacje starsze niż 5 lat nadal stanowią zasadnicze elementy 
strategii handlowej wnioskującego lub osoby trzeciej (domniemanie można więc wzruszyć). Tej 
okoliczności Evonik jednak nie wykazała, ponieważ ograniczyła się do ogólnego stwierdzenia, że 
są to informacje dotyczącej jej relacji handlowych i polityki cenowej. Evonik nie wyjaśniła również, 

31 Nawet jeśli KE nie zastrzegła, że jest to wersja tymczasowa i pierwotnie uwzględniła wnioski Evonik w zakresie nieudostępniania informacji z leniency. 
Stanowisko KE wynikało bowiem z tego, że w chwili pierwszej publikacji informacje te były relatywnie świeże i nie utraciły wywczas statusu tajemnicy 
handlowej. Zob. wyrok 2015, pkt 163.
32 Tj. fi rm klientów oraz nazw produktów objętych naruszeniem.
33 Szerzej odnośnie do charteru tych informacji i ich znaczenia oraz argumentów AGC zob. opracowanie Vandenborre, Goetz i Kafetzopoulos, 2015, 
s. 752, szczegółowo opisujące rozstrzygnięcie Sąd w tej sprawie.
34 Tj. postanowienia SPI z 15.11.1990 r. w sprawach T-1/89 do T-3/89, T-9/89 i T-11/89 do T-13/89 Petrofi na i in. przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:1991:56, 
pkt 23; z 22.02.2005 r. w sprawie T-383/03 Hynix Semiconductor przeciwko Radzie, ECLI: ECLI:EU:T:2005:57, pkt 60; z 8.05.2012 r. w sprawie T-108/07 
Spira przeciwko Komisji, pkt 65; z 10.05.2012 r. w sprawie T-354/08 Spira przeciwko Komisji, pkt 47. ECLI:EU:T:2013:367.



97 Patrycja Szot           Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.7

jakie uzasadnione interesy przemawiały za nieuwzględnieniem tych informacji w wersji jawnej 
decyzji 2006, w myśli art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1/200335.

Oba sądy potwierdziły zatem istnienie jednego, uniwersalnego standardu tajemnicy handlowej, 
który stosuje się także do informacji dostarczonych w leniency. Standard ten obowiązuje zarówno 
w przypadku wniosków o zachowaniu poufności wobec interwenientów, jak i przy publikacji osta-
tecznej decyzji. Z wywodów tych wynika także, że szczególne traktowanie informacji z uwagi na 
sam fakt dostarczenia ich w ramach leniency powinno być rozpatrywane raczej z perspektywy 
tajemnicy zawodowej niż tajemnicy handlowej. Z tego względu stosowanie ogólnego standardu 
tajemnicy handlowej do informacji ujawnionych w leniency nie może być równoznaczne z usta-
nowieniem domniemania utraty po upływie 5 lat poufnego charakteru leniency. 

VI. Poufność leniency a publikacja wersji jawnej decyzji
Niezależnie od argumentów opartych na ochronie tajemnicy handlowej Evonik wywodziła, że 

(w uproszeniu) sporne informacje podlegają wyłączeniu z publikacji przez sam fakt przekazania 
ich dobrowolnie w ramach leniency. Uzasadnienia dla tej ochrony Evonik upatrywała w tajemnicy 
zawodowej (przewidzianej m.in. art. 339 TFUE oraz art. 28 rozporządzenia 1/2003) i przesłan-
kach odstępstwa od prawa dostępu do dokumentów przewidzianego w art. 4 rozporządzenia 
o publicznym dostępie oraz odnoszącego się do niego orzecznictwa. W kontekście tego zarzutu 
Evonik twierdziła również, że planowana publikacja stałaby w sprzeczności z zapewnieniami KE 
udzielonymi w pkt 32 obwieszczenia leniency 200236.

1. Tajemnica zawodowa. Publikacja to nie to samo, co udostępnienie dokumentów

Odnosząc się do tych zarzutów, Sąd zaznaczył na wstępie, że z orzecznictwa wynika, że 
zakres informacji chronionych tajemnicą zawodową rozciąga się poza tajemnicę handlową37. 
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przewidują art. 339 TFUE i art. 28 rozporządzenia 
1/2003, nie określają one jednak, jakie informacje poza tajemnicą handlową są nią objęte38. Dalej 
Sąd odwołał się m.in. do wyroku Bank Austria, zgodnie z którym informacje stanowią tajemnicę 
zawodową, jeżeli spełniają trzy warunki: (i) są znane ograniczonej liczbie osób; (ii) ich ujawnie-
nie wiąże się z ryzykiem wyrządzenia poważnej szkody (dostarczającemu je lub osobie trzeciej) 
oraz (iii) interes przemawiający za nieujawnieniem tych informacji zasługuje na ochronę39. Sąd 
zauważył również, że m.in. z wyroku Bank Austria wynika, że pochodzące z prawa pierwotnego 
pojęcie „tajemnicy zawodowej” należy interpretować z uwzględnieniem przepisów prawa wtórnego, 
m.in. wyłączeń od prawa dostępu do dokumentacji KE przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 
o publicznym dostępie40. 

35 Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1/2003 KE, publikując decyzję, podaje strony i istotną treść decyzji włącznie z zastosowanymi sankcjami, 
przy czym zobowiązana jest uwzględnić uzasadnione interesy przedsiębiorstw w ochronie ich tajemnic handlowych.
36 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli (Dz. Urz. WE C z 2002 r. Nr 45, s. 3), 
dalej: obwieszczenie leniency 2002. 
37 Np. wyrok Bank Austria, pkt 29 oraz wyr. ETS z 7.11.1985 r. w sprawie 145/83 Adams przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1985:448, pkt 34.
38 Zob. wyrok 2015, pkt 88 i 90.
39 Sąd uznał, że Evonik spełniła dwa pierwsze warunki, jednak jej interes w nieujawnianiu okoliczności naruszenia nie przeważał nad interesem ogółu 
w zapoznaniu się z przesłankami decyzji KE, w tym szerzenia informacji o naruszeniach prawa konkurencji oraz interesem poszkodowanych w dowie-
dzeniu się o okolicznościach naruszenia, zob. wyrok 2015, pkt 107.
40 Zob. w szczególności wywód w wyroku Bank Austria, pkt 72–75.
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W tym miejscu należy odnotować, że zasadniczo orzecznictwo wydane na gruncie tego 
przepisu nie było przychylne idei udostępnienia dokumentacji z postępowań KE dotyczących eg-
zekwowania prawa konkurencji41. Z tego względu wykształcono w nim ogólne domniemanie, że 
dostęp do tego rodzaju dokumentów (a w szczególności niektórych ich kategorii, w tym leniency) 
może zagrażać celom postępowania KE oraz interesom stron i dlatego KE jest władna nie udo-
stępniać tych dokumentów42.

Zdaniem Sądu, mimo wyroku Bank Austria, art. 4 rozporządzenia o publicznym dostępie 
nie ogranicza swobody KE do umieszczania w wersji jawnej decyzji informacji, co do których KE 
mogłaby odmówić dostępu zgodnie z tym przepisem. Przeciwna interpretacja oznaczałaby, że 
KE często pozbawiona byłaby możliwości opisania w decyzji nawet najważniejszych cech na-
ruszenia. Sąd podkreślił, że publikacja informacji w wersji jawnej decyzji nie jest tym samym co 
udostępnienie akt postępowania osobom trzecim43. 

Konstatację powyższą potwierdził jeszcze dobitniej TSUE. Sąd jednoznacznie rozgraniczył 
kwestie dostępu do informacji zgromadzonych w aktach KE i publikacji wersji jawnej decyzji. Z tego 
względu ani rozporządzenie o publicznym dostępie, ani dotyczące go orzecznictwo nie mają za-
stosowania do publikacji informacji w jawnej wersji decyzji KE. TSUE wyjaśnił, że kwestia publi-
kacji decyzji KE została uregulowana w art. 30 rozporządzenia 1/2003, który chroni efektywność 
prawa konkurencji. Przepis ten zapewnia możliwość dostarczenia ofi arom naruszenia informacji 
potrzebnych do dochodzenia odszkodowań. Jednocześnie pozwala on uwzględniać interesy stron 
postępowania w ochronie tajemnicy handlowej lub zawodowej albo jednostek w zakresie ochrony 
danych osobowych44. Z uwagi na zachodzące różnice co do funkcji i interesów leżących u podłoża 
tego przepisu i art. 4 rozporządzenia o publicznym dostępie, to ostatnie nie może być stosowane 
w odniesieniu do kontroli ujawnienia informacji w jawnej wersji decyzji KE. 

Orzeczenie przesądza zatem, że kwestie publikacji decyzji i dostępu do dokumentów w ak-
tach KE to dwie różne sprawy, rządzące się różnymi zasadami. Dlatego wykształcone na gruncie 
rozporządzenia o publicznym dostępie orzecznictwo nie znajduje zastosowania do publikacji 
wersji jawnej decyzji. TSUE odszedł więc od ustaleń z wyroku Bank Austria, zgodnie z którymi 
informacje niepodlegające ujawnieniu na podstawie przepisów o publicznym dostępie są objęte 
tajemnicą zawodową i nie wolno zamieszczać ich w publicznej decyzji KE. Jest to zrozumiałe, bo 
rzeczywiście postawienie znaku równości miedzy ograniczeniami z art. 4 rozporządzenia o pub-
licznym dostępie (z uwzględnieniem ich zakresu określonego orzecznictwem) a publikacją decy-
zji, nadmiernie wiązałoby ręce KE. Rozstrzygnięcie to odpowiada również ogólnemu przesłaniu 
wyroku Bank Austria, zgodnie z którym KE dysponuje szeroką swobodą w decydowaniu o stopniu 
szczegółowości wersji jawnych jej decyzji45.

41 Przepisy rozporządzenia o publicznym dostępie były bowiem wykorzystywane jako alternatywa pozyskania m.in. informacji leniency przez poszko-
dowanych deliktami prawa konkurencji.
42 Tak np. wyrok EnBW, na który powoływała się Evonik.
43 Zob. wyrok 2015, pkt 92 i 93.
44 Zob. wyrok TSUE, pkt 78 i 79. 
45 Zob. wyrok Bank Austria, pkt 76–79.
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2. Informacje leniency można upublicznić w decyzji, nie można cytować oświadczeń

Odmiennie niż Sąd, TSUE nie rozważył szczegółowo cytowanego wyżej testu tajemnicy 
zawodowej ustalonego w wyroku Bank Austria. Kontynuując rozważania dotyczące poufności 
leniency, TSUE wyjaśnił po prostu, że uwzględnienie w wersji jawnej decyzji KE informacji pocho-
dzących z leniency nie jest tym samym, co cytowanie w niej fragmentów oświadczenia leniency 
czy dokumentów dostarczonych w związku z nim. Stwierdzenie to jest w pewnym sensie mottem 
wyroku TSUE. TSUE odrzucił argument Evonik, że zgoda na upublicznienie w decyzji informacji 
pochodzących z leniency w praktyce oznacza zgodę na cytowanie oświadczeń i dokumentacji 
dostarczonej wraz z nimi. Z rozważań TSUE można wywnioskować, że kluczową kwestią rozróż-
niającą te dwie sytuacje (cytowania i podawania informacji zaczerpniętych z leniency) jest brak 
możliwości ustalenia w drugim przypadku źródła pochodzenia informacji. Jak bowiem podkreślił 
TSUE, KE postanowiła uwzględnić w nowej wersji decyzji informacje pochodzące z leniency, ale 
zgodziła się (uwzględniając zastrzeżenia Evonik) usunąć z niej dane pośrednio lub bezpośrednio 
wskazujące na źródło pozyskania wskazanych informacji. 

TSUE nie poprzestał jednak na tym stwierdzeniu i niejako na marginesie zarzutu Evonik ustalił 
granice dopuszczalnego cytowania w wersji jawnej decyzji materiału leniency. TSUE wyjaśnił, 
że dokumenty dostarczone w ramach leniency korzystają ze słabszej ochrony niż oświadczenia. 
Zamieszczanie w wersji jawnej decyzji cytatów z oświadczeń jest bowiem per se niedopuszczalne, 
podczas gdy cytowanie z dokumentów leniency jest możliwe, o ile nie narusza w szczególności 
poufności zawartych w nim informacji (np. tajemnicy handlowej) ani nie pozwala na identyfi kację 
źródła pochodzenia informacji46.

Wyjaśnienia powyższe pozostawiają pewien niedosyt. W istocie trudno bowiem odmówić 
racji stanowisku, że niejednokrotnie między cytatem a podaniem informacji na podstawie doku-
mentu źródłowego nie ma praktycznej różnicy. W domyśle można przyjąć, że argument TSUE 
opierał się na założeniu, że podmiot współpracujący musi pogodzić się z faktem, że informacje 
o jego delikcie zostaną upublicznione oraz z potencjalnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy 
w postaci ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej47. Ochrona przed cytatami ma natomiast 
utrudnić identyfi kację źródła48, a zatem wyjść nieco naprzeciw argumentom podmiotów współ-
pracujących, że ujawnianie informacji pochodzących z leniency stawia ich w gorszej pozycji 
w postępowaniach odszkodowawczych w porównaniu z podmiotami, które nie współpracowały. 
Ostatecznie to w oświadczeniach leniency znajdą się potencjalne stwierdzenia samooskarżające, 
a dokumentacja dostarczona wraz z nimi zasadniczo będzie się odnosić w jednakowy sposób do 
wszystkich stron49. Nie zmienia to oczywiście faktu, że niejednokrotnie KE bez leniency takich 

46 Wyjątki od dozwolonego cytowania można wywieść z pkt 87 wyroku TSUE oraz wcześniejszego wywodu, w szczególności twierdzeń zawartych 
w pkt. 84, 78 i 81.
47 Podobnie Rzecznik Generalny, M. Szpunar, Opinia, pkt 128 i 129.
48 Rzecznik Generalny, M. Szpunar, wprost wskazał, że roszczenie poufności względem informacji leniency ogranicza się do ochrony danych po-
zwalających ustalić ich źródło (co KE uwzględniła usuwając te dane na wniosek Evonik z pierwotnego zakresu drugiej wersji decyzji 2006). Wynika to 
m.in. z faktu, że ochrona nie należy się z uwagi na naturę informacji przekazywanych w leniency, a jedynie ze względu na okoliczności, w jakich zostały 
przekazane (Opinia, pkt 123 i 124).
49 Zob. uwagi Rzecznika Generalnego, M. Szpunara, odnośnie do natury oświadczenia leniency, Opinia pkt 108 i 109. M. Szpunar podkreślił do-
datkowo, że pozycję benefi cjenta leniency w postępowaniach odszkodowawczych poprawia fakt ograniczenia jego odpowiedzialności solidarnej 
zgodnie z przepisami dyrektywy odszkodowawczej (Opinia, pkt 208). M. Veenbrink ocenił przyznanie szczególnej ochrony oświadczeniom leniency 
z uwagi na możliwość pojawienia się w nich samooskarżających stwierdzeń jako wyraz rozsądnego kompromisu w podejściu do ochrony leniency 
(Veenbrink, 2017).
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dokumentów nigdy nie uzyskałaby albo, mając je, ze względu na inne braki dowodowe wciąż nie 
mogłaby wydać wystarczająco niepodważalnej decyzji. 

Zastanawia również czy wyrok TSUE oznacza odrzucenie pochodzącego z wyroku Bank 
Austria cytowanego wyżej testu defi nicji tajemnicy zawodowej. Wydaje się, że nie. Trybunał 
pośrednio wskazał w dalszej części wyroku TSUE (pkt 107–112), że test ten spełniony byłby 
jedynie w odniesieniu do sprzeciwu wobec zamieszczenia w rozszerzonej decyzji 2006 cytatów 
z oświadczenia leniency50. W tym tylko zakresie interes Evonik zasługiwałby bowiem na ochro-
nę. Z powyższego można wywnioskować, że zdaniem TSUE tajemnica zawodowa (w kontekście 
publikacji informacji leniency) ogranicza się do cytowania oświadczeń w wersji jawnej decyzji 
stwierdzającej naruszenie. 

3.  Obwieszczenie leniency nie wyklucza zamieszczenia informacji z leniency w wersji 
jawnej decyzji

TSUE wskazał również, że obwieszczenie leniency 2002 r. nie stoi na przeszkodzie upublicz-
nianiu w decyzji KE informacji pochodzących z leniency (w przeciwieństwie do cytatów z oświad-
czeń). W pkt 32 obwieszczenia leniency 2002, na który powoływała się Evonik, KE wyraziła 
przekonanie, że zasadniczo ujawnienie dokumentów otrzymanych w kontekście leniency podważa 
ochronę celu kontroli lub postępowań w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia o publicznym 
dostępie (czyli jednego z wyjątków, na podstawie których KE może odmówić dostępu do doku-
mentów postępowania)51. KE wskazała również, że pisemne oświadczenia pozyskane w ramach 
leniency stanowią część akt KE i nie podlegają ujawnieniu ani wykorzystaniu do innych celów niż 
związane ze stosowaniem art. 101 TFUE. Ponadto KE przyznała w obwieszczeniu leniency 2002, 
że daje ono podstawę do powzięcia przez przedsiębiorców podejmujących współpracę pewnych 
(uzasadnionych) oczekiwań52. 

TSUE wyjaśnił, że o ile KE ograniczyła się tymi zapisami w zakresie ujawniania samych do-
kumentów (czyli dostępu osób trzecich, np. na podstawie rozporządzenia o publicznym dostępie), 
o tyle ani celem, ani skutkiem wspomnianych reguł nie jest zakazanie KE publikowania w decyzji 
informacji dotyczących okoliczności naruszenia art. 101 TFUE. Jak wynika z rozważań TSUE, 
prawo to dotyczy również informacji uzyskanych w ramach leniency (choć mogą one korzystać 
z ochrony przed publikacją z innego tytułu)53. TSUE ponownie więc wyraźnie rozróżnił sytuacje 
dostępu do dokumentów od publikacji pochodzących z nich informacji w wersji jawnej decyzji. 

W podsumowaniu TSUE stwierdził, że ochrona wynikająca z obwieszczenia leniency 2002 doty-
czy tylko zwolnienia albo ograniczenia kar fi nansowych oraz nieujawniania54 przez KE dokumentów 

50 Ponadto, wyrok Bank Austria dotyczył wprost zagadnienia publikacji decyzji i jedynie pośrednio odnosił się do rozporządzenia o publicznym dostępie. 
Orzeczenie rozstrzygało o sprzeciwie jednego z banków wobec uwzględnienia w wersji jawnej decyzji kartelowej określonych informacji, które podobnie 
jak w sprawie Evonik dostarczone były dobrowolnie (choć nie w ramach leniency), zob. pkt 61 wyroku Bank Austria. Wynika z tego, że do wyroku Bank 
Austria nie odnosiło się wspomniane wyżej ustalenie TSUE, że do publikacji decyzji nie ma zastosowania orzecznictwo dotyczące art. 4 rozporządzenia 
o publicznym dostępie.
51 Podobne postanowienie zawiera pkt 40 Obwieszczenia Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych 
(Dz. Urz. UE C z 2006 r. Nr 298, s. 11), dalej: obwieszczenie leniency 2006. W tym przypadku KE odwołuje się do ujawniania „dokumentów i pisemnych 
lub nagranych oświadczeń otrzymanych w kontekście” leniency, wskazując, że naruszyłoby ono pewne interesy publiczne i prywatne, jak na przykład 
ochronę celu działań kontrolnych i dochodzeniowych w rozumieniu art. 4 rozporządzenia o publicznym dostępie, także w przypadku upublicznienia 
następującego po podjęciu decyzji.
52 Zob. pkt 29 obwieszczenia leniency 2002 i pkt 38 obwieszczenia leniency 2006. 
53 Zob. wyrok TSUE, pkt 95 i 96. 
54 Nieujawnianie należy rozumieć jako nieudostępnianie takiej dokumentacji podmiotom trzecim (zob. pkt 99 wyroku TSUE, który odwołuje się do pkt 93 
i 117 wyroku 2015, w których Sąd odróżnił publikację decyzji od dostępu do akt).
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i pisemnych oświadczeń uzyskanych w ramach leniency. Leniency nie chroni przed konsekwencjami 
cywilnoprawnymi deliktów prawa konkurencji. Konstatacja płynąca z tych wywodów jest taka, że 
naruszający, w tym podmioty współpracujące w ramach leniency, muszą liczyć się z możliwością 
zwiększenia ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej w rezultacie upublicznienia w ostatecz-
nej decyzji KE okoliczności działań kartelu. Korzyści związane z leniency zaczynają i kończą się 
na etapie kary nakładanej w postępowaniu administracyjnym. Zasadę tę potwierdzają przepisy 
dyrektywy odszkodowawczej, choć gwarantują pewne przywileje benefi cjentom leniency. 

4. Ochrona skuteczności leniency to zadanie KE, a nie benefi cjentów leniency

W powyższą argumentację dotyczącą wyłączenia spod leniency zagadnień odpowiedzial-
ności cywilnoprawnej wpisuje się rozstrzygnięcie TSUE w przedmiocie interesu w ochronie 
skuteczności leniency. W skrócie, Evonik podnosiła w obu instancjach, że publikacja informacji 
leniency w wersji jawnej decyzji będzie demotywować przedsiębiorców do współpracy z KE (skoro 
współpraca wiąże się z ryzkiem większego w stosunku do innych uczestników wyeksponowania 
na odpowiedzialność odszkodowawczą). W rezultacie publikacja tego rodzaju będzie podważać 
skuteczność samego programu leniency i postępowań przed KE55. Argument, choć nie bez racji, 
stanowił reakcję na zarzuty funkcjonariusza, że Evonik powołuje się na szczególną ochronę in-
formacji leniency w celu uniknięcia cywilnoprawnych konsekwencji naruszenia.

Zarówno Sąd, jak i TSUE wskazały, że ochrona skuteczności postępowań oraz leniency to 
zadanie KE, a nie stron postępowania, w tym benefi cjentów leniency. Interes z tym związany ma 
charakter ogólny, nie jest właściwy uczestnikom programu56. Kwestii tej więcej uwagi poświę-
cił Sąd. Sąd ten przyznał, że w świetle orzecznictwa, motywacja do współpracy potencjalnych 
wnioskodawców (w kontekście ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilnoprawną) ma 
znaczenie dla efektywności programów leniency. W szczególności Sąd odnotował orzeczenie 
w sprawie Pfl eiderer57, które wskazuje, że nawet przy całkowitym zwolnieniu z kary, gotowość 
do współpracy może ulec zmniejszeniu z uwagi na ryzyko udostępnienia materiałów w postępo-
waniach odszkodowawczych. Sąd zaznaczył jednak, że w orzecznictwie podkreślono również, 
że egzekwowanie prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej jest istotnym czynnikiem za-
pewniającym jego skuteczność (sprawa Otis58), stąd służy także ochronie interesu publicznego 
(sprawa DB Schenker59). Dlatego, każda decyzja o udzieleniu dostępu do akt musi ważyć interesy 
za i przeciw ochronie informacji leniency (Pfl eiderer, pkt 30; Donau Chemie60).

Sąd stanął jednak na stanowisku, że wspomniane orzecznictwo dotyczy wniosków o udo-
stępnienie materiałów leniency. Z tego powodu nie ma ono zastosowania do sporów dotyczących 
ujawnienia informacji w jawnej wersji decyzji KE. Sąd podkreślił, że z ujawnieniem informacji doty-
czącej okoliczności naruszenia związany jest interes publiczny wyrażający się w potrzebie zrozu-
mienia przesłanek działań KE, interes przedsiębiorców wyrażający się w potrzebie zrozumienia, 
jakie zachowania są zakazane pod groźbą sankcji, jak i interes KE w zachowaniu skuteczności 

55 Zob. np. wyrok 2015, pkt 112 oraz wyrok TSUE, pkt 75, 100, 103–104.
56 Zob. wyrok TSUE, pkt 101.
57 Wyrok TSUE z 14.06.2011 r. w sprawie C-360/09 Pfl eiderer przeciwko Bundeskartellamt, ECLI:EU:C:2011:389, pkt 26.
58 Wyr. TSUE z 6.11.2012 r. w sprawie C-199/11 Otis i in. ECLI:EU:C:2012:684, pkt 42.
59 Wyr. Sądu EFTA z 21.12.2012 r. w sprawie E-14/11 DB Schenker, pkt 132.
60 Wyr. TSUE z 06.06.2013 r. w sprawie C-536/11 Donau Chemie i in, ECLI:EU:C:2013:366, pkt 30–31.
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leniency. Żaden z tych interesów nie jest właściwy Evonik i dlatego wyłącznie KE jest władna do 
rozstrzygnięcia o nich61. Wynika to również z tego, że art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1/2003 określa 
wyłącznie minimalną treść decyzji i w żaden sposób nie ogranicza swobody KE, co do publikacji 
informacji wykraczającej ponad to minimum62.

Myślą przewodnią rozstrzygnięcia TSUE jest zatem konstatacja, że ochrona leniency spro-
wadza się do ochrony przed karami administracyjnymi, nie zaś przed ryzykiem odpowiedzialności 
odszkodowawczej. Do KE należy decyzja, ile z informacji dostarczonych przez przedsiębiorców 
współpracujących w ramach leniency ujawnić w wersji jawnej decyzji. Korzystając ze swobody 
zakreślonej art. 30 rozporządzenia 1/2003, KE wyważa przy tym z jednej strony interes w ochronie 
skuteczności tego programu i postępowań KE, z drugiej zaś – korzyści płynących ze wzmocnienia 
egzekwowania prawa konkurencji drogą prywatnoprawnych sporów cywilnych oraz podnosze-
nia świadomości w zakresie przestrzegania prawa konkurencji. O kwestiach tych nie decydują 
wnioskodawcy leniency i nie mogą powoływać argumentów z tym związanych na uzasadnienie 
sprzeciwu publikacji informacji leniency w decyzjach KE. Stróżem efektywności postępowań i le-
niency jest KE.

VII. Prawo do prywatności nie chroni przed ujawnieniem w wersji jawnej 
decyzji informacji z leniency

Niezależnie od argumentów opartych na tajemnicy handlowej oraz tajemnicy zawodowej 
Evonik podnosiła również, że skoro dostarczyła informacji zawartych w leniency z własnej woli, 
podlegają one ochronie, jak działania prywatne (zgodnie z art. 8 EKPC i art. 7 Karty praw pod-
stawowych Unii Europejskiej63).

Sąd rozważył wyrok w sprawie Éditions Odile Jacob64, w którym informacje przekazane 
przez strony koncentracji zostały uznane za dotyczące ich sfery prywatnej i dlatego podlegające 
ochronie z art. 8 EKPC. Sąd wskazał jednak, że utrwalone orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka sprzeciwia się powoływaniu na prawo do prywatności dla ochrony reputacji, której 
naruszenie wynika z własnych działań domagającego się ochrony, takich jak czyn karalny. Każda 
bowiem osoba powinna liczyć się z przewidywalnymi konsekwencjami własnego postępowania.

Zdaniem Evonik, opublikowanie w decyzji informacji opartych na leniency nie mogło być 
przewidywalnym następstwem jej udziału w kartelu, skoro dostarczyła tych informacji dobrowolnie 
i bez jej współdziałania KE nie miałaby do nich dostępu. TSUE udzielił jednoznacznej odpowiedzi: 
skoro Evonik naruszyła prawo, powinna była się liczyć z tym, że informacje o jej bezprawnym 
postępowaniu mogą dostać się do domeny publicznej, np. przez publikację decyzji stwierdzającej 
naruszenie (chyba że są chronione z innego tytułu). 

Powyższe wywody są kolejnym przykładem konsekwencji TSUE w podkreślaniu, że korzy-
ści gwarantowane benefi cjentom programu leniency są ograniczone, i że program ten nie chroni 
przed innymi niż odpowiedzialność karnoadministracyjna konsekwencjami naruszeń prawa konku-
rencji. Przedsiębiorcy współpracujący w ramach leniency muszą liczyć się z tym, że okoliczności 

61 Nawet jeśli rozważane informacje, jak wskazywała Evonik, nie są konieczne do zrozumienia treści decyzji 2006. 
62 Zob. wyrok 2015, pkt 120.
63 Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 391; dalej: Karta.
64 Wyr. TSUE z 28.6.2012 r. w sprawie C-404/10 P Komisja przeciwko Éditions Odile Jacob, ECLI:EU:C:2012:393.
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naruszenia i ich udziału w nim mogą być opisane w decyzji KE podanej do publicznej wiadomości, 
nawet jeśli informacje te zostały pozyskane dzięki leniency. 

VIII. Znaczenie praktyczne i konkluzje
Wyrok TSUE (jak i zgodny z nim wyrok AGC) przesądził o tym, że w kontekście publikacji 

decyzji nie ma czegoś takiego, jak ochrona informacji leniency per se (tak też: Peres i Gouveia, 
2017). Innymi słowy, benefi cjentom leniency nie przysługuje ochrona przed upublicznieniem w de-
cyzji KE informacji przekazanych w ramach leniency z uwagi tylko na fakt, że pochodzą z leniency 
i zostały dostarczone dobrowolnie. Bezwzględnie zakazane jest jedynie cytowanie z oświadczeń 
leniency, zakaz opiera się na tajemnicy zawodowej.

Jak podkreślił w swojej Opinii Rzecznik Generalny, M. Szpunar, wcześniejsze orzecznictwo 
nie rozstrzygało kwestii możliwości publikacji informacji pochodzących z leniency w decyzji KE65. 
Warto jednak zauważyć, że sądy wypowiadały się w przedmiocie zakresu informacji, jakie powinna 
zawierać jawna decyzja KE. Przykładowo, w wyroku w sprawie Niderlandy przeciwko Komisji66, 
sąd przyjął, że z perspektywy interesów poszkodowanych wystarczy, jeśli upubliczniona decyzja 
KE zawiera informacje pozwalające na ustalenie kręgu sprawców, charakteru i czasu trwania naru-
szenia oraz inne informacje niezbędne dla zrozumienia powodów wydania decyzji i tego na czym 
polegało porozumienie. Co ważniejsze, sąd zaznaczył, że publikacja szerszego zakresu informa-
cji mogłaby wpłynąć odstraszająco na przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych leniency, 
właśnie dlatego, że mogliby znaleźć się w sytuacji gorszej niż przedsiębiorcy niewspółpracujący 
z KE67. Z drugiej jednak strony wyrok Bank Austria podkreślał szeroką swobodę KE w decydo-
waniu, jakie informacje umieści w jawnej decyzji oraz fakt, że określenie co do minimalnej treści 
decyzji wcześniejszego odpowiednika art. 30 ust. 2 rozporządzenia 1/2003 nie ograniczają KE. 

Ch. Von Köckritz68 podkreśla, że zasadnicze kierunki rozstrzygnięcia odpowiadają Wytycznym 
w sprawie przygotowywania jawnych wersji decyzji (Von Köckritz, 2017, s. 647)69. Dlatego jego 
zdaniem orzeczenie nie będzie miało w tym zakresie dużego znaczenia praktycznego. Stanowisko 
to nie do końca jest zasadne, ponieważ wyrok TSUE sankcjonuje i klasyfi kuje zasady przyjęte 
przez KE w sprawie Evonik, a wspomniane wytyczne właśnie na tej sprawie bazują. Wytyczne 
musiałby zatem ulec zmianie, gdyby TSUE podważył sporną decyzję. 

Uwagę zwraca fakt, że wyrok TSUE jest spójny z podstawowymi założeniami dyrektywy od-
szkodowawczej. Orzeczenie potwierdza bowiem szczególną ochronę oświadczeń leniency (zakaz 
cytowania) w przeciwieństwie do innych dokumentów dostarczonych w związku z nimi. Dyrektywa 
odszkodowawcza ustanawia natomiast absolutny (nieograniczony czasowo i podmiotowo) zakaz 
zarówno wyjawiania oświadczeń, jak i wykorzystywania ich jako dowodów w postępowaniach 
odszkodowawczych. Ograniczenie to nie rozciąga się na inne materiały leniency ani środki do-
wodowe, które istniały niezależnie od niego. Należy założyć, że zakaz cytowania ustanowiony 
65 Zob. Opinia, pkt 2.
66 Wyr. Sądu z 13.09.2013 r. w sprawie T-380/08 Niderlandy przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:480.
67 Zob. pkt 41 i 53-55 tego orzeczenia. Orzeczenie dotyczyło wniosku o udostępnienie informacji z poufnej decyzji KE i dlatego tylko pośrednio od-
nosiło się to zakresu informacji udostępnianych w wersji jawnej decyzji KE. Co ciekawe, wniosek nie dotyczył udostępnienia informacji leniency. Na 
orzeczenie to wskazuje M. Błachucki (2015, s. 16). Autor odnotowuje, że orzecznictwo dotyczące zakresu informacji uwzględnianych w wersji jawnej 
decyzji KE było niejednolite, co m.in. wynika z zestawienia wspomnianego wyroku i wyroku Akzo Nobel. Należy podkreślić, że stwierdzenia te dotyczyły 
okresu sprzed wyroku TSUE. 
68 Warto zaznaczyć, że autor należał do zespołu reprezentującego Evonik w omawianej sprawie.
69 KE Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions adopted under Articles 7 to 10, 23 and 24 of Regulation 1/2003.
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w wyroku TSUE, podobnie jak ograniczenia wynikające z dyrektywy odszkodowawczej, odnosi 
się do oświadczeń tak składanych na piśmie, jak i ustnych (będących regułą), które odnotowy-
wane są w protokołach70.

Komentowane orzeczenie jest niewątpliwie kolejnym, obok dyrektywy odszkodowawczej71 
i długiej listy orzeczeń, krokiem zmierzającym do zdefi niowania granic kompromisu, którym są 
programy leniency. U jego podłoża leży bowiem konfl ikt takich wartości, jak efektywność postę-
powania i wykrywalność karteli (wydatnie wspierana przez leniency) z jednej strony i urzeczy-
wistnienie szans na naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniami prawa konkurencji z drugiej. 
Momentem, w którym konfl ikt ten uwidacznia się z największą intensywnością, są wszelkie sta-
rania podejmowane przez poszkodowanych w celu uzyskania informacji o działalności kartelu 
i towarzyszące im wysiłki stron porozumień dążące do ograniczenia dostępu do takich informacji. 
Informacje leniency są oczywiście w tym kontekście najbardziej wartościowe. 

Poszkodowani dysponują kilkoma drogami pozyskania takich informacji. Główne możliwości 
to prawo dostępu do informacji publicznej (na gruncie prawa UE gwarantowane rozporządzeniem 
o publicznym dostępie) oraz żądanie dowodów z akt postępowań KE w sporach odszkodowaw-
czych czy lektura decyzji KE72. Co uderza w wyroku TSUE, to konsekwencja w rozgraniczeniu 
kwestii udostępniania dokumentów z akt KE osobom trzecim od kompetencji KE do decydowania 
o zakresie informacji umieszczanych w wersji jawnej decyzji. Dlaczego rozróżnienie to stało się 
tak ważne? Otóż orzecznictwo dotyczące udostępniania dokumentów z akt KE osobom trzecim 
jest zorientowane na ochronę akt KE, w szczególności informacji leniency. W konsekwencji KE 
dysponuje szeroką swobodą w decydowaniu, jakie dokumenty udostępni, usprawiedliwiając od-
mowy ochroną skuteczności postępowania i leniency. Rzecz w tym, że KE w jednakowym stopniu 
chce decydować o tym, ile informacji (w tym z leniency) ujawni przy publikowaniu swoich decy-
zji. To oczywiście rodzi pytanie dlaczego względy, które nie pozwalają udostępnić określonych 
dokumentów osobom trzecim tracą na znaczeniu, gdy KE umieszcza wcześniej chronione infor-
macje w wersji jawnej decyzji? Odpowiedź jest prosta: w świetle rozstrzygnięcia sprawy Evonik 
stróżem efektywności postępowań i leniency ma być KE. Z tego względu powinna ona mieć za-
gwarantowany określony margines swobody w decydowaniu o tym, co z jej akt przedostanie się 
do domeny publicznej. 

W rezultacie wyrok TSUE pozostawia w rękach KE kontrolę nad tym, jak dalece uchyli rąb-
ka tajemnicy w sprawach rozstrzyganych w oparciu o dowody pozyskane dzięki leniency. Jest 
to o tyle niekorzystne, że rodzi niepewność po stronie potencjalnych benefi cjentów leniency. 
Informacje udostępniane w decyzji niejednokrotnie będą niewątpliwie kluczowe dla realizacji 

70 Protokoły stanowią dokument wewnętrzny KE, nie podlegający udostępnieniu. TSUE nie poświęca formie oświadczenia nadmiernej uwagi, posługuje 
się jedynie ogólnym pojęciem oświadczenia (wyrok TSUE, pkt 87). Forma ustna oświadczenia wspomniana jest tylko we fragmencie przyznającym rację 
stwierdzeniu Sądu, że publikacja w decyzji informacji pochodzących z leniency nie jest tym samym co udostępnianie oświadczenia ustnego czy załą-
czonych dokumentów podmiotom trzecim (wyrok TSUE, pkt 83, odnoszący się do pkt 93 wyroku 2015). Nie daje to podstaw do różnego, w świetle tego 
orzeczenia, traktowania oświadczeń ustnych i pisemnych. Rzecznik Generalny, M. Szpunar (Opinia, pkt 116) także podkreślał, że ochrona rozciąga się 
na dokumenty cytujące oświadczenie. Jak zauważyła A. Gulińska, nie działa to jednak w odwrotnym kierunku, tj. nie są chronione dokumenty cytowane 
w oświadczeniu (Gulińska, 2015, s. 173). Dyrektywa odszkodowawcza jednoznacznie obejmuje ochroną każdą formę oświadczenia leniency, w tym 
jego zapis i dokumenty cytujące oświadczenie leniency (zob. art. 2, pkt 16 oraz motyw 26). W Polsce z uwagi na możliwość złożenia leniency faksem lub 
e-mailem, oświadczenie leniency zostało zdefi niowane szeroko, jako każde oświadczenie złożone na piśmie (w przeciwieństwie do formy pisemnej); zob. 
art. 2 pkt 7 ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132). 
71 Jak podkreśla W.P.J. Wils, celem dyrektywy odszkodowawczej jest optymalizacja relacji między publicznoprawnym i prywatnoprawnym egzekwowa-
niem prawa konkurencji. Leniency odgrywa w tej układance szczególną rolę (Wils, 2016, s. 23). Komentatorzy wskazują jednak, że dyrektywa bardziej 
skupia się na ochronie publicznoprawnej ścieżki oraz kartelach i leniency (zob. Jurkowska-Gomułka, 2016, s. 32; Piszcz, 2015, s. 94). 
72 Obszernie poszczególne opcje dostępne w stanie prawnym przed implementacją omówił M. Błachucki (2015). 
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praw gwarantowanych dyrektywą odszkodowawczą73. Prawa te będą bowiem miały realną war-
tość tylko wówczas, gdy potencjalny poszkodowany będzie dysponował informacjami pozwala-
jącymi na wniesienie sprawy do sądu. W związku z tym, dzięki szerokiemu zakresowi swobody 
w kwestiach publikacji, TSUE pozostawił KE możliwość praktycznego wpływania na stosowanie 
dyrektywy odszkodowawczej. Okoliczności sprawy Evonik potwierdzają zresztą ten schemat. 
Publikacja rozszerzonej wersji jawnej decyzji 2006 była bowiem reakcją na starania poszkodo-
wanych w pozyskaniu lepszej informacji na potrzeby postępowań odszkodowawczych. KE mogła, 
ale nie musiała ich uwzględnić. 

W zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego zakresu kompetencji funkcjonariusza, wyrok TSUE 
należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Jednocześnie, w świetle dotychczasowych orzeczeń (w 
tym wyroku 2015, wyroku Akzo Nobel i wyroku AGC), szanse powodzenia argumentów opartych 
na zasadach uzasadnionych oczekiwań i równości są wątłe. Benefi cjentom leniency trudno będzie 
dowieść, że uwzględnienie informacji leniency w wersji jawnej decyzji stawia ich w realnie gorszej 
procesowo pozycji w porównaniu z innymi uczestnikami kartelu. Podobnie bez szans pozostaną 
starania zmierzające do ochrony przed publikacją informacji z leniency w oparciu o prawo do 
prywatności.
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(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego 
prawa konkurencji 

– o relacji między krajowym i unijnym reżimem 
antymonopolowym

Glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15
Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Stan faktyczny oraz okoliczności powstania sporu
III. Zarzut co do prawdopodobieństwa stwierdzenia naruszenia i ocena Sądu
IV. Zarzut co do uznania organów oraz sądów krajowych za najbardziej właściwe i ocena Sądu
V. Zarzut co do wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i ocena Sądu
VI. Objęcie pozostałych twierdzeń Trajektna innym postępowaniem
VII. Obserwacje
 1. Umiejscowienie wyroku w tendencji orzeczniczej ostatnich lat
 2. Krajowe prawo konkurencji = unijne prawo konkurencji?
 3. Praktyki nazwane, praktyki nienazwane oraz art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1/2003
 4. Problem defi cytu tłumaczeń
VIII. Wnioski podsumowujące

Słowa kluczowe: prawo konkurencji Unii Europejskiej;krajowe prawo konkurencji; najlepsza alo-
kacja sprawy; spontaniczna harmonizacja; rola Sądu.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich1 jest 

znamienną cechą unijnego systemu antytrustowego2. Niemniej wciąż nie są dookreślone granice 
tej korelacji. Jeśli chodzi o krajowe regulacje proceduralne, to potrzeba ich harmonizacji skłoniła 
Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nowego w tym zakresie aktu, tzw. dyrektywy efek-
tywnościowej (w tym zakresie zob. Dobosz i Scheibe, 2017, s. 99–110). Ten zabieg nakierowany 
jest na uczynienie egzekwowania materialnoprawnych reguł konkurencji UE skutecznym w oparciu 
o zastaną w danym Państwie Członkowskim warstwę proceduralną, która w ostatecznym rozra-
chunku nie może uniemożliwiać efektywnego zastosowania art. 101 lub 102 TFUE3. To natomiast 
1 Z uwagi na fakt, iż termin „Państwo(a) Członkowskie” jest także pojęciem występującym w Traktatach, również w niniejszej glosie będzie ono używane 
w konwencji traktatowej, jako pojęcie legalne, pisane wielką literą.
2 Na potrzeby niniejszej pracy posługiwać się będę zamiennie pojęciami „prawa konkurencji”, „prawa antytrustowego” oraz „prawa antymonopolowego”.
3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47.
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jak zbliżone są względem siebie normy prawa materialnego – krajowego i unijnego – zauważono 
w piśmiennictwie (zob. choćby Chiritoiu, 2017) oraz uwypuklono, zwłaszcza w ostatnich latach 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości4. Wydaje się jednak, że wniosek, jakoby materialne 
reguły konkurencji Państw Członkowskich oraz Unii Europejskiej były w pełni zbieżne, wybiega 
nazbyt daleko5. Mając na względzie te wstępne uwagi, warto przyjrzeć się wyrokowi Sądu w spra-
wie Trajektna6, który dotyka problemu implikacji wynikających z tzw. spontanicznej harmonizacji 
w precedensowej odsłonie.

II. Stan faktyczny oraz okoliczności powstania sporu7

Przedsiębiorstwo8 Trajektna luka Split d.d. jest prywatnym operatorem działającym w termi-
nalu pasażerskim portu w Splicie, a jego główna działalność gospodarcza skupiona jest, w ob-
rębie owego terminalu, na podróżach krajowych oraz międzynarodowych, włączając cumowanie 
i odcumowanie statków, a także przewóz pasażerów i pojazdów. Trajektna otrzymała, po doko-
nanej prywatyzacji w roku 2003, koncesję na okres 12 lat. Spory prawne związane z koncesją są 
objęte odrębnymi postępowaniami toczącymi się przed sądami chorwackimi. Skarżąca świadczy 
swe usługi odpłatnie, pobierając od użytkowników portu opłaty, ale w wysokości nie wyższej niż 
ustanowionej zgodnie z prawem krajowym przez Zarząd Portu w Splicie (dalej: ZPS), co ukie-
runkowane jest na umożliwienie dostępu do portu dla jego użytkowników przy zabezpieczeniu 
interesów koncesjonariusza.

Dnia 22 marca 2013 r. Trajektna złożyła zawiadomienie do chorwackiego organu antymono-
polowego (dalej: COA), twierdząc, iż wysokość opłat uregulowana przez ZPS jest na zbyt niskim 
poziomie, zwłaszcza w aspekcie przewozów krajowych, tak jak przy opłatach za dostawy wody. 
Następnie dnia 22 sierpnia tego samego roku skarżąca złożyła do Komisji Europejskiej zawia-
domienie o naruszeniu przez ZPS art. 102 TFUE poprzez określanie wysokości opłat za usługi 
portowe na zbyt niskim poziomie, czyniąc działalność Trajektna nierentowną, jak również poprzez 
zobowiązanie skarżącej do pobierania opłat za dostawy wody do statków w porcie na poziomie 
niższym niż wysokość opłat, jakie mogą być pobierane przez terminal cargo, co świadczyć miało 
o stawianiu skarżącej w niekonkurencyjnym położeniu. Ponadto Trajektna zarzuciła ZPS oraz 
Republice Chorwacji złamanie przepisów art. 102 i 106 TFUE poprzez stawianie skarżącej wy-
mogu stosowania opłat za usługi portowe w zakresie przewozów wewnętrznych w porównaniu 
z międzynarodowymi o zbyt niskiej wysokości.

Dnia 19 września 2013 r. COA odrzucił zawiadomienie przedsiębiorstwa Trajektna. Dnia 
23 lipca 2014 r. KE przesłała9 skarżącej wstępną ocenę badanych zachowań rynkowych, infor-
mując ją o planowanym odrzuceniu zawiadomienia z powodu niewystarczającego interesu Unii 

4 Zob. tytułem przykładu przede wszystkim: wyr. TS z 14.03.2013 r., C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt. i inni 
przeciwko Gazdasági Versenyhivatal, ECLI:EU:C:2013:160 oraz wyr. TS z 26.11.2015 r., C-345/14, SIA Maxima Latvija przeciwko Konkurence padome, 
ECLI:EU:C:2015:784. Zob. też omówienie tej tematyki: Dobosz, 2017, s. 34–38.
5 Nierzadko do poszczególnych zagadnień podchodzi się odmiennie na poziomie Unii i w Państwach Członkowskich. Przykładowo w odniesieniu do 
tzw. recoupment zob. Stawicki, 2016b, s. 388.
6 Wyr. Sądu z 30.09.2016 r., T-70/15, Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:2016:592. Z uwagi na przetłumaczenie w ramach 
TSUE jedynie części komentowanego wyroku pojęcia oraz zwroty, jakimi będę posługiwał się w niniejszej pracy, są wynikiem tłumaczenia treści orze-
czenia we własnym zakresie.
7 Na podstawie punktów wyroku od 1 do 10.
8 Zamiast terminu „przedsiębiorca” będę używać terminu „przedsiębiorstwo” zgodnie z nomenklaturą przyjętą w odniesieniu do unijnego prawa 
antytrustowego.
9 Wcześniej jednak informując w rozmowie telefonicznej, iż chorwacka sprawa nie należy do priorytetów unijnego organu antytrustowego. 
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Europejskiej oraz faktu, że sprawę rozpoznał już krajowy organ ochrony konkurencji. Dnia 28 li-
stopada 2014 r. Komisja przyjęła ostatecznie decyzję C(2014) 9236, odrzucając zawiadomienie 
i argumentując to niskim prawdopodobieństwem stwierdzenia naruszenia, uznaniem właściwo-
ści organów i sądów krajowych za(naj)lepszą oraz prawdopodobnym ograniczonym wpływem 
na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Przedsiębiorstwo nie zgodziło się ze stanowiskiem KE 
i zaskarżyło decyzję do Sądu.

III. Zarzut co do prawdopodobieństwa stwierdzenia naruszenia 
i ocena Sądu10

Trajektna podniosła, że KE nie przeprowadziła własnej analizy, opierając się wyłącznie na 
decyzji przyjętej przez COA i nie pytając skarżącej o żadne wyjaśnienia. W tym zakresie wskaza-
ła, iż Komisja, mimo stwierdzenia o brakuzastosowania w sprawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1/200311, błędnie przyjęła w odniesieniu do wykazania braku interesu Unii, że organ krajowy 
rozpoznał sprawę. Skarżąca dodała również, iż COA nie stosował unijnego prawa konkurencji, 
gdyż podstawa jego decyzji była czysto krajowa. Trajektna utrzymywała ponadto, że i tak organ 
krajowy nie zbadał prawidłowo okoliczności sprawy nawet w perspektywie regulacji chorwackich.

Sąd wyprowadził odmienny wniosek, twierdząc, iż KE przeprowadziła badanie spornej 
praktyki, jak również, że nie zidentyfi kowano powodów, dla których należałoby dokonać jeszcze 
dogłębniejszej analizy. Sąd nie zgodził się też z zarzutem, jakoby skarżąca nie miała sposobno-
ści, aby przedstawić swój punkt widzenia. Następnie Sąd przypomniał, iż wspomniany przepis 
rozporządzenia nr 1/2003 odnosi się do sytuacji, gdy dochodzi do zastosowania artykułu 101 lub 
102 TFUE, co czyni odrzucenie przez Komisję zawiadomienia niedozwolone na tej podstawie, 
gdy nie było ono przedmiotem oceny w świetle unormowań traktatowych. Jakkolwiek oparcie 
się przez COA jedynie na prawie kraj owym nie jest kwestionowane przez żadną ze stron, to KE 
wszelako w swej decyzji zaledwie potwierdziła argument skarżącej, że po art. 13 ust. 2 ww. roz-
porządzenia nie można sięgnąć, albowiem COA ograniczył się w swej decyzji tylko do prawa 
chorwackiego. Z tego też względu była uprawniona do odmówienia zastosowania wspomnianej 
normy prawa wtórnego.

Komisja na swą obronę wskazała – co dla obustron było bezsporne – że krajowe przepisy 
antymonopolowe odpowiadają traktatowym. Na tej podstawie Sąd wyprowadził konkluzję, że 
działanie KE było uprawnione. Uzasadnienie stojące za decyzją COA uznać bowiem należy za 
dobrą wskazówkę co do tego, że prawdopodobieństwo naruszenia art. 101 lub 102 TFUE było 
ograniczone. Komisja mogła wobec tegooprzeć s ię na stanowisku COA bez potrzeby powtarzania 
podobnej analizy. Sąd skonstatował zatem, że nawet gdyby chorwacki organ zbadał rzeczoną 
praktykę rynkową przez pryzmat unijnych reguł konkurencji, to doszedłby do identycznych wnio-
sków, jak te uzyskane przy optyce prawa krajowego. Dodał także, iż Komisja w systemie antytru-
stowym Unii Europejskiej nie odgrywa roli organu odwoławczego od decyzji organów krajowych, 
albowiem takowa należy wyłącznie do sądów Państw Członkowskich.

10 Na podstawie punktów wyroku od 22 do 40.
11 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz Urz. UE L z 04.01.2003 r., s. 1−25).
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W swym wyroku Sąd pochylił się również nad kwestią dyskryminacji, którą Komisja – jak za-
rzucała skarżąca – nie rozważyła. KE z kolei utrzymywała, że w międzyczasie Trajektna wycofała 
się z powoływania się na tę okoliczność. O ile rzeczywiście Komisja jest zobligowana do uwzględ-
nienia wszystkich elementów faktycznych i prawnych sprawy, które zawarte zostały w zawiadomie-
niu, to nie można wywodzić z zaskarżonej decyzji, iż KE oparła pierwszą przyczynę odrzucenia 
zawiadomienia na dokonaniu ustalenia, że dyskryminacja nie miała miejsca. Toteż argument 
skarżącej, jakoby Komisja Europejska nie dopatrzyła się dyskryminacji, jest pozbawiony podstaw.

IV. Zarzut co do uznania organów oraz sądów krajowych 
za najbardziej właściwe i ocena Sądu12

W tym zakresie Trajektna zarzuciła Komisji brak uzasadnienia swego stanowiska, ale Sąd 
uznał ów zarzut za nierelewantny. Sąd zwrócił uwagę na to, że sama skarżąca wpierw skierowała 
zawiadomienie o rzekomych praktykach antykonkurencyjnych do krajowego organu antymono-
polowego, będąc przekonaną o jego właściwości. Trajektna nie może przeto powoływać się na 
wybór, który był udziałem jej samej, gdy okazało się, że decyzja COA nie jest satysfakcjonująca. 
Komisja natomiast nie jest władna do oceny wyboru drogi proceduralnej skarżącej. Jak wynika 
zresztą z unijnego orzecznictwa, to nie strony decydują o sprawach, które KE rozpoznaje13.

W dalszej kolejności Sąd zogniskował swe wywody wokół wyroku w sprawie Automec14, 
akcentując, iż w Unii istnieje system równoległego stosowania art. 101 i 102 TFUE, w ramach 
którego wybrzmiewa szczególnie, odnosząca się do współpracy KE oraz sądów krajowych, za-
sada lojalności. Podkreślił nadto, że Komisja nie ograniczyła się w treści kwestionowanej decyzji 
do stwierdzenia jurysdykcji sądów krajowych, odmawiając dalszego procedowania nad sprawą, 
albowiem odnotowała objęcie krajowymi postępowaniami sądowymi wątku narzucania cen przez 
ZPS. Ekonomika proceduralna oraz zasada dobrego administrowania wymiarem sprawiedliwości 
przemawiają za rozpatrzeniem przez sądy krajowe tych kwestii, które ujęte zostały także w py-
taniach prejudycjalnych.

Trajektna nie przedstawiła ponadto żadnego dowodu, który świadczyłby o nieistnieniu w pra-
wie chorwackim środka prawnego umożliwiającego sądom krajowym zagwarantowanie w satys-
fakcjonującym stopniu praw skarżącego. W dodatku strona skarżąca nie zakwestionowała tezy, 
że chorwackie normy antymonopolowe stanowią odpowiedniki norm traktatowych. Tym samym 
Komisja mogła przyjąć, iż sądy krajowe są jak najbardziej właściwe do rozpoznawania przedło-
żonych im problemów prawnych.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa Trajektna podnieśli również argument, iż Komisja po raz 
pierwszy zetknęła się z działalnością sądów chorwackich na gruncie prawa antytrustowego, któ-
rym zresztą nie przyszło dotąd sięgnąć po normę z art. 101 czy 102 TFUE. Ustosunkowując się 
do tych twierdzeń, Sąd zauważył, że Republika Chorwacji mogła przystąpić do Unii Europejskiej 
dopiero po spełnieniu szeregu kryteriów politycznych i gospodarczych oraz zobowiązań ciążących 
na państwach kandydujących do przystąpienia. Twierdzenie, że sądy chorwackie miałyby być 
niezdolne do stosowania prawa unijnego, jest w konsekwencji pozbawione podstaw.

12 Na podstawie punktów wyr. od 41 do 58.
13 Wyr. Sądu z 17.12.2014 r., T-201/11, Si.mobil przeciwko Komisji Europejskiej, pkt 40, EU:T:2014:1096.
14 Wyr. Sądu z 18.09.1992 r., T-24/90, Automec przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:1992:97.
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Kolejny zarzut skarżącej dotyczył pominięcia przez Komisję zachodzącego konfl iktu interesów 
w zakresie ustalanych przez ZPS opłat oraz osób piastujących w Chorwacji ważne stanowiska. 
Sąd wyjaśnił natomiast, iż unormowanie traktatowe jest adresowane wobec przedsiębiorstw i nie 
jest ukierunkowane na zapewnienie zgodności decyzji podejmowanych przez krajowe organy 
administracyjne z zasadami dobrej administracji.

V. Zarzut co do wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i ocena Sądu15

Trajektna dążyła do podważenia argumentu Komisji, jakoby irrelewantną miała być okoliczność, 
iż praktyka będąca przedmiotem omawianego sporu rozpoczęła się w latach 2003–2005.W tym 
kontekście – jak stwierdził Sąd – Komisja jedynie wypowiedziała się na temat terminu początko-
wego odnośnej praktyki w zakresie niemożności sięgnięcia po normy UE wobec pozostawania 
Chorwacji poza strukturami Unii oraz, co za tym idzie, zasadności zastosowania krajowego prawa 
konkurencji. W sukurs tej konstatacji podążało spostrzeżenie o uwypuklonym już podobieństwie 
art. 101 i 102 TFUE oraz ich chorwackich odpowiedników.

Skarżąca nie zgodziła się też z Komisją, która skonkludowała, iż sporna praktyka dobiegła ku 
końcowi, gdyż koncesja była przewidziana do 2015 roku. Trajektna podniosła przy tym, iż koncesja 
trwała aż do lipca 2016 roku, co wynika również z orzeczeń sądów chorwackich. Co więcej, praktyka 
będąca przedmiotem postępowania znalazłaby swą kontynuację wobec kolejnego koncesjonariu-
sza. Niemniej jednak – jak stwierdził Sąd – to strona wnosząca skargę powinna nakreślić Komisji 
istotne dla zawiadomienia okoliczności faktyczne i prawne. Przed odrzuceniem zawiadomienia 
na tej podstawie, że dane praktyki nie naruszają unijnych norm antymonopolowych czy pozostają 
poza ich zakresem, Komisja nie jest zobligowana to wzięcia pod uwagę faktów, które nie zostały 
wobec niej wskazane w zawiadomieniu. Dlatego nie można Komisji zarzucić nieuwzględnienia 
faktów, które – nie będąc wspomniane przez wnoszącą zawiadomienie – mogły zostać ujawnione 
jedynie w razie wszczęcia dochodzenia16. Jak wynika z dokumentacji posiadanej przez Sąd, oko-
liczność, iż sąd chorwacki miał orzekać co do kwestii odnoszących się – nie do ustalania wysokości 
opłat – ale rzeczonej koncesji, nie została wskazana KE w toku postępowania administracyjnego. 
Komisja tym samym mogła nie być świadoma, że okres, na jaki koncesja została ustanowiona, 
może ulec przedłużeniu. Jeśli zaś chodzi o możliwość potraktowania kolejnego koncesjonariusza 
w podobny sposób, to – zdaniem Sądu – jest to teza oparta zaledwie na niezmaterializowanym 
założeniu, które nie wnosi nic nowego w stosunku do aktualnej sytuacji Trajektna.

Skarżąca wyraziła nadto swe obiekcje względem oceny KE odnoszącej się do ruchu pasa-
żerskiego w Porcie Splicie. Komisja w swej decyzji ustaliła, iż ów Port – na podstawie danych 
Eurostat – nie jest trzecim największym portem basenu Morza Śródziemnego pod kątem ruchu 
pasażerskiego i nie mieści się nawet w gronie dwunastu największych. Natomiast krajowy ruch 
pasażerski w roku 2012 i 2013 stanowił odpowiednio w Porcie w Splicie 92 i 95% ruchu pasa-
żerskiego, co nie przemawiało za dalej idącą interwencją Komisji Europejskiej. Trajektna zaś 
utrzymywała, że w 2013 roku międzynarodowy ruch stanowił 11% całego ruchu przedmiotowego 
portu. Komisja zauważyła, iż różnica w danych może być spowodowana odmiennie pojmowanym 

15 Na podstawie punktów wyr. od 59 do 71.
16 Wyr. Sądu z 24.11.2011 r., T-296/09, EFIM przeciwko Komisji Europejskiej, pkt 41 i n., EU:T:2011:693.
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terminem „pasażerowie” lub użytą metodologią, jednakże skarżąca nie przedłożyła w tej mierze 
żadnych szerszych informacji. Sąd eksplikował, iż zakładając nawet poprawność danych poda-
nych przez stronę skarżącą, tak niewielki międzynarodowy ruch pasażerski nie może zachwiać 
stanowiskiem Komisji.

VI. Objęcie pozostałych twierdzeń Trajektna innym postępowaniem17

Wreszcie Trajektna wywodziła, że w zgodzie z punktem 22 obwieszczenia Komisji na temat 
rozpatrywania skarg przez Komisję zgodnie z art. [101] i [102 TFUE]18 KE była najbardziej właś-
ciwa w sprawie związanej ze spornymi praktykami, gdyż zawiadomienie odnosiło się do narusze-
nia art. 56 i 107 TFUE. W tym zakresie Komisja – wskazując artykuł 56 TFUE – stwierdziła, że 
prawo konkurencji nie jest adekwatną podstawą dla zbadania zawiadomienia wniesionego przez 
przedsiębiorstwo Trajektna. Za takową uchodzić zaś powinno tzw. postępowanie uchybieniowe 
z art. 258 TFUE, jeśli sądy chorwackie nie odpowiedziałyby w satysfakcjonujący sposób na za-
proszenie Komisji odnośnie do rozporządzenia Rady nr 4055/86 z 22 grudnia 1986 r. stosującego 
zasadę swobody świadczenia usług do transportu morskiego między Państwami Członkowskimi 
i między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi19. Skarżąca tego nie kwestionuje, ale 
przyznaje wręcz w swym liście z 19 sierpnia 2014 r., że nierówne traktowanie wewnętrznego 
i międzynarodowego ruchu nie było przedmiotem złożonego zawiadomienia. Co do części za-
wiadomienia traktującego o reżimie artykułu 107 TFUE wystarczy wspomnieć o zarejestrowaniu 
tej sprawy pod sygnaturą T-57/1520. Należy też nadmienić, iż Sąd nie może zastąpić ustaleń do-
konanych przez KE własną oceną dotyczącą interesu Unii Europejskiej, poprzez rozważenie czy 
kryteria inne niż te ujęte przez Komisję powinny były przesądzić o zaistnieniu interesu UE i tym 
samym przeprowadzeniu dalszego dochodzenia w sprawie21. Toteż i ten zarzut strony skarżącej 
musiał zostać odrzucony.

VII. Obserwacje

1. Umiejscowienie wyroku w tendencji orzeczniczej ostatnich lat

Wyrok w sprawie Trajektna wpisuje się w coraz bardziej widoczną w ostatnich latach tendencję 
do podważania na drodze sądowej decyzji Komisji Europejskiej nierozpoznającej merytorycznie 
zawiadomienia w sprawie domniemanych praktyk naruszających konkurencję w myśl art. 101 
lub 102 TFUE. Jako że co do zasady kontrola sądowa tych decyzji kończy się wraz z wydaniem 
wyroku przez Sąd, gdyż strony nie korzystają ze środków zaskarżenia, to wpływ Sądu na kształ-
towanie unijnego prawa konkurencji staje się dla tego typu spraw coraz bardziej niezależny od 
Trybunału Sprawiedliwości(o roli Sądu zob. szerzej: Jaeger, 2011, s. 115–140, a także w kontek-
ście Trybunału Petit, 2013, passim). Daje się przy tym dostrzec, że nierzadko przypadki te cechuje 
brak podjęcia satysfakcjonujących dla wnoszących zawiadomienia decyzji, najpierw przez krajowy 

17 Na podstawie punktów wyr. od 72 do 77.
18 Dz. Urz. C z 2004 r. Nr 101, s. 65.
19 Dz. Urz. L z 1986 r. Nr 378, s. 1.
20 W tej sprawie zapadło już rozstrzygnięcie – zob. wyr. Sądu z 14.09.2016 r., T-57/17, Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji Europejskiej, 
ECLI:EU:T:2016:470.
21 Wyr. Sądu z 17.12.2014 r., T-201/11, Si.mobiltele komunikacijske storitvev d.d. przeciwko Komisji Europejskiej, pkt 89, ECLI:EU:T:2014:1096.
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organ antymonopolowy, a potem przez KE. Co istotne, odnotowane na tym gruncie przypadki 
nie podlegają jednoznacznemu zróżnicowaniu wedle kryterium tzw. nowych22 i starych23 Państw 
Członkowskich.

Powyższe uwagi pozostają wszelako bez uszczerbku dla zaintonowanej w piśmiennictwie 
krytyce wymierzonej w to, jak krajowe organy ochrony konkurencji prowadzą sprawy antymono-
polowe o potencjalnie spełnionej przesłance wpływu na handel (przede wszystkim zob. Svetlicinii, 
Bernatt i Botta, 2015, s. 1247–1276). Niewykluczone, że dodatkowym bodźcem dla przynajmniej 
niektórych zawiadomień KE o podejrzeniu antykonkurencyjnego deliktu może być również nie-
wystarczająco skuteczne egzekwowanie reguł antytrustowych przez organy ochrony konkurencji 
Państw Członkowskich, które przecież stało się spiritus movens dla propozycji aktu prawa wtórnego, 
który ten stan rzeczy miałby sanować. Fałszywe byłoby przeświadczenie, że takie zawiadomienia 
nie mają w ogóle racji bytu, czego najlepszym przykładem jest sprawa Lietuvos geležinkeliai24. 
Popełnione przez litewskie przedsiębiorstwo naruszenie opatrzono nawet prowokacyjnym komen-
tarzem, iż stanowi ono najbardziej ewidentne nadużycie pozycji dominującej, jakie kiedykolwiek 
miało miejsce25. Stąd tym bardziej zaskakiwać może inercja litewskiego organu antymonopolo-
wego w stosunku do tej podręcznikowej niedozwolonej praktyki. 

Nie zawsze zatem adresuje się swe zawiadomienie do organu krajowego, lecz można je zło-
żyć bezpośrednio do Komisji26. Natomiast przypadek z Malty świadczy o tym, że niezadowolenie 
z działań podejmowanych przez krajowy organ antymonopolowy wobec podejrzenia funkcjono-
wania kartelu może prowadzić do poszukiwania pomocy u Komisji Europejskiej nawet pośrednio, 
bowiem via Parlament Europejski27. Historia unijnego porządku antytrustowego zna też przy-
padek zwrócenia się przez rząd jednego z państw (tj. Portugalii) do Komisji z zawiadomieniem 
o prawdopodobnym istnieniu kartelu na jego terytorium28. Ten jaskrawy przykład nasuwa pytania 
o miejsce portugalskiego organu antymonopolowego w służbie ochrony konkurencji w Portugalii 
oraz jego zdolność do realizacji obowiązków wypływających z art. 35 rozporządzenia nr 1/2003.

Tak zarysowana charakterystyka decyzji Komisji Europejskiej wraz z ich ewentualną kon-
trolą sądową przez Sąd nie umożliwia identyfi kacji jednego, bezspornego wzorca cechującego 
sprawy w omawianym kontekście. Relatywnie wspólnym elementem dla zasadniczo wszystkich 
tych spraw jest – z uwagi na unormowanie alokacji spraw w unijnej przestrzeni prawnej – objęcie 
ich w pierwszej kolejności bardziej właściwością krajowych organów antymonopolowych, aniżeli 
organu unijnego. Mając to na uwadze, z pewną dozą ostrożności, można pokusić sięo dokonanie 
podziału owych spraw na dwie grupy. W pierwszej z nich znajdą się te przypadki rzekomych naru-
szeń, które nie stały się obiektem dostatecznego zainteresowania krajowego organu, drugą grupę 
tworzą zaś raczej zawiadomienia przedłożone jedynie Komisji wobec generalnego przeświadczenia 

22 Przykładowo zob. wyr. Sądu z 17.12.2014 r., T-201/11, Si.mobiltele komunikacijske storitve d.d. przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:1096 
czy wyr Sądu z 16.05.2017 r., T-480/15, Agria Polska sp. z o.o. przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2017:339.
23 Przykładowo zob. wyr. Sądu z 24.11.2011 r., T-296/09, EFIM przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:2011:693; wyr. Sądu z 11.07.2013 r., w spra-
wach połączonych T-108/07 i T-354/08, Diamanthandel A. Spira BVBA przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2013:367;wyr. Sądu z 16.10.2013 r., 
T-432/10, Vivendi przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2013:538 czy wyr. Sądu z 21.01.2015 r., T-355/13, easyJetAirline Co. Ltd przeciwko Komisji 
Europejskiej, ECLI:EU:T:2015:36.
24 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3622_en.htm (21.12.2017).
25  https://chillingcompetition.com/2017/10/05/lithuanian-railways-the-most-straightforward-abuse-case-ever/ (19.01.2018).
26 W tym zakresie tytułem przykładu z Polski zob. http://www.rp.pl/Lotnictwo/180119079-Po-skardze-LOT-skarzy-takze-Ryanair.html (20.01.2018). 
27 Zob. http://www.maltatoday.com.mt/news/national/72574/european_commission_asked_to_investigate_alleged_fuel_cartel_in_malta (11.01.2018).
28 http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/28/c_136646373.htm (30.11.2017) oraz http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/governo
-pede-a-uniao-europeia-que-investigue-precos-dos-combustiveis?ref=HP_Destaquesduasnot%C3%ADcias3 (30.11.2017).
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domniemanych poszkodowanych o niezdolności organu danego Państwa Członkowskiego do 
podjęcia interwencji wyeliminowującej określony antykonkurencyjny delikt. Sprawę Trajektna za-
liczyć należy do pierwszej z wymienionych. Niemniej jednak trzeba pamiętać, iż obok drogi pub-
licznoprawnej istnieją jednocześnie środki prawne w ramach prywatnoprawnego wdrażania reguł 
konkurencji, o czym Komisja wspomniała nawet w kontekście sprawy Lietuvos geležinkeliai29. 
Można je poczytywać za szczególnie atrakcyjną alternatywę w razie antycypacji nieskuteczności 
interwencji krajowego organu antymonopolowego, a niepomyślne rozpoznanie przez niego za-
wiadomienia i tak nie zamyka sposobności wniesienia powództwa odszkodowawczego do sądu 
krajowego przeciwko domniemanemu naruszycielowi

2. Krajowe prawo konkurencji = unijne prawo konkurencji?

W sprawie Trajektna zagadnieniem równie rudymentarnym, co kontrowersyjnym, jest stwier-
dzenie Sądu odnoszące się do konwergencji unormowań materialnych będącej rezultatem tzw. 
spontanicznej harmonizacji. Okoliczność, iż przepisy chorwackie miałyby stanowić odpowiedniki 
art. 101 i 102 TFUE, posłużyła Sądowi jako legitymacja działań Komisji. W znacznym bowiem 
stopniu KE oparła się na ustaleniach organu chorwackiego dokonanych na podstawie wyłącznie 
krajowego prawa konkurencji. Z uwagi na objęcie regulacji krajowych spontaniczną harmonizacją 
Sąd skonkludował, że taka ocena jest równoważna z analizą zakotwiczoną w Traktacie, czyniąc 
obie opcje de facto zamiennymi. O ile nie można wykluczyć, że na kanwie sprawy antymono-
polowej taka postawa będzie bezwyjątkowo nieuzasadniona, o tyle jednak z pewnością pogląd 
Sądu jest uproszczeniem i kłóci się z charakterystycznym dla unijnego systemu antytrustowego 
prymatem badania każdej sprawy in concreto z uwzględnieniem całokształtu okoliczności fak-
tycznych oraz prawnych30.

Zastanawiające jest czy rzeczywiście Sąd był uprawniony do przywołania stanowisk Komisji 
Europejskiej oraz skarżącej co do zbieżności prawa chorwackiego i unijnego bez ich zbadania 
w zakresie odpowiadającym zarzutom stawianym przez Trajektna o popełnionych deliktach an-
tykonkurencyjnych. Nie wgłębiając się w problematykę granic orzekania przez Sąd (o proble-
mach i granicach jurysdykcji Sądu zob. Kowalik-Bańczyk, 2017, s. 299–308), podkreślić trzeba, 
iż narosłe wokół niej kontrowersje ogniskują się zwłaszcza w odniesieniu do decyzji Komisji na-
kładających sankcję. Glosowany wyrok nie dotyczył jednak takiego rodzaju decyzji. Odwołanie 
wniesione w referowanej sprawie na mocy art. 263 TFUE oznacza natomiast, że Sąd sprawuje 
kontrolę zgodności z prawem polegającą na zbadaniu, zarówno pod względem faktycznym, jak 
i prawnym, argumentów skarżącej. Wydaje się, że zarzuty Trajektna nie stanowiły przeszkody dla 
Sądu w aspekcie ustalenia zgodności z prawem modus operandi zaprezentowanego przez KE.

Bez przeprowadzenia analizy w przedmiocie konwergencji relewantnych przepisów konsty-
tuujących zakaz danego antykonkurencyjnego porozumienia nie jest możliwe wyprowadzenie 
bezsprzecznej konkluzji o równoważności określonych norm. Co więcej, taka analiza powinna 
objąć nie tylko samo literalne brzmienie odnośnych przepisów, lecz także weryfi kację czy ich 
wykładnia jest tożsama, co może pociągać za sobą konieczność zapoznania się z praktyką 

29 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3622_en.htm (21.12.2017).
30 W wyroku w sprawie EasyJetAirline (zob. przypis 23) zarzuty skarżącego skoncentrowały się wokół oparcia się niderlandzkiego organu antytrusto-
wego na prawie lotniczym, a nie prawie konkurencji UE, lecz fi nalnie okazały się one niezasadne, czemu sprzyjał brak konieczności zdefi niowania rynku 
właściwego przez organ krajowy.
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decyzyjną oraz orzecznictwem. Godne uwagi jest też możliwe oddziaływanie tradycji prawnych 
w danym Państwie Członkowskim na kierunek podejmowania rozstrzygnięcia i to w sferze wy-
kraczającej poza dorobek judykatury, a dotykającej wpływu kultury prawnej (w danej jurysdykcji 
na stosowanie prawa antymonopolowego może oddziaływać uwzględnienie polityki zrównowa-
żonego rozwoju – zob. zwłaszcza Monti i Mulder, 2017, s. 635–656). Wybór składu orzekającego 
tudzież sędziego sprawozdawcy o określonej narodowości może determinować treść orzeczenia 
nawet w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. wnioski wynikające z badań: Huyue 
Zhang, Liu i Garoupa, 2018), więc tym bardziej percepcja Komisji i organów z różnych Państw 
Członkowskich będzie odmienna nawet przy literalnie zbieżnych przepisach. W równym stopniu 
istotna może być warstwa proceduralna dotycząca przebiegu postępowania antymonopolowego, 
ponieważ walor czysto krajowy sprawy może de facto implikować mniejszą aktywność organu 
w celu ustalenia stanu faktycznego, co będzie bezpośrednio determinować treść rozstrzygnięcia 
(Dobosz, 2017, s. 35–36).

Powyżej nakreślona kontestacja kwalifi kacji oceny opartej na prawie krajowym jako równo-
ważnej do dokonanej w świetle norm traktatowych może jednak spotkać się z kontrargumentem 
osadzonym w rosnącym trendzie orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości. Jak już bowiem 
nadmieniono we wprowadzeniu do niniejszej glosy – TS niejednokrotnie nie odmówił udzielenia 
odpowiedzi na pytania prejudycjalne mimo stricte krajowego charakteru sprawy. Innymi słowy 
brak spełnienia przesłanki wpływu na handel między Państwami Członkowskimi31 nie stanął na 
przeszkodzie Trybunałowi, aby opowiedzieć się za dopuszczalnością wniosku skierowanego 
przez sąd krajowy w trybie prejudycjalnym. Dostrzeżona tendencja może jednak nasuwać obiek-
cje, a zastrzeżenia na tej płaszczyźnie były zgłaszane przez jednego z rzeczników generalnych 
(zob. szerzej: Dobosz, 2017).

Granice wyrażanej na łamach niniejszej glosykrytyki jednolitej optyki antymonopolowych 
regulacji krajowych oraz unijnych wymagają dookreślenia. Sprzeciw budzić powinno niepoddane 
dostatecznej refl eksji uznanie, iż jeden przepis będzie odzwierciedleniem drugiego tylko z tego 
powodu, że późniejszy powstał metodą „kopiuj – wklej” mając wcześniejszy za wzór. Toteż na 
kanwie konkretnej sprawy należy dogłębnie przeanalizować czy posłużenie się danym przepi-
sem krajowym przynosi ten sam efekt, jak gdyby zastosowanie znalazł art. 101 lub 102 TFUE. 
W przyszłości natomiast równoczesna koegzystencja krajowego oraz unijnego prawa konkurencji 
może już być zbędna i sztuczna. W razie ziszczenia się takiego scenariusza wyłącznie prawo UE 
będzie regulować domenę porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej, 
przesłanka wpływu na handel będzie zaś przydatna jedynie dla kontroli zasadności prowadzenia 
postępowania antymonopolowego przez Komisję Europejską.

3. Praktyki nazwane, praktyki nienazwane oraz art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1/2003

Akceptacja tezy, jakoby przepisy materialnoprawne Państw Członkowskich stanowiły kalkę 
unormowań artykułu 101 czy 102 TFUE, byłaby – jak już nakreślono – swego rodzaju uprosz-
czeniem. O ile owe twierdzenie może przynajmniej diametralnie nie stracić na aktualności 

31 Ewentualnie można mówić o braku elementu transgranicznego w sprawie, aczkolwiek taka nomenklatura nie jest przekonująca, gdyż w dalszym 
ciągu naruszycielem może być przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie, co wszakże automatycznie nie prowadzi do uznania danej praktyki 
za na tyle doniosłą dla funkcjonowania rynku wewnętrznego by sięgnąć po art. 101 czy 102 TFUE.
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w odniesieniu do stypizowanych naruszeń z art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE32 względem zastanych 
w krajowych porządkach prawnych odpowiedników, o tyle ustawodawca danego państwa może 
wszelako uznać za uzasadnione poszerzenie egzemplifi kacyjnego zestawienia o kolejne nazwane 
praktyki, nadając im tym samym szczególne znaczenie. Znakomitym przykładem tej prawidłowo-
ści jest wyprowadzenie przed nawias zakazu zmów przetargowych, który wyartykułowany został 
w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik33, niezależnie od możliwości jego zakwalifi kowania jako porozumienia 
spełniającego warunki dla innych praktyk nazwanych.

Słuszne natomiast jest stanowisko zaprezentowane w literaturze (Stawicki, 2016a, s. 266), 
zgodnie z którym zasada nullum crimen sine lege będzie sprzeciwiać się rozszerzającej wykładni 
ujętych expressis verbis w normie antymonopolowej naruszeń. Wciąż jednak będzie możliwe objęcie 
ich reżimem antytrustowym przy użyciu klauzuli generalnej z art. 101 ust. 1 akapit pierwszy TFUE 
(oraz odpowiedników krajowych). Trzeba wszakże pamiętać, iż zestawienie antykonkurencyjnych 
deliktów w postanowieniach Traktatu jest niewyczerpujące, a samo prawo antymonopolowe jest 
niezwykle „pojemne” (por. Ezrachi, 2017, s. 49–75). Toteż art. 101 ust. 1 akapit pierwszy TFUE 
może służyć jako podstawa prawna decyzji organu antytrustowego, jeśli subsumpcja danego za-
chowania rynkowego pod wyszczególnioną stypizowaną praktykę budziłaby wątpliwości. Jakkolwiek 
pole manewru dla interwencji unijnego oraz krajowych organów antymonopolowych jest w teorii 
tożsame, to jednak w praktyce podejścia prezentowane przez określone organy mogą się po-
ważnie różnić, czemu sprzyja właśnie szeroki zakres generalnego zakazu antykonkurencyjnych 
porozumień tudzież nadużywania swej pozycji przez dominanta. Na tę konstatację składać się 
mogą głównie: rozbieżna praktyka decyzyjna i orzecznictwo, wpływ innych wewnętrznych norm 
prawnych (np. konstytucji czy regulacji karnoprawnych), jak również priorytety organów, poten-
cjalnie skorelowane z polityką rządową. Wreszcie, zaakcentowane różnice na tle stypizowanych 
naruszeń mogą rzutować na działalność poszczególnych organów. Warto choćby postawić bez 
odpowiedzi pytanie, czy gdyby zmowy przetargowe nie były explicite unormowane w polskiej 
ustawie antymonopolowej, to czy nie doczekalibyśmy się decyzji Prezesa UOKiK sankcjonującej 
zmowę przetargową opartej także na przepisie traktatowym?

Obok możliwych różnic na tle praktyk nazwanych i nienazwanych nie sposób nie wspomnieć 
o art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1/2003 przewidującym nieskrępowaną unijnym reżimem antytru-
stowym swobodę dla organów krajowych do działania. Pozostawione dla nich autonomia w zakresie 
przyjmowania i stosowania bardziej restrykcyjnych własnych przepisów prawnych, które zakazują 
lub przewidują sankcje za jednostronne praktyki przedsiębiorstw (ust. 2) może w istocie rozszerzyć 
aplikowalność krajowego odpowiednika art. 102 TFUE do tego stopnia, że „równoważność” owych 
przepisów będzie już nieaktualna. Natomiast niedoprecyzowanie celów unijnego prawa konkurencji 
może przyczynić się do nachodzenia – na sferę potencjalnego stosowania art. 101 czy 102 TFUE 
– norm krajowych, które mogą realizować teoretycznie odmienne cele (ust. 3).

W tym nurcie, obawy może rodzić interwencja Bundeskartellamt w sprawie Facebook. Ów 
organ na obecnym etapie postępowania pominął art. 102 TFUE, mimo potencjalnego nadużycia 
pozycji dominującej dotykającego całego terytorium Niemiec34. Co ciekawe, przyczyny takiego 
32 Analogicznie w przypadku unijnej regulacji nadużywania pozycji dominującej.
33 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).
34 Co może zagrozić jednolitości, gdyby organ innego Państwa Członkowskiego zastosował art. 102 TFUE do tożsamego zachowania tego samego 
podmiotu, ale wywierającego skutki w obrębie tego innego państwa lub gdyby interwencję podjęła KE.
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stanu rzeczy nie zostały wyjaśnione35, natomiast w doktrynie panuje niezgodność w przedmiocie 
podstawy prawnej dla takiego wyboru Bundeskartellamt. Przewijają się dwie koncepcje – jedna36 
związana z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, druga37 zaś z ustępem trzecim rzeczonego artykułu. 
Taka inkongruencja świadczy o tym, jak wielce problematyczne jest odstąpienie od zastosowania 
normy traktatowej, a jednocześnie jak szerokie mogą być ramy uzasadnienia dla takiego postę-
powania38. Skoro tak trudna, by nie powiedzieć niewykonalna, jest delimitacja prawa konkurencji 
UE, odpowiadającego mu krajowego prawa konkurencji, a także prawa konkurencji Państwa 
Członkowskiego korzystającego z wyłączenia na mocy ww. przepisów, konieczne będzie poczynie-
nie rzetelnej analizy czy w konkretnej sprawie w istocie brak unijnej podstawy prawnej nie będzie 
uniemożliwiał wywodzenia skutków relewantnych dla postępowania toczącego się już w obszarze 
unijnego systemu antytrustowego. Toteż wniosek o zamienności obu podstaw prawnych może 
być nierzadko przedwczesny.

4. Problem defi cytu tłumaczeń

Godna odnotowania jest też pewna prawidłowość, że wyroki Sądu w tej kategorii spraw nie 
są co do zasady39 tłumaczone na języki urzędowe Państw Członkowskich, jak to ma miejsce 
w przypadku pozostałych orzeczeń. Nie może to spotkać się z aprobatą, albowiem właśnie peł-
na dostępność w ujęciu materialnym i formalnym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej buduje pożądaną pewność prawa. W przeciwnym razie w podobnych sprawach 
będzie dla stron co najmniej utrudnione zaznajomienie się z judykaturą sądu unijnego, co wobec 
kreowania strategii procesowej może być niebagatelne. Można także – naturalnie błędnie – do-
mniemywać, że skoro dane orzeczenie nie jest tłumaczone na inne języki, to jego znaczenie jest 
niewielkie dla unijnego dorobku antytrustowego. Nie trzeba nadmiernie akcentować, że również 
z perspektywy badań podejmowanych przez przedstawicieli nauki niedostatek szerszych tłumaczeń 
kłóci się z charakterem poznawczym owych orzeczeń. Równie znamienną cechą tego typu spraw, 
jak już wspomniano, jest rzadkość zaskarżania wyroków Sądu do Trybunału Sprawiedliwości40, 
ale i orzeczenia Trybunału nie są zawsze tłumaczone na pozostałe języki w ramach Unii.

VII. Wnioski podsumowujące
Na pozór drugorzędne orzeczenie Sądu w sprawie Trajektna wpisuje się w dwie dostrzeżo-

ne tendencje unijnego porządku antymonopolowego. Po pierwsze, należy do tej grupy wyroków, 
które ukierunkowane były na kontrolę sądową decyzji wydanej przez Komisję Europejską, która 
– podobnie jak krajowy organ konkurencji – nie znalazła podstaw do usankcjonowania domnie-
manego naruszyciela. Przyczyn takich rozstrzygnięć KE można co do zasady poszukiwać w nie-
wystarczającym interesie Unii Europejskiej oraz zbyt niskim prawdopodobieństwie naruszenia. Po 

35  http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Diskussions_Hintergrundpapier/Hintergrundpapier_Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=5 
(29.12.2017).
36 Pogląd T. Soamesa – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6349215750632284160/ (17.01.2018).
37 Pogląd S. Heinz – http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2018/01/09/bundeskartellamt-sends-preliminary-assessment-facebook/ 
(17.01.2018).
38 Podejście Bundeskartellamt nasuwa także więcej zastrzeżeń, zwłaszcza co do naruszenia zasady jednolitości stosowania prawa konkurencji UE, 
lecz z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania tematyka nie zostanie bardziej zgłębiona. 
39 Tłumaczone zostały wyr. w sprawach Agria Polska (zob. przypis 22) czy EasyJetAirline (zob. przypis 23).
40 Zob. np. wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 19.09.2013 r., C-56/12 P, EFIM przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2013:575.
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drugie, Sąd zidentyfi kował chorwackie reguły konkurencji jako odzwierciedlające treść przepisów 
traktatowych, co stanowi kontynuację przyjętej, w takich sprawach jak Allianz Hungaria oraz póź-
niejszych, koncepcji opartej na przeświadczeniu o dokonaniu całkowitej konwergencji regulacji 
antytrustowych w odnośnym Państwie Członkowskich z wzorcem unijnym.

W powyższych obserwacjach wybrzmiewa jednak zdecydowany sprzeciw wobec nadmier-
nego optymizmu co do oceny przepisów – krajowego i unijnego – jako rzeczywiście identycz-
nych. W tym zakresie zasygnalizowane wybrane aspekty natury prawnej oraz faktycznej podają 
w wątpliwość słuszność zarysowującego się podejścia w orzecznictwie sądów luksemburskich. 
Nie tworzą one bynajmniej zamkniętego katalogu. W związku z tym wyprowadzanie wniosków 
opartych na realiach prawa krajowego nie powinno wywoływać skutków powstałych w ramach 
systemu antymonopolowego UE, jeżeli nie dokonano rzetelnej analizy relewantnych regulacji 
określonego Państwa Członkowskiego. Jeśli chodzi o postępowanie prowadzone przez krajowy 
organ konkurencji, które nie kończy się wydaniem decyzji zobowiązującej lub decyzji stwierdza-
jącej naruszenie, dodatkową trudnością jest niejednolitość w unormowaniu tej formy działania 
przez niektóre Państwa Członkowskie (Svetlicinii, Bernatt i Botta, 2018).

Niewykluczone, że w przyszłości europejskiej przestrzeni prawa antymonopolowego korzyści 
wynikające z istnienia wyłącznie unijnych norm antytrustowych przeważą, co doprowadzi do re-
zygnacji ze stanowienia oraz równoległego stosowania krajowego prawa konkurencji, a kolejnym 
ku temu krokiem może stać się wyrok TS w sprawie PZU41. Niemniej w dobie obowiązywania 
rozporządzenia nr 1/2003 to reguły konkurencji Unii Europejskiej stanowią jedyne odniesienie dla 
oceny niedozwolonych praktyk. Tym samym przenikanie się – pod różnymi postaciami – wpływów 
unijnego oraz krajowego prawa antymonopolowego ocenić trzeba jako wysoce niepożądane i za-
grażające osiąganiu jednolitości stosowania prawa konkurencji UE, jeżeli przebiega bez należytej 
analizy in concreto.
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Dwudziestowieczne lekarstwo na problemy XXI wieku
Glosa do wyroku TS z 6 grudnia 2017 r. w sprawie C-230/16 
Coty Germany GmbH przeciwko Parfümerie Akzente GmbH
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Słowa kluczowe: dystrybucja selektywna; Trybunał Sprawiedliwości.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Komentowane orzeczenie zostało wydane w związku ze sporem między Coty Germany 

GmbH a Parfümerie Akzente GmbH – dystrybutorem produktów Coty Germany. Istota sporu spro-
wadzała się do możliwości wprowadzenia przez Coty Germany w ramach systemu dystrybucji 
selektywnej ograniczenia (tu: na Parfümerie Akzente GmbH) w zakresie sprzedaży produktów za 
pośrednictwem nieautoryzowanych podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż przez Internet.

Rzeczony spór, prowadzony przez strony przed sądami niemieckimi, skutkował wnioskiem do 
Trybunału Sprawiedliwości (dalej: Trybunał lub TS) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
dotyczącego wykładni art. 101 ust. 1 TFUE, a także art. 4 lit. b) i c) rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych1.

II. Stan faktyczny
Coty Germany GmbH jest spółką prawa niemieckiego (dalej: Coty), która prowadzi sprzedaż 

luksusowych artykułów kosmetycznych w Niemczech. W swojej ofercie posiada różne marki, któ-
rych część sprzedaje za pomocą systemu selektywnej dystrybucji2. 

Parfümerie Akzente GmbH jest spółką prawa niemieckiego (dalej: Parfümerie Akzente), która 
prowadzi od wielu lat sprzedaż produktów Coty Germany jako autoryzowany dystrybutor zarówno 
w stacjonarnych salonach sprzedaży, jak i przez Internet. Parfümerie Akzente sprzedaż przez 
Internet prowadziła poprzez własny sklep internetowy oraz za pomocą platformy „amazon.de”.

W umowie obowiązującej strony uzasadnieniem dla istnienia ograniczeń kształtujących sy-
stem dystrybucji selektywnej był luksusowy charakter marek Coty Prestige.

1 Dz. Urz. L z 2010 r. Nr 102, s. 1. 
2 Przez system dystrybucji selektywnej należy rozumieć zobowiązania dystrybutorów do stosowania określonych wymogów w zakresie sprzedaży, 
w tym techniki sprzedaży, a także zakaz sprzedaży poza autoryzowaną siecią, w tym zakaz odsprzedaży podmiotom trzecim celem dalszej dystrybucji. 
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W zakresie sprzedaży stacjonarnej przywołana umowa regulowała m.in. otoczenie, wyposa-
żenie i wystrój lokali handlowych i tak:
– zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej umowy3 „wyposażenie i wystrój lokalu handlowego, oferta 

produktów, reklama i prezentacja sprzedawanych produktów powinny unaoczniać wartość 
i wzmacniać luksusowy charakteru marek Coty Prestige; Przy ocenie tego kryterium należy 
w szczególności wziąć pod uwagę fasady, urządzenie wnętrza, podłogi, ściany i sufi ty, umeb-
lowanie, a także powierzchnię sprzedaży i oświetlenie, a wreszcie ogólne wrażenie porządku 
i czystości”;

– punkt 6 przywołanego artykułu i ustępu umowy4 stanowił z kolei, iż „oznaczenie lokalu han-
dlowego za pomocą nazwy przedsiębiorstwa lub przez dodanie elementów dotyczących 
przedsiębiorstwa lub jego sloganu nie może sprawiać wrażenia ograniczonej oferty produk-
tów, wyposażenia gorszego gatunku lub braku doradztwa i musi poza tym być umieszczone 
w taki sposób, aby nie zasłaniać dekoracji i witryn depozytariusza”.
Do umowy dołączono załącznik regulujący sprzedaż przez Internet, który w pierwotnej wersji 

stanowił, że Parfümerie Akzente nie może korzystać z usług podmiotów trzecich, które nie po-
siadają autoryzacji.

Coty zmieniła zasady sprzedaży, w tym te dotyczące sprzedaży w Internecie po wejściu w ży-
cie rozporządzenia nr 330/20105 w taki sposób, iż uzależniła możliwość sprzedaży przez Internet 
od zachowania luksusowego charakteru produktów oraz ograniczyła sprzedaż przez Internet do 
witryny autoryzowanego sklepu6. 

Parfümerie Akzente odmówiła zaakceptowania zmian, w efekcie czego Coty wniosła pozew 
do sądu, żądając, aby ten zakazał pozwanej dystrybucji produktów Coty w Internecie w zakresie 
wykraczającym poza ramy nakreślone nowymi warunkami sprzedaży internetowej, w szczegól-
ności poprzez platformę „amazon.de”.

Wyrokiem z 31 lipca 2014 r. sąd pierwszej instancji oddalił pozew, uzasadniając, że za-
równo żądanie, jak i postanowienie umowne statuujące ograniczenia były sprzeczne z art. 101 
ust. 1 TFUE i stosownym przepisem niemieckiego odpowiednika ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. W ocenie sądu proponowane ograniczenie w zakresie dystrybucji jest ogranicze-
niem w rozumieniu art. 4 lit. c) rozporządzenia nr 330/2010. Sąd uznał, iż cel w postaci ochrony 
prestiżowego wizerunku marki nie może uzasadniać wprowadzenia systemu dystrybucji selektyw-
nej, który z zasady stanowi ograniczenie konkurencji. Sąd powołał się tu m.in. na wyrok z 2011 r. 
w sprawie Pierre Fabre Dermo-Cosmétique7.

Sąd wypowiedział się także w zakresie wyłączenia indywidualnego, wskazując na brak 
przesłanek na jego zastosowanie z uwagi fakt, iż Coty nie wykazała, by żądane ograniczenie 
w dystrybucji (wyłączenie sprzedaży przez Internet za pośrednictwem platform osób trzecich) pro-
wadziło do zwiększenia efekt ywności, które mogłoby rekompensować negatywne dla konkurencji 
skutki związane z ograniczeniem. Sąd wskazał na nieproporcjonalność ograniczenia z uwagi na 
3 Przywołane w wyr. (pkt 12).
4 Przywołane w wyr. (pkt 13).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do ka-
tegorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. UE L z 2010 r. Nr 102, s. 1).
6 Także poprzez zakaz „używania innego oznaczenia handlowego, jak i rozpoznawalnego udziału przedsiębiorstwa trzeciego, które nie jest autoryzo-
wanym depozytariuszem spółki Coty Prestige”.
7 Wyr. TS z 13.10.2011 r., C-439/09 (dalej: Pierre Fabre).
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możliwość żądania stosowania konkretnych wymogów jakościowych od stron trzecich w przypadku 
dystrybucji z wykorzystaniem ich platform.

Apelację od wyroku wniosła Coty, natomiast sąd drugiej instancji8 postanowił zawiesić po-
stępowanie w sprawie i zwrócił się do TS z czterema pytaniami prejudycjalnymi9:

„1) Czy systemy dystrybucji selektywnej, które dotyczą dystrybucji artykułów luksusowych 
i prestiżowych i służą przede wszystkim zapewnieniu ’luksusowego wizerunku‘ towarów, 
stanowią element konkurencji zgodny z art. 101 ust. 1 TFUE?

2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy elementem konku-
rencji zgodnym z art. 101 ust. 1 TFUE może być to, że uczestnikom systemu dystrybucji 
selektywnej działającym na poziomie handlu detalicznego w przypadku sprzedaży przez 
Internet generalnie zakazuje się włączania w rozpoznawalny na zewnątrz sposób przed-
siębiorstw trzecich, niezależnie od tego, czy w konkretnym przypadku naruszone zostają 
uzasadnione wymogi producenta w zakresie jakości?

3) Czy art. 4 lit. b) rozporządzenia nr 330/2010 należy interpretować w ten sposób, że nało-
żony na działających na poziomie handlu detalicznego uczestników systemu dystrybucji 
selektywnej w przypadku sprzedaży przez Internet zakaz włączania w rozpoznawalny na 
zewnątrz sposób przedsiębiorstw trzecich stanowi ograniczenie ze względu na cel grupy 
klientów detalisty?

4) Czy art. 4 lit. c) rozporządzenia nr 330/2010 należy interpretować w ten sposób, że wobec 
działających na poziomie handlu detalicznego uczestników systemu dystrybucji selektyw-
nej w przypadku sprzedaży przez Internet zakaz włączania w rozpoznawalny na zewnątrz 
sposób przedsiębiorstw trzecich stanowi zamierzone ograniczenie biernej sprzedaży na 
rzecz konsumentów końcowych?”.

III. Stanowisko Rzecznika Generalnego i Trybunału Sprawiedliwości
26 lipca 2017 r. opinię w tej sprawie wydał Rzecznik Generalny, Nils Wahl. Odpowiadając na 

pierwsze z pytań prejudycjalnych Rzecznik uznał10, iż niemiecki sąd dokonał błędnej interpretacji 
orzeczenia Pierre Fabre. W jego ocenie wyrok ten nie dotyczył systemu dystrybucji selektywnej 
jako takiego, ale wskazanego postanowienia umowy, którą Pierre Fabre Dermo Cosmetique GmbH 
zawarła z dystrybutorem11. Postanowieniem tym całkowicie wyeliminowano możliwość sprzedaży 
przez Internet, co nie ma miejsca w analizowanej sprawie. Co interesujące, Rzecznik zastrzegł 
jednak, iż nie jest to wcale takie oczywiste12.

 8 Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
 9 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Coty Germany GmbH / Parfümerie 
Akzente GmbH (sprawa C-230/16).
10 Systemy dystrybucji selektywnej, które dotyczą dystrybucji artykułów luksusowych i prestiżowych oraz służą przede wszystkim zapewnieniu „luk-
susowego wizerunku” owych towarów, stanowią element konkurencji zgodny z art. 101 ust. 1 TFUE w zakresie, w jakim podmioty zajmujące się dalszą 
sprzedażą wybierane są w oparciu o obiektywne kryteria o charakterze jakościowym, które określa się w sposób jednolity dla wszystkich i które stosowane 
są w sposób niedyskryminujący w stosunku do wszystkich potencjalnych podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą, gdy charakter rozpatrywanego 
artykułu, w tym jego prestiżowy wizerunek, wymaga dystrybucji selektywnej w celu zapewnienia jego jakości i prawidłowego użytku, przy czym ustalone 
kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne.
11 „Nie oznacza to jednak, że Trybunał miał zamiar automatycznie objąć zakazem porozumień antykonkurencyjnych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 TFUE, systemy dystrybucyjne, które zmierzają właśnie do ochrony wizerunku marki danych produktów” (pkt 80).
12 „Moim zdaniem bez fundamentalnej zmiany zasad normujących rozpatrywanie systemów dystrybucji selektywnej w świetle reguł w dziedzinie kon-
kurencji można zaakceptować jedynie drugie stanowisko i w związku z tym należy udzielić odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne 
w brzmieniu sformułowanym przez sąd odsyłający” (pkt 63).
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Rzecznik przywołał także wyrok w sprawie Metro13, wskazując na dopuszczalność i zgodność 
z prawem systemów dystrybucji selektywnej, które spełniają warunki związane z charakterem 
towarów; wysoką jakością czy poziomem technicznym, obiektywnością kryteriów wyboru dystry-
butorów, jednolitością kryteriów o charakterze jakościowym, które nie wykraczają poza konieczne 
wymogi determinowane przez charakter towarów.

Odpowiadając na drugie pytanie prejudycjalne – dotyczące zakazu sprzedaży towarów za 
pośrednictwem witryn internetowych podmiotów trzecich – Nils Wahl uznał14, iż zakaz ten może 
być całkowicie uzasadniony potrzebą kontroli jakości15. 

Rzecznik wskazał także na potrzebę – w odniesieniu do dóbr luksusowych, takich jak ofero-
wane przez Coty – wpływu na sposób ich prezentacji.

W zakresie odpowiedzi na pytanie trzecie i czwarte Rzecznik uznał1617, iż skoro dystrybutor 
ma możliwość sprzedaży przez Internet (nie została wyłączona, choć wprowadzono ograniczenia 
w przypadku podmiotów trzecich), nie może być mowy o blokadzie sprzedaży za pomocą tego 
kanału dystrybucji. 

Zdaniem Rzecznika, nic nie wskazuje, aby użytkownicy amazon.de byli wyizolowaną grupą 
konsumentów. Co za tym idzie, w stanie faktycznym będącym podstawą opiniowania nie może 
być mowy o „zamknięciu rynku” w postaci ograniczenia grupy klientów lub sprzedaży biernej na 
rzecz konsumentów końcowych.

Wyrokiem z 6 grudnia 2017 r. Trybunał co do zasady zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika 
Generalnego i tak w zakresie pytania pierwszego wskazał że: „(…) organizacja systemu dystrybucji 
selektywnej nie podlega zakazowi z art. 101 ust. 1 TFUE, pod warunkiem, że wybór podmiotów 
zajmujących się dalszą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze 
jakościowym, ustalone w sposób jednolity względem wszystkich podmiotów mających zajmować 
się dalszą sprzedażą i stosowane w sposób niedyskryminacyjny, że właściwości danego produktu 
wymagają dla zachowania jakości i zapewnienia odpowiedniego używania takiej sieci dystrybucji, 
i wreszcie że zdefi niowane kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne”. TS, przywołując 
różne orzeczenia, w tym i Pierre Fabre, podkreślał, iż artykuły luksusowe – ze względu na swoje 
cechy szczególne i charakter – mogą wymagać wprowadzenia systemu dystrybucji selektywnej 
w celu zachowania ich jakości i zapewnienia odpowiedniego używania.

Ostatecznie stwierdził, iż artykuł 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że 
system dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych służący głównie zapewnieniu luk-
susowego wizerunku takich towarów jest zgodny z tym postanowieniem, pod warunkiem, 

13 Wyr. TS z 25.10.1977 r., C-26/76, Metro.
14 W celu ustalenia, czy postanowienie umowne dotyczące nałożonego na autoryzowanych dystrybutorów systemu dystrybucji zakazu włączania 
w rozpoznawalny na zewnątrz sposób platform osób trzecich do sprzedaży przez Internet jest zgodne z art. 101 ust. 1 TFUE, sąd odsyłający powinien 
zbadać czy owo postanowienie umowne jest uzależnione od charakteru produktu, czy jest ustalone w sposób jednolity i stosowane jednakowo oraz czy 
nie wykracza poza to, co jest konieczne (pkt 122).
15 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że spółka Coty Germany nie przewidziała bezwzględnego zakazu sprzedaży przez Internet, lecz jedynie 
zobowiązała swoich autoryzowanych dystrybutorów do niesprzedawania produktów objętych umową za pośrednictwem platform osób trzecich, ponie-
waż w opinii lidera sieci platformy te nie są zobowiązane do przestrzegania wymogów jakościowych, jakie ów lider nakłada na swoich autoryzowanych 
dystrybutorów (pkt 109).
16 Nałożony na działających na poziomie handlu detalicznego uczestników systemu dystrybucji selektywnej w przypadku sprzedaży przez Internet 
zakaz włączania w rozpoznawalny na zewnątrz sposób przedsiębiorstw trzecich nie stanowi ograniczenia grupy klientów detalisty w rozumieniu art. 4 
lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.
17 Nałożony na działających na poziomie handlu detalicznego uczestników systemu dystrybucji selektywnej w przypadku sprzedaży przez Internet za-
kaz włączania w rozpoznawalny na zewnątrz sposób przedsiębiorstw trzecich nie stanowi zamierzonego ograniczenia sprzedaży biernej użytkownikom 
końcowym w rozumieniu art. 4 lit. c) rozporządzenia nr 330/2010.
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że wybór podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria 
obiektywne o charakterze jakościowym, ustalone w sposób jednolity względem wszystkich 
podmiotów mających zajmować się dalszą sprzedażą i stosowane w sposób niedyskrymi-
nacyjny oraz że ustalone kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne.

Co do pytania drugiego, Trybunał także podzielił stanowisko zajęte przez Nilsa Wahla, wskazał 
jednocześnie, iż jeżeli spełnione są warunki opisane powyżej (jako odpowiedź na pytanie pierw-
sze), umowne uregulowanie kwestii ochrony luksusowego i prestiżowego wizerunku produktów 
jest dopuszczalne w świetle art. 101 ust. 1 TFUE. W ocenie TS regulacja umowna, która podlegała 
analizie, realizowała ten właśnie cel. Dodatkowo Trybunał zauważył, iż z akt sprawy wynika, że 
w ocenie sądu odsyłającego postanowienie to jest obiektywne i jednolite oraz że jest stosowane 
bez dyskryminacji wobec wszystkich autoryzowanych dystrybutorów. TS uznał, iż wprowadzone 
regulacje mają na celu umożliwić Coty jako dostawcy towarów luksusowych sprawowanie kon-
troli nad tym, czy jego towary są sprzedawane online w środowisku, które odpowiada wymogom 
i warunkom, jakie są wymagane od dystrybutorów. Trybunał zauważył także, iż w analizowanym 
stanie autoryzowani dystrybutorzy Coty mogą sprzedawać online towary objęte umową zarówno 
za pośrednictwem swych własnych stron internetowych – pod warunkiem zachowania luksuso-
wego charakteru, jak i za pośrednictwem platform podmiotów trzecich, jeżeli fakt korzystania 
z nieautoryzowanych usług nie jest widoczny dla konsumenta.

Ostatecznie w zakresie pytania drugiego TS stwierdził, iż artykuł 101 ust. 1 TFUE należy 
interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on postanowieniu umownemu, takiemu 
jak analizowane w postępowaniu głównym, które zakazuje autoryzowanym dystrybutorom 
działającym w ramach systemu dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych, służącego 
głównie zapewnieniu luksusowego wizerunku takich towarów, korzystania w celu sprzedaży 
przez Internet towarów objętych umową, w sposób rozpoznawalny na zewnątrz, z platform 
należących do osób trzecich, pod warunkiem że postanowienie to służy ochronie luksu-
sowego wizerunku owych towarów, że jest ono ustalone w sposób jednolity i stosowane 
w sposób niedyskryminacyjny i że jest ono proporcjonalne do realizowanego celu, co po-
winien zweryfi kować sąd odsyłający.

Pytanie trzecie i czwarte TS potraktował łącznie i już na wstępie zaznaczył, iż dla sądu nie-
mieckiego odpowiedź na te pytania może nie być istotna, jeżeli uzna on, iż analizowana przez sąd 
umowa nie ogranicza konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE. Tylko w takim przypadku 
bowiem powstanie zasadne pytanie o możliwość stosowania – na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE 
– wyłączenia z rozporządzenia nr 330/2010.

Według Trybunału badaniu podlega kwestia czy postanowienia umowy wprowadzonej przez 
Coty ograniczają krąg klientów, którym autoryzowani dystrybutorzy mogą sprzedawać określone 
towary oraz czy ograniczają możliwości prowadzenia sprzedaży pasywnej przez autoryzowanych 
dystrybutorów. Trybunał zanegował prawidłowość stosowania w tym przypadku analogii do orze-
czenia w sprawie Pierre Fabre z uwagi na brak całkowitego zakazu sprzedaży przez Internet. 
Poddał też w wątpliwość możliwość wyodrębnienia grupy klientów korzystających z amazon.de.

Stanowisko Trybunału w zakresie pytań 3 i 4 brzmi więc następująco: Artykuł 4 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych 
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i praktyk uzgodnionych należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach, takich 
jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nałożony na uczestników systemu dystrybucji 
selektywnej artykułów luksusowych, którzy działają na rynku w charakterze dystrybutorów, 
zakaz włączania przedsiębiorstw trzecich w sprzedaż przez Internet w rozpoznawalny na 
zewnątrz sposób nie stanowi ograniczenia grupy klientów w rozumieniu art. 4 lit. b) tego 
rozporządzenia ani ograniczenia biernej sprzedaży na rzecz konsumentów końcowych 
w rozumieniu art. 4 lit. c) wskazanego rozporządzenia.

IV. Analiza prawna
Glosowane orzeczenie, podobnie jak wydana wcześniej opinia Rzecznika Generalnego, 

wydaje się być korzystne dla Coty. Daje bowiem przedsiębiorcy korzystającemu z systemu dys-
trybucji selektywnej do sprzedaży luksusowych produktów bardzo duży zakres swobody, co do 
kształtowania stosunków umownych z dystrybutorami, także w zakresie sposobu sprzedaży online.

Trybunał, podobnie jak zrobił to poprzednio Rzecznik, podkreśla, iż sposób prezentacji, a więc 
i otoczenie, w jakim towar jest sprzedawany, wpływa na postrzeganie go jako luksusowy czy pre-
stiżowy. Innymi słowy uznał, iż na użytek sporu Coty z Parfümerie Akzente, ochrona prestiżowego 
wizerunku luksusowych towarów Coty uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży przez 
Internet, co mieści się w systemie dystrybucji selektywnej.

Z orzeczenia płynie więc wniosek, iż zakres swobody w zakresie kształtowania stosunków 
umownych z dystrybutorami producenta produktów luksusowych jest dość szeroki, i jakkolwiek 
Trybunał w analizie wskazywał, iż to sąd krajowy dokona oceny czy system stosowany przez 
Coty mieści się w granicach dozwolonych art. 101 ust. 1 TFUE, Trybunał zasugerował, że tak 
właśnie jest18.

Wniosek TS, iż ochrona wizerunku stanowi uzasadnienie dla ograniczeń w sprzedaży, bu-
dzi wątpliwości autora. Co prawda Trybunał powołał się na sprawę Metro i późniejsze tworzące 
podstawy dla oceny selektywnych systemów dystrybucji, ale pominął kwestie podstawowe, na 
które wcześniej zwracał uwagę, i które – zdaniem autora – leżały u podstaw charakterystycznego 
ograniczenia, które znalazło się w orzeczeniu Pierre Fabre.

System dystrybucji selektywnej został już bardzo dobrze opisany, pochylało się nad nim 
wielu także polskich autorów, m.in. T. Skoczny, K. Kohutek, A. Bolecki (Skoczny, 1995; Kohutek, 
2008: Bolecki, 2013). Doktryna powstała przy okazji sprawy Metro została rozbudowana kolejny-
mi orzeczeniami Trybunału. Trybunał wskazał wówczas, że dystrybucja selektywna nie narusza 
prawa konkurencji, jeżeli dobór dystrybutorów opiera się na obiektywnych kryteriach jakościowych 
odnoszących się do technicznych kwalifi kacji dystrybutora, jego pracowników i lokalu, a kryteria te 
są jednakowe dla wszystkich potencjalnych dystrybutorów i nie są stosowane w sposób dyskry-
minujący. Z uwagi na fakt, iż cena nie jest jedynym kryterium, za pomocą którego przedsiębiorcy 
konkurują, ograniczenia w tym zakresie, jeżeli są stosowane proporcjonalnie, nie ograniczają 
konkurencji jako takiej.

Należy tu zwrócić uwagę, iż wspomniane powyżej kryteria jakościowe tworzące system 
dystrybucji selektywnej stanowią z jednej strony obowiązki nałożone na dystrybutorów, z drugiej 

18 Tak więc system dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych służący głownie zapewnieniu luksusowego wizerunku takich towarów jest zgodny 
z art. 101 ust. 1 TFUE, pod warunkiem, że spełnione są wymogi określone w pkt. 24 wyroku (pkt 29).
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zaś – są korzyścią osiąganą przez konsumentów. System dystrybucji selektywnej nie nadaje się 
do sprzedaży każdego rodzaju produktów: 

„Przedmiotem selektywnej dystrybucji są towary posiadające szczególne właściwości, 
których w normalnych warunkach obrotu i użytkowania nie może znać ich przeciętny nabywca 
(np. samochody, sprzęt elektroniczny, komputery), a także towary wysokiego społecznego 
prestiżu (np. kosmetyki czy biżuteria). Specyfi ka obrotu tymi towarami wymaga zatem wy-
specjalizowanej i rzeczowej pomocy ze strony sprzedawcy, który pomoże nabywcy dokonać 
racjonalnego zakupu, informując go jednocześnie o właściwościach towaru, sposobie użyt-
kowania itp.”19.
Selektywna dystrybucja może więc ograniczać konkurencję cenową, które to ograniczenia 

powinny zostać zniwelowane dzięki korzyściom osiąganym przez konsumentów wynikającym 
z odpowiedniej (najczęściej ponadprzeciętnej) jakości sprzedaży, obsługi, dostępności informacji, 
testów itp. Co jest dość oczywistym wnioskiem, skoro nie tylko ceną producenci/sprzedawcy ze 
sobą konkurują.

System dystrybucji selektywnej pozwala także uchronić się przed problemem dystrybutorów, 
którzy unikają ponoszenia kosztów zachowania odpowiedniego systemu dystrybucji20.

To z kolei każe zadać pytanie: co stanowi uzasadnienie dla ograniczenia sprzedaży w Internecie 
(np. do autoryzowanych sklepów)? TS na to pytanie zdaje się odpowiadać, iż tą wartością rów-
noważącą jest tu zapewnienie luksusowej prezentacji/luksusowego wizerunku sprzedawanych 
produktów. Zdaniem autora Trybunał wyraźnie niżej ustawił poprzeczkę niż do tej pory dla ograni-
czeń w zakresie konkurencji cenowej. Niewątpliwie w interesie prowadzących sprzedaż w ramach 
systemu dystrybucji selektywnej istotne jest, by sprzedawane towary były odpowiednio ekspono-
wane a ich wizerunek w procesie sprzedaży był utrzymany jako luksusowy. Jest to jednak dale-
ce niewystarczające dla uzasadnienia istnienia systemu dystrybucji selektywnej – przynajmniej 
według standardu opartego na sprawie Metro. Korzyści konsumentów z luksusowej prezentacji 
są bowiem dość ograniczone. Szczególnie jeżeli porównamy je z korzyściami, jakie uzyskuje 
konsument w przypadku dystrybucji tych samych produktów w ramach stacjonarnych punktów 
sprzedaży. Można powiedzieć, iż większość korzyści konsumenta, które uzasadniają ograniczenie 
w zakresie konkurencji cenowej, znika z chwilą przeniesienia dystrybucji do Internetu.

Zarówno Rzecznik, jak i Trybunał wskazali na te postanowienia umowy, które odnosiły się 
do tworzenia obrazu prestiżu i luksusu, wskazując m.in. że „wyposażenie i wystrój lokalu handlo-
wego, oferta produktów, reklama i prezentacja sprzedawanych produktów powinny unaoczniać 
wartość i wzmacniać luksusowy charakteru marek Coty Prestige. Przy ocenie tego kryterium 
należy w szczególności wziąć pod uwagę fasady, urządzenie wnętrza, podłogi, ściany i sufi ty, 
umeblowanie, a także powierzchnię sprzedaży i oświetlenie, a wreszcie ogólne wrażenie porządku 
i czystości”. Jest oczywiste, iż Coty ma prawo oczekiwać, że w ramach dystrybucji selektywnej 
prezentacja produktów – jak to zapisano w umowie – będzie wzmacniać luksusowy charakter marki. 
Autor zwraca jednak uwagę, iż zdanie drugie mówi o tym, jak to kryterium oceniać; przez urzą-
dzenie wnętrza czy wrażenie porządku i czystości. Mamy więc wymagania dotyczące prezentacji 

19 Dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2003 r., RWR-39/2003.
20 Problem opisany w sprawie Klor’s Inc., v. Broadway-Hale Stores, Inc., 359 U.S. 207, 79 S.Ct. 705 (1959) legł także u podstaw rozstrzygnięcia 
w sprawie Metro.
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w postaci odpowiedniego wyposażenia, porządku, czystości itd., czyli warunki, w których klienci 
otrzymują standard sprzedaży odpowiadający standardowi produktu. Nie ulega wątpliwość, iż 
klient jest benefi cjentem tych warunków. To wyposażenie wnętrza czy czystość jest przecież dla 
klienta, on się z tym styka w sposób rzeczywisty, a nie na zdjęciu21. Zapewne umowa wskazywała 
także na inne elementy procesu sprzedaży, które miały uczynić ten proces jakościowo lepszym 
od standardu w nieautoryzowanych sklepach, jednak już lektura przywołanego w orzeczeniu 
postanowienia prowadzi do wniosku, iż celem jego było coś więcej niż tylko luksusowa prezenta-
cja. Celem było, by cały proces zakupów był równie luksusowy jak produkt. W tym zakresie przy 
sprzedaży przez Internet cel ten nie jest realizowany; zarówno zakupy w amazon.de, jak i w au-
toryzowanym sklepie dokonamy siedząc w tym samym fotelu, w tym samym pokoju itp. To nie 
oznacza naturalnie, iż procesu zakupy w sklepie autoryzowanym nie można uczynić jakościowo 
lepszym od zakupów przez platformę amazon.de22. Wydaje się, iż Trybunał postrzega współ-
czesne internetowe platformy sprzedażowe, jak dyskonty z czasów sprawy Metro. Chce chronić 
producentów i dystrybutorów przed ryzykiem, iż w wyniku ograniczenia konkurencji li tylko do 
cen znikną najlepsi sprzedawcy, a zostaną najtańsi, na czym ostatecznie ucierpią konsumenci. 
Problem jednak w tym, że rozwiązanie zaproponowane przez Trybunał nie wpisuje się w wypra-
cowany przez wiele lat system korzyści konsumentów z dystrybucji selektywnej, jeżeli decydują 
się wyłącznie na zakupy w Internecie. Autoryzowany sprzedawca internetowy nie oferuje bowiem 
tych korzyści, które obiecywał system dystrybucji selektywnej.

Zostało to zauważone przez Trybunał w sprawie Pierre Fabre: „Cel polegający na ochronie 
prestiżowego wizerunku nie powinien stanowić celu zasługującego na ochronę dla ograniczenia 
konkurencji i nie może tym samym stanowić uzasadnienia, że klauzula umowna służąca realizacji 
takiego celu nie podlega art. 101 ust. 1 TFUE”. 

Nie ulega wątpliwości, iż nie uda się w ramach sprzedaży online umieścić wszystkich jakoś-
ciowych warunków sprzedaży stacjonarnej. Nie uda się umieścić większości z warunków tam 
stosowanych. Nie powinno to jednak oznaczać przyzwolenia na odejście od kryteriów jakościo-
wych przy tworzeniu systemu dystrybucji selektywnej z wykorzystaniem sprzedaży przez Internet. 
Wybór narzędzi tworzących ową jakość procesu sprzedaży należy zostawić inwencji przedsię-
biorców, pozostawiając ocenę czy spełniają kryteria jakościowe organom ochrony konkurencji, 
sądom i Trybunałowi.

Niezależnie od powyższych podstawowych wątpliwości, co do de facto możliwości uznania 
czy dystrybucja produktów Coty online spełnia wymagania stawiane dla dystrybucji selektywnej, 
orzeczenie wywoła zapewne dyskusję dotyczącą zakresu pojęcia „produkt luksusowy”.

Wielu producentów, szczególnie na rynku niemieckim, nie charakteryzuje swoich produktów 
jako luksusowe, ale zwraca uwagę na inne istotne dla nabywców cechy, np. trwałość czy jakość. 
Czy takie cechy produktów zasługują na ochronę w zakresie dystrybucji, taką jak produkty ce-
chujące się luksusowością? Wydaje się, że tak, co może być przedmiotem kolejnego zapytania.

21 Jeżeli jakościowym wymogiem dystrybucji selektywnej jest umieszczenie w sklepie odpowiedniej jakości sof, to benefi cjentem tego jest ten, kto może 
na niej usiąść, a więc przede wszystkim klient. Jeżeli jakość tych sof ma być luksusowa (tak jak produkty sprzedawane w sklepie), możemy z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, iż klient nie tylko będzie mógł usiąść, ale także że będzie siedział bardzo wygodnie.
22 Można sobie wyobrazić wiele rozwiązań, np. dołączanie próbek, które pozwolą klientowi spróbować produkt bez otwierania głównego opakowania 
– czyli pozostawiając możliwość zwrotu, czat ze sprzedawcą, który opowie o produkcie i jego właściwościach itd.
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Cofnięcie decyzji Komisji i zastąpienie jej inną decyzją 
w ramach jednego aktu przy braku wszczęcia 

formalnego postępowania wyjaśniającego 
przed wydaniem decyzji jako naruszenie prawa 

zainteresowanych stron 
do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska

Wyrok Sądu UE z 17 listopada 2017 r. w sprawie T-263/15 
Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. 

przeciwko Komisji

Spis treści
I. Stan faktyczny
II. Komentarz
III. Uwagi podsumowujące

Słowa kluczowe: postępowanie wyjaśniające; pomoc publiczna; wysłuchanie strony; cofnięcie 
decyzji.

JEL: K21, K33, K39

I. Stan faktyczny
W lipcu 2007 r. Gmina Miasto Gdynia (dalej: Gmina Gdynia) oraz Gmina Kosakowo, w celu 

zaadaptowania na potrzeby lotnictwa cywilnego wojskowego portu lotniczego Gdynia-Kosakowo1, 
położonego na terenie Gminy Kosakowo w odległości ok. 25 kilometrów od Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, zawiązały spółkę Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni (dalej: PLGK), której były jedynymi wspólnikami. Głównym założeniem PLGK było przede 
wszystkim umożliwienie obsługi ruchu lotnictwa ogólnego, linii niskokosztowych oraz lotów czar-
terów, co miało przyczynić się do tego, że zarządzany przez nią port lotniczy Gdynia-Kosakowo 
stałby się drugim pod względem wielkości portem lotniczym na Pomorzu. 

W dniu 10 lipca 2008 r., w celu umożliwienia przekształcenia wojskowych portów lotniczych 
w cywilne porty lotnicze, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zmianę2 do ustawy z 30 maja 
1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego3.

1 Inną nazwą portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, którą posługiwały się organy Unii Europejskiej, jest Gdynia-Oksywie.
2 Ustawa z 10.07.2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 712 ze zm.).
3 Ustawa z 30.05.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 712 
ze. zm.) – dalej jako: ugnsm.
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W dniu 9 września 2010 r. reprezentujący Skarb Państwa wojewoda pomorski, działając 
w oparciu o dokonaną nowelizację i zgodnie z przyjętym na podstawie art. 4e ust. 1 ugnsm roz-
porządzeniem z 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wyko-
rzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego4, zawarł z Gminą Kosakowo umowę użyczenia na okres 
30 lat (tj. od 9 września 2010 r. do 9 września 2040 r.) 253 hektarów gruntu, na którym położony jest 
wojskowy port lotniczy Gdynia-Kosakowo. Następnie, w dniu 11 marca 2011 r. Gmina Kosakowo 
zawarła z PLGK umowę dzierżawy, na mocy której wydzierżawiła PLGK na okres 30 lat (tj. od 
9 września 2010 r. do 9 września 2040 r.) całość użyczonego przez Skarb Państwa gruntu. Dnia 
11 marca 2011 r. została również zawarta umowa pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Kosakowo, 
tj. wspólnikami PLGK, określająca warunki fi nansowania inwestycji w przedmiocie rozpoczęcia 
działalności przez cywilny port lotniczy, na mocy której (i) Gmina Gdynia zobowiązała się do 
wniesienia w latach 2011–2013 łącznie 59 000 000 PLN, a (ii) Gmina Kosakowo zobowiązała się 
do wniesienia w latach 2011–2040 wkładu niepieniężnego w postaci zamiany długu na udziały 
w kapitale własnym PLGK.

Projekt sfi nansowania inwestycji przekształcenia wojskowego portu lotniczego Gdynia-Kosakowo 
w cywilny port lotniczy został zgłoszony Komisji Europejskiej przez RP w dniu 7 września 2012 r., 
co było podyktowane względami związanymi z pewnością prawa.

Następnie w dniach 7 listopada 2012 r. i 6 lutego 2013 r. Komisja zwróciła się do władz RP 
o przedstawienie dodatkowych informacji na temat zgłoszonego środka, które to informacje zo-
stały przekazane Komisji odpowiednio w dniach 7 grudnia 2012 r. i 15 marca 2013 r., a następnie 
potwierdzone w dniu 17 kwietnia 2013 r. na spotkaniu Komisji z przedstawicielami RP i uzupeł-
nione w dniu 16 maja 2013 r.

W oparciu o uzyskane informacje, z uwagi na fakt, iż przeważająca część fi nansowania adap-
tacji portu lotniczego Gdynia-Kosakowo na potrzeby lotnictwa cywilnego została już nieodwołalnie 
przyznana, Komisja w dniu 15 maja 2013 r. poinformowała władze RP o przeniesieniu sprawy do 
rejestru niezgłoszonych środków pomocy.

Pismem z 2 lipca 2013 r.5 Komisja poinformowała władze RP o wszczęciu na podstawie art. 108 
ust. 2 TFUE6 formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie rozpatrywanego środka. Dnia 
6 sierpnia 2013 r. władze RP przedstawiły swoje uwagi do decyzji C(2013). Komisja zwróciła się 
do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag do decyzji C(2013) w przedmiocie wszczę-
cia postępowania wyjaśniającego w terminie miesiąca od dnia publikacji decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej7, które nie zostały jednak zgłoszone.

Następnie w dniu 30 października 2013 r. Komisja zwróciła się do władz RP o udzielenie 
dodatkowych informacji, które zostały dostarczone w dniach 4 listopada 2013 r. i 15 listopada 
2013 r. i uzupełnione w dniach 3 grudnia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r.

W dniu 11 lutego 2014 r. Komisja wydała decyzję 2014/883/UE8, w której stwierdziła, że 
planowane fi nansowanie adaptacji wojskowego portu lotniczego Gdynia-Kosakowo na potrzeby 
4 Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 12.
5 Dec. C(2013) 4045 fi nal z 2.07.2013 r. w sprawie środka SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Polska – Utworzenie portu lotniczego 
Gdynia-Kosakowo (Dz.U. 2013, C 243, s. 25); dalej: decyzja C(2013).
6 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 1).
7 Dec. notyfi kowana Polsce pod sygnaturą C(2013) 4045 fi nal została opublikowana wraz ze streszczeniem w Dz. Urz. UE C z 2013 r. Nr 243, s. 25.
8 Dec. Komisji 2014/883/UE z 11.02.2014 r. w sprawie środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) – Polska – Utworzenie portu lotniczego 
Gdynia-Kosakowo (Dz. Urz. UE L z 2014 r. Nr 357, s. 51); dalej: decyzja 2014/883/UE.
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lotnictwa cywilnego stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Powodem ww. 
decyzji był przede wszystkim fakt, iż dzięki fi nansowaniu publicznemu przez Gminę Gdynia 
i Gminę Kosakowo PLGK uzyskała korzyść ekonomiczną, której nie uzyskałaby w normalnych 
warunkach rynkowych. Na mocy decyzji 2014/883/UE Komisja nakazała RP odzyskanie pomocy 
państwa wypłaconej PLGK.

W konsekwencji wydania decyzji 2014/883/UE PLGK, w związku z pogorszeniem sytuacji 
fi nansowej PLGK i brakiem możliwości obsługi bieżącego zadłużenia oraz przewyższeniem war-
tości pasywów nad wartością aktywów, spowodowanym wstrzymaniem fi nansowania działalno-
ści spółki przez jej wspólników, tj. Gminę Gdańsk oraz Gminę Kosakowo, na skutek wszczęcia 
przez Komisję formalnego postępowania wyjaśniającego, PLGK w dniu 12 marca 2014 r. złożyła 
wniosek o ogłoszenie upadłości.

W rezultacie Gmina Gdynia wraz z PLGK oraz Gmina Kosakowo odpowiednio w dniach 
8 kwietnia 2014 r. i 9 kwietnia 2014 r. wniosły do Sądu skargi mające na celu stwierdzenie nie-
ważności decyzji 2014/883/UE9. Wyżej wymienione podmioty w odrębnych pismach złożonych 
wraz ze skargami o stwierdzenie nieważności decyzji 2014/883/UE wniosły ponadto o zawieszenie 
wykonania decyzji 2014/883/UE, wnioski te zostały jednak oddalone przez prezesa Sądu w dniu 
20 sierpnia 2014 r.10.

W dniu 26 lutego 2015 r. Komisja, w ramach jednego aktu, cofnęła decyzję 2014/883/UE 
i zastąpiła ją decyzją 2015/158611. Komisja wskazała, iż w toku postępowania przed Sądem oka-
zało się, że pomoc państwa, która w decyzji 2014/883/UE została uznana za niezgodną z rynkiem 
wewnętrznym, obejmuje określone inwestycje, które nie stanowią pomocy państwa w świetle 
decyzji C(2013) w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, ponieważ wchodzą 
w zakres realizacji zadań leżących w interesie publicznym. Inwestycje te obejmowały wzniesienie 
budynków dla jednostki straży pożarnej, funkcjonariuszy służby celnej, pracowników ochrony portu 
lotniczego oraz funkcjonariuszy policji i straży granicznej i ich wyposażenie12. Na tej podstawie 
Komisja stwierdziła, że należy cofnąć decyzję 2014/883/UE i zastąpić ją decyzją 2015/158613. 
Ponadto w motywie 18 decyzji 2015/1586 Komisja wskazała, że nie jest konieczne ponowne ot-
wieranie formalnego postępowania wyjaśniającego, ponieważ akta sprawy zawierają wszystkie 
elementy niezbędne do dokonania oceny rozpatrywanego środka. Tym samym na mocy art. 2 ust. 
1 decyzji 2015/1586 Komisja uznała, iż zastrzyki kapitałowe na rzecz PLGK dokonane w okresie 
od 28 sierpnia 2007 r. do 17 czerwca 2013 r. stanowią pomoc państwa, która została wprowa-
dzona w życie przez RP w sposób niezgodny z prawem, tj. z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE 
i która jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem części przedmiotowych zastrzyków 
kapitałowych, która została wydana na inwestycje konieczne do prowadzenia działań uznanych 
zgodnie z decyzją C(2013) o wszczęciu postępowania za działania wchodzące w zakres misji 
publicznej. Jednocześnie w art. 2 ust. 2 decyzji 2015/1586 Komisja uznała, iż zastrzyki kapitałowe, 
które RP planuje wdrożyć na rzecz PLGK po 17 czerwca 2013 r. w celu przekształcenia lotniska 
 9 Skargi o stwierdzenie nieważności Decyzji 2014/883/UE zarejestrowano odpowiednio jako sprawa T-215/14 i sprawa T-217/14.
10 Postanowienie Prezesa Sądu w sprawie T-215/14 R Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2014:733 
oraz postanowienie prezesa Sądu w sprawie T-217/14 R Gmina Kosakowo przeciwko Komisji, nieopublikowane.
11 Dec. Komisji (UE) 2015/1586 z 26.02.2015 r. w sprawie środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) – Polska – Utworzenie portu lotniczego 
Gdynia-Kosakowo (notyfi kowana jako dokument nr C(2015) 1281) (Dz. Urz. UE L z 2015 r. Nr 250, s. 165); dalej: decyzja 2015/1586.
12 Motyw 15 i 16 decyzji 2015/1586.
13 Art. 1 decyzji 2015/1586.
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wojskowego Gdynia-Kosakowo w port lotnictwa cywilnego, stanowią pomoc państwa, która jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym i tym samym pomoc państwa nie może zostać wdrożona. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2015/1586 RP została zobowiązana do zapewnienia wykonania 
decyzji 2015/1586 w terminie czterech miesięcy od daty jej notyfi kacji, z jednoczesnym zobowią-
zaniem z art. 5 ust. 1 decyzji 2015/1586 do przekazania Komisji w terminie dwóch miesięcy od 
daty jej notyfi kacji informacji o: (i) łącznej kwocie (tj. kwocie głównej i odsetkach od zwracanej 
pomocy) do odzyskania od PLGK; (ii) opisie środków już podjętych oraz środków planowanych 
w celu wykonania decyzji 2015/1586 RP oraz (iii) dokumentach potwierdzających, że PLGK 
nakazano zwrot pomocy, a także – zgodnie z art. 5 ust. 2 decyzji 2015/1586 – do bieżącego in-
formowania Komisji aż do momentu całkowitego odzyskania udzielonej pomocy, w tym odsetek, 
o kolejnych środkach podejmowanych na szczeblu krajowym w celu wykonania decyzji 2015/1586, 
a na wniosek Komisji – do bezzwłocznego przedstawiania informacji o środkach już podjętych 
oraz środkach planowanych w celu wykonania decyzji 2015/1586. Ponadto RP została również 
zobowiązana do dostarczania szczegółowych informacji o kwotach pomocy oraz odsetkach już 
odzyskanych od PLGK.

W dniu 4 marca 2015 r. decyzja 2015/1586 została przekazana do wiadomości Gminy 
Kosakowo, Gminy Gdynia i PLGK. W dniu 23 kwietnia 2015 r. Gmina Kosakowo, a w dniu 15 maja 
2015 r. Gmina Gdynia i PLGK – wniosły skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 2015/1586.

W dniu 30 listopada 2015 r. Sąd umorzył postępowania w przedmiocie skarg wniesionych 
w sprawach T-215/1414 (Gmina Gdynia i PLGK) i T-217/1415 (Gmina Kosakowo), tj. w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności decyzji 2014/883/UE.

Na mocy postanowienia prezesa szóstej izby Sądu z 1 grudnia 2015 r. RP została dopusz-
czona do sprawy ze skargi o stwierdzenie nieważności decyzji 2015/1586 w charakterze inter-
wenienta popierającego żądania skarżących. 

Skarżący – poparci przez RP – wnosili o: (i) stwierdzenie nieważności art. 2–5 decyzji 
2015/1586 oraz (ii) obciążenie Komisji kosztami postępowania, Komisja wnosiła zaś do Sądu o: 
(a) oddalenie skargi oraz (b) obciążenie skarżących kosztami postępowania. Skarga o stwierdze-
nie nieważności decyzji 2015/1586 opierała się na sześciu następujących zarzutach:
– zarzucie naruszenia art. 107 ust. 1 i art. 296 TFUE, a także zasady pewności prawa z tego 

względu, że Komisja uznała rozpatrywany środek za pomoc państwa;
– zarzucie naruszenia art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE z tego względu, że Komisja uznała, iż rozpa-

trywany środek nie jest zgodny z rynkiem wewnętrznym;
– zarzucie naruszenia art. 5 ust. 4 TUE i zasady proporcjonalności;
– zarzucie naruszenia zasady impossibilium nulla obligatio est i zasady proporcjonalności;
– zarzucie naruszenia zasad pewności prawa, niedziałania prawa wstecz i lojalnej współpracy; 

oraz
– zarzucie naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia przepisów procedural-

nych, a także zasad dobrej administracji, ochrony uzasadnionych oczekiwań i poszanowania 
prawa do obrony.

14 Postanowienia z dnia 30.11.2015 r.: Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Komisja, T 215/14, niepublikowane, ECLI:EU:T:2015:965.
15 Postanowienia z dnia 30.11.2015 r.: Gmina Kosakowo/Komisja, T 217/14, niepublikowane, ECLI:EU:T:2015:968.
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Skarżące zarzuciły, że decyzja 2015/1586 została wydana w sposób dowolny proceduralnie 
i tym samym tworzy chaos prawny i zupełnie lekceważy gwarancje proceduralne stron.

Sąd w wyroku z 17 listopada 2017 r.16 stwierdzającym nieważność art. 2–5 decyzji 2015/1586, 
bez badania pozostałych zarzutów podniesionych na poparcie skargi, uwzględnił zarzut szósty, 
w którym Gmina Gdynia oraz PLGK zakwestionowały przede wszystkim postępowanie, które 
doprowadziło do cofnięcia decyzji 2014/883/UE i zastąpienia jej decyzją 2015/1586. Skarżące 
dowodziły w nim, że Komisja nie miała podstaw do oparcia zaskarżonej decyzji na art. 9 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania art. 108 TFUE17, czyli na artykule dotyczącym instytucji wycofania decyzji.

II. Komentarz
Sąd w wyroku z 2017 r. nie odniósł się do zagadnień stricte materialnoprawnych związanych 

z pomocą publiczną, przedstawiając rozważania jedynie w zakresie zarzutu szóstego, tj. zarzutu 
naruszenia przez Komisję przy cofnięciu decyzji 2014/883/UE i zastąpieniu jej w drodze jednego 
aktu decyzją 2015/1586 uprawnień procesowych zainteresowanych stron odnoszących się do 
wymogów proceduralnych przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Na wstępie, w celu 
niezbędnego wyjaśnienia, należy wskazać, iż z uwagi na powyższe w niniejszej glosie poruszone 
zostaną jedynie zagadnienia proceduralne związane z owym zarzutem.

Skarżący w ramach zarzutu szóstego dopatrywali się naruszenia istotnych wymogów pro-
ceduralnych, naruszenia przepisów proceduralnych, a także zasad dobrej administracji, ochro-
ny uzasadnionych oczekiwań i poszanowania prawa do obrony przede wszystkim w związku z: 
(i) brakiem publikacji decyzji 2015/1586 do dnia wniesienia skargi o stwierdzenie jej nieważności; 
(ii) niemożnością dokonania cofnięcia decyzji 2014/883/UE na podstawie art. 9 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 659/1999 oraz (iii) brakiem wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego 
przed wydaniem decyzji 2015/1586 i tym samym niezapewnieniem przez Komisję poszanowania 
uprawnień procesowych skarżących lub uprawnień RP jako interwenienta w postępowaniu.

Mając na uwadze, że Sąd w wyroku z 2017 r. stwierdził nieważność decyzji 2015/1586, uzna-
jąc naruszenie uprawnień procesowych zainteresowanych stron wobec braku wezwania ich przez 
Komisję do przedstawienia uwag przed wydaniem decyzji 2015/1586, należy przede wszystkim 
rozważyć istotę prawa skarżących do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska w ramach po-
stępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji przez Komisję. 

Swoistego źródła funkcjonującej w obecnym systemie prawnym zasady poszanowania 
uprawnień procesowych zainteresowanych stron w postaci prawa do przedstawienia uwag i za-
jęcia swojego stanowiska przed wydaniem decyzji należy doszukiwać się już w rzymskiej mak-
symie audiatur et altera pars (Jakimowicz, 2006, cz. III). Z uwagi na charakter postępowania 
prowadzonego przed Komisją znaczenie ww. zasady dla procesów wykładni w prawie europej-
skim koncentruje się przede wszystkim na kwestiach kompletnego określenia stanu faktycznego 
sprawy i jego następczej interpretacji w określonym stanie prawnym. Komisja zobowiązana jest 
działać z należytą pieczołowitością, mając na względzie interes państw członkowskich. Oznacza 

16 Wyr. Sądu (siódma izba) z 17.11.2017 r., T-263/15 - Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2017:820; 
dalej: wyrok z 2017 r.
17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.03.1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 1999 r. Nr 83, s. 1); dalej: rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999.
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to, iż postępowanie przed Komisją powinno wyróżniać się starannością i bezstronnością, tak aby 
Komisja dysponowała w chwili wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie pomocy publicznej 
możliwie najbardziej kompletnymi i wiarygodnymi informacjami18.

W praktyce Komisja działa w istocie jednak jako rzecznik interesu unijnego powołany do 
rozstrzygnięcia sprawy (Szuster, 2004). Tego rodzaju kumulacja ról Komisji wymaga, aby w naj-
szerszym możliwym zakresie dopuścić stronę do wszystkich czynności postępowania, gdyż tyl-
ko ona może najlepiej wyrazić swoje żądania, bronić swoich interesów i tez, a także zabiegać 
o swoje prawa. Oczywistym jest bowiem fakt, iż to strona jest w stanie najlepiej wyrazić swoje 
intencje oraz określić czy też dookreślić sytuacje, w których będzie realizować wynikające z decyzji 
Komisji prawa i obowiązki. Jednakże stworzenie w pełni komfortowych warunków gwarantują-
cych pełne poszanowanie jej uprawnień procesowych jest w mojej ocenie niezwykle utrudnione 
poprzez swoistą „inkwizycyjność” postępowania przed Komisją z zakresu pomocy publicznej, 
czego znakomitym dowodem jest postępowanie prowadzące do cofnięcia decyzji 2014/883/UE 
i zastąpienia jej decyzją 2015/1586. W celu wyjaśnienia, za predestynujące do miana zarzucanej 
przeze mnie „inkwizycyjności” przedmiotowego postępowania uważam przede wszystkim to, że 
jest ono prowadzone przed organem zarówno orzekającym w sprawie i jednocześnie odgrywa-
jącym rolę swoistego przeciwnika procesowego strony. Działanie przez Komisję w jakimś sensie 
jako sędzia we własnej sprawie powoduje, iż celem odpowiedniego wyważenia interesów państw 
członkowskich i ogólnie pojętego interesu unijnego (wspólnotowego), należy ze szczególnym po-
szanowaniem i doniosłością pielęgnować wszelkie przypadki wskazujące na oznaczone przejawy 
dopuszczenia w nim elementów kontradyktoryjności, czyli m.in. obowiązku zapewnienia zainte-
resowanym stronom warunków do czynnego udziału w postępowaniu, w tym w szczególności 
wezwania do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska w ramach postępowania wyjaśniającego 
przed wydaniem decyzji przez Komisję.

Jak słusznie wskazał T. Lewandowski, instrumenty prawne mające zapewnić zainteresowanej 
stronie czynny udział w prowadzonym przez organ postępowaniu są swoistym „upodmiotowie-
niem” strony, które zapobiega zmarginalizowaniu jej do roli zaledwie „przedmiotu” postępowania 
(Lewandowski, 2014, teza I). Zapewnienie wspomnianych gwarancji procesowych otwiera przed 
stroną należytą obronę jej interesu prawnego.

Mając na uwadze argumentację Sądu przedstawioną w uzasadnieniu wyroku z 2017 r., od-
noszę wrażenie, że Sąd w pełni zasadnie podkreślił drugie oblicze uprawnień procesowych zain-
teresowanych stron, tj. fakt, iż ich korelatem przede wszystkim są dwojakiego rodzaju obowiązki 
Komisji, czyli po pierwsze obowiązek zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, po drugie obowiązek umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z TFUE postępowanie dotyczące spraw z zakresu pomocy publicznej dzieli się na 
dwie fazy: pierwszą, którą wszczyna notyfi kacja pomocy dokonywana przez państwo członkowskie 
i w której Komisja powinna mieć możliwość przedstawienia swoich uwag, oraz drugą, do której 
wszczęcia dochodzi na skutek zaistnienia po stronie Komisji wątpliwości co do oceny zgodności 
pomocy z rynkiem wewnętrznym. Z kolei w ramach drugiej fazy przedmiotowego postępowania, 
zwanej w doktrynie „prawdziwą” fazą głębokiej analizy (Gambaro i Mazzocchi, 2011, teza 1), mocno 
18 Wyr. Sądu z 25.06.2015 r., T-305/13, Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) i Sace BT SpA v. Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2015:435.
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akcentowany, zarówno w myśl art. 108 ust. 2 TFUE, jak i w orzecznictwie sądów unijnych jest 
przede wszystkim udział zainteresowanych stron mający na celu umożliwienie Komisji uzyskania 
kompletnych informacji o całości danych w sprawie19. Z racji tego, że obowiązek poszanowania 
uprawnień procesowych strony powinien być respektowany w każdym stadium postępowania, 
strona nabiera uprawnienia do kształtowania przebiegu postępowania i tym samym jego wyniku. 
Oznacza to, iż kluczowe znaczenie w kontekście treści decyzji ma zapewnienie gwarancji proce-
sowych strony w fazie przystępowania do jej wydania. Strona niezależnie od możności wypowia-
dania się na poszczególnych etapach postępowania dowodowego przed Komisją, tj. niezależnie 
od m.in. możliwości zajęcia stanowiska, złożenia dodatkowych wyjaśnień, wniesienia uzupełnienia 
czy przytoczenia argumentów dla poparcia swego stanowiska, powinna mieć przede wszystkim 
możność wypowiedzenia się do całokształtu materiału dowodowego, a więc przysługuje jej tzw. 
prawo do ostatniego słowa.

Wspomniane gwarancje procesowe w kontekście postępowania przed Komisją w sprawie 
dotyczącej inwestycji w przedmiocie adaptacji wojskowego portu lotniczego Gdynia-Kosakowo 
w cywilny port lotniczy należy w mojej ocenie, w ślad za argumentacją skarżących, traktować 
przede wszystkim jako stworzenie przez organ przesłanek realizacji przez stronę prawa do wy-
powiadania się, co w praktyce może nawet sprowadzać się do stworzenia okazji stronie do bycia 
bierną, gdyż korelatem tego obowiązku Komisji jest jedynie uprawnienie, a nie obowiązek strony. 
W świetle uzasadnienia wyroku z 2017 r. nie sposób nie odnieść wrażenia, iż postulowane przez 
skarżących gwarancje procesowe w odniesieniu do postępowania wyjaśniającego prowadzonego 
przez Komisję powinny być standardem w prawie europejskim. Relewantność prawna zasady po-
szanowania uprawnień procesowych zainteresowanych stron w postaci prawa do przedstawienia 
uwag i zajęcia swojego stanowiska przed wydaniem decyzji wzrasta w szczególności w odniesieniu 
do postępowania przed Komisją w zakresie oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, 
gdyż kluczowe elementy stanu faktycznego pochodzą właśnie od zainteresowanej strony.

Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych20 przytoczonym przez Sąd w pkt 62 wyroku z 2017 r., 
postępowanie prowadzące do cofnięcia lub zastąpienia decyzji Komisji może zostać podjęte do-
kładnie na tym etapie, na którym wystąpiła przedmiotowa niezgodność z prawem. Oznacza to, iż 
nie ma konieczności, aby Komisja każdorazowo ponawiała wcześniejsze etapy postępowania. Nie 
oznacza to jednak, iż nie ma ona obowiązku wezwania zainteresowanych stron do przedstawienia 
uwag przed wydaniem nowej decyzji. W pkt 64 glosowanego wyroku z 2017 r. Sąd trafnie wska-
zał, iż z art. 108 ust. 2 TFUE, jak również z art. 1 lit. h rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, 
wynika spoczywający na Komisji obowiązek wezwania zainteresowanych stron na etapie badania 
sprawy, w tym zainteresowanego przedsiębiorstwa lub zainteresowanych przedsiębiorstw i jed-
nostek niższego rzędu niż państwo, które przyznały pomoc, do przedstawienia uwag. Zgodnie 
z orzecznictwem sądów unijnych21 relewantność prawna przedmiotowego uprawnienia wzrasta 
w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych na krótko przed wydaniem decyzji. 
W kontekście naruszeń proceduralnych Komisji w powyższym zakresie znaczenie ma przede 
wszystkim czy nowe przepisy w porównaniu z obowiązującymi poprzednio wprowadzają jakieś 
19 Wyr. Sądu z 13.09.2010 r., T-193/06, Télévision française 1 SA (TF1) v. Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2010:389.
20 Zob. wyroki: z 12.11.1998 r., Hiszpania/Komisja, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, pkt 31; z dnia 3.10.2000 r., Industrie des poudres sphériques/Rada, 
C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, pkt 82; z dnia 9.07.2008 r., Alitalia/Komisja, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, pkt 99, 142.
21 Wyr. z 11.12.2008 r., Komisja/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, ECLI:EU:C:2008:709, pkt 56.
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istotne zmiany22. Należy mieć na uwadze w szczególności fakt, iż jest to wymóg proceduralny 
o charakterze podstawowym, bezwzględnym, stanowiącym proceduralną przesłankę uznania 
danej okoliczności za udowodnioną23.

W sprawie adaptacji wojskowego portu lotniczego Gdynia-Kosakowo w cywilny port lotniczy 
kluczowe znaczenia miała istotność dokonanej zmiany stanu prawnego, gdyż w decyzji 2015/1586 
w odniesieniu do analizy zgodności pomocy operacyjnej z rynkiem wewnętrznym została zasto-
sowana nowa podstawa prawna względem decyzji 2014/883/UE. Sąd oraz skarżący słusznie 
zwracali uwagę na fakt, iż zgodnie z motywami 196 i 197 decyzji 2015/1586 Komisja z jednej 
strony wskazała, że do niezgodnej z prawem pomocy inwestycyjnej przyznanej portom lotniczym 
przed dniem rozpoczęcia ich stosowania, tj. 4 kwietnia 2014 r. będzie stosować zasady wyrażone 
w Komunikacie Komisji z 2005 r. – Wytyczne wspólnotowe dotyczące fi nansowania portów lotni-
czych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących 
przeloty z regionalnych portów lotniczych24, z drugiej zaś – że do wszystkich spraw dotyczących 
pomocy operacyjnej na rzecz portów lotniczych, nawet jeśli pomoc została przyznana przed 
4 kwietnia 2014 r., będzie stosowała jedynie zasady określone w Komunikacie Komisji z 2014 r. 
– Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych25. 
Przyjęcie przez Komisję ww. podstawy prawnej decyzji 2015/1586 oznacza, że Komisja zrezyg-
nowała z analizy zgodności pomocy operacyjnej z rynkiem wewnętrznym poczynionej w decyzji 
C(2013) i w decyzji 2014/883/UE na bazie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na 
lata 2007–201326. Zmiana podstawy prawnej przez Komisję w kontekście konieczności wszczęcia 
nowego formalnego postępowania wyjaśniającego i wezwania zainteresowanych stron do przed-
stawienia stanowisk i uwag, ma o tyle istotne znaczenie, że – jak słusznie wskazał Sąd – wraz z tą 
zmianą Komisja dokonała także zmiany w odniesieniu do odstępstwa analizowanego w świetle 
art. 107 ust. 3 TFUE. Zgodnie bowiem z decyzją C(2013) i decyzją 2014/883/UE, Komisja przy-
jęła w swoich rozważaniach w myśl pkt 76 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej 
odstępstwo określone w art. 107 ust. 3 lit. a TFUE. Natomiast w konsekwencji zmiany podstawy 
prawnej orzekania, w decyzji 2015/1586, zgodność pomocy operacyjnej w myśl pkt 112 Wytycznych 
z 2014 r. została przeanalizowana na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c TFUE. W kontekście dokładnej 
analizy rozbieżności wynikających ze stosowania odmiennych wytycznych należy w pełni podzielić 
rozważania Sądu, podkreślając jednak przede wszystkim fakt, iż pomimo ich dużej zbieżności, to 
jednak z racji tego, że Wytyczne z 2014 r. odnoszą się stricte do pomocy przyznawanej portom 
lotniczym i przedsiębiorstwom lotniczym, są one tym samym zdecydowanie bardziej rozwinię-
te, wyspecjalizowane i nieco inaczej zostały w nich rozłożone akcenty odnośnie do niektórych 
przesłanek, aniżeli w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. Dowodem tego jest 
w szczególności znaczenie wkładu w rozwój regionalny, który w myśl Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej stanowił zasadniczą przesłankę, natomiast w Wytycznych z 2014 r. 
22 Ibidem.
23 Wyr. z 11.12.2008 r., Komisja/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, ECLI:EU:C:2008:709, pkt 55 oraz wyr. z 12.09.2007 r., Olympiaki Aeroporia Ypiresies/
Komisja, T-68/03, ECLI:EU:T:2007:253, pkt 42.
24 Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące fi nansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsię-
biorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz. Urz. UE C z 2005 r. Nr 312, s. 1); dalej: Wytyczne z 2005 r.
25 Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE C z 2014 r. Nr 99, 
s. 3); dalej: Wytyczne z 2014 r..
26 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz. Urz. UE C z 2006 r. Nr 54, s. 13); dalej: Wytyczne w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej.
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stanowi on jedynie przesłankę alternatywną. Na marginesie należy zaznaczyć, iż Komisja nie 
wzięła pod uwagę, że nowe podejście do oceny pomocy operacyjnej określone w Wytycznych 
z 2014 r. dopuszcza dziesięcioletni okres przejściowy dla portów lotniczych, w którym mogą one 
być dofi nansowywane. Jednakże w odniesieniu do dokonanej przez Komisję zmiany podstawy 
prawnej, w kontekście konieczności wszczęcia nowego formalnego postępowania wyjaśniającego 
i wezwania zainteresowanych stron do przedstawienia stanowisk i uwag, należy podkreślić fakt, iż 
Wytyczne z 2014 r. zostały opublikowane w dniu 4 kwietnia 2014 r., czyli już po wydaniu decyzji 
2014/883/UE, tj. po początkowym zamknięciu postępowania wyjaśniającego. W rezultacie, jak 
trafnie wskazał Sąd w pkt. 79 wyroku z 2017 r., „między momentem opublikowania wytycznych 
z 2014 r. a wydaniem zaskarżonej decyzji zainteresowanym stronom nie umożliwiono skuteczne-
go przedstawienia uwag w przedmiocie możliwości zastosowania i ewentualnego wpływu owych 
wytycznych, mimo że wytyczne te stanowiły zmianę systemu prawnego, który Komisja postano-
wiła zastosować w niniejszym przypadku”. Kolejnym zasadnym argumentem przemawiającym za 
koniecznością ponownego otwarcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed wydaniem 
decyzji 2015/1586 jest to, że w obliczu forsowanego, ale pozbawionego podstawy prawnej i nie-
znajdującego poparcia w treści decyzji 2014/883/UE lub decyzji 2015/1586 twierdzenia Komisji, 
że „pomoc operacyjna jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ sama pomoc inwesty-
cyjna jest niezgodna z tym rynkiem”, zainteresowane strony nie miały możliwość przedstawienia 
uwag w tym zakresie. 

Zdaniem Komisji wyrażonym w toku postępowania przed Sądem nie było podstaw do kwe-
stionowania wniosku zawartego w decyzji 2015/1586, ponieważ w istocie jest on tożsamy z wnio-
skiem z decyzji C(2013) w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w świetle którego 
inwestycje w budynki dla jednostki straży pożarnej, funkcjonariuszy służby celnej, pracowników 
ochrony portu lotniczego oraz funkcjonariuszy policji i straży granicznej i ich wyposażenie nie sta-
nowią pomocy państwa. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z motywem 18 decyzji 2015/1586 
Komisja uznała, że ze względu na fakt, iż w aktach sprawy znajdowały się wszystkie elementy 
konieczne do oceny przedmiotowego środka, nie było konieczności ponownego otwierania for-
malnego postępowania wyjaśniającego przy cofnięciu decyzji 2014/883/UE i zastąpieniu jej decy-
zją 2015/1586. Należy jednak w pełni podzielić stanowisko Sądu i skarżących, że wyżej opisane 
założenie Komisji było błędne. Komisja nie może bowiem w żadnym wypadku ani ograniczać 
się do odesłania do swej praktyki decyzyjnej27, ani antycypować ewentualnych zachowań stron 
i ich rezultatów, w szczególności w obliczu zmiany stanu prawnego i tym samym zmiany sytuacji 
prawnej strony. W pełni podzielam pogląd Sądu wyrażony w pkt. 81 wyroku z 2017 r., że Komisja 
nie może z góry przesądzać o zakresie uwag, jakie zainteresowane strony miałyby możliwość 
przedstawić, i to nawet w sytuacji, kiedy w decyzji 2015/1586 doszła do takiego samego wniosku, 
jak w poprzednio obowiązującej decyzji 2014/883/UE. Zmiana przepisów, czy nawet zmiana ich 
wykładni, może przyczynić się bowiem do zmiany argumentacji strony poprzez jej profi lowanie 
i eksponowanie pod konkretne normy prawne. W rezultacie ocena Komisji winna być dokonywana 
in concreto, gdyż znaczenie dowodów może być zmienne w zależności od charakteru i skali po-
noszonego ryzyka gospodarczego, które może być różnie intepretowane w obliczu dynamicznej 

27 Wyr. Sądu z 25.06.2015 r., T-305/13, Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) i Sace BT SpA v. Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2015:435.
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sytuacji procesowej strony w toku postępowania28. Moim zdaniem w uzasadnieniu wyroku z 2017 r. 
zabrakło zaakcentowania faktu, iż decyzja C(2013), jako jedynie decyzja w przedmiocie wszczęcia 
postępowania, zgodnie z orzecznictwem TSUE29 jest wyrazem sformułowania zaledwie wstępnej 
opinii Komisji w sprawie częściowej lub całkowitej zgodności danej pomocy, tj. oceny ogranicza-
jącej się do zaledwie podsumowania odpowiednich kwestii faktycznych i prawnych. W istocie to 
w ramach drugiej fazy postępowania wyjaśniającego Komisja ma rzeczywistą możliwość uzyskania 
kompletnych informacji o całości danych w sprawie, co sprawia, iż w świetle TFUE Komisja miała 
obowiązek wezwania zainteresowanych stron do przedstawienia uwag przed wydaniem decyzji 
2015/1586. Komisja miała także obowiązek umożliwienia stronom dowiedzenia się, jakie okolicz-
ności faktyczne wynikające z zebranych dowodów będą następnie uwzględniane przez Komisję 
przy wydaniu decyzji. Tym samym za niezrozumiałe należy uznać stwierdzenie Komisji, że nie 
było podstaw do kwestionowania wniosku zawartego w decyzji 2015/1586, ponieważ w istocie jest 
on tożsamy z wnioskiem z decyzji C(2013) w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniające-
go, w świetle którego inwestycje w budynki dla jednostki straży pożarnej, funkcjonariuszy służby 
celnej, pracowników ochrony portu lotniczego oraz funkcjonariuszy policji i straży granicznej i ich 
wyposażenie nie stanowią pomocy państwa. 

Dokonując analizy argumentacji Komisji wskazanej w motywie 18 decyzji 2015/1586, nale-
ży stwierdzić, że mimo iż prawo skarżących i RP do bycia wysłuchanym oraz do wzięcia udziału 
w postępowaniu było respektowane do momentu przyjęcia decyzji 2014/883/UE, Komisja w przed-
miotowej sprawie bezzasadnie pozbawiła gwarancji procesowych zainteresowane strony uznając 
de facto brak konieczności ich udziału na etapie wydawania decyzji 2015/1586, naruszając przy 
tym art. 6 i art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 659/1999. Przyjęcie odmiennego założenia byłoby 
w mojej ocenie sprzeczne z zasadą pewności prawa, pewnością stron co do ich sytuacji prawnej 
oraz z duchem rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, w którego motywie 3 wskazuje się, iż 
potrzeba zwiększenia pewności prawa stanowiła jedną z przyczyn jego przyjęcia. Tym samym 
zgodnie z podzielonym przez Sąd stanowiskiem skarżących Komisja powinna była wszcząć nowe 
formalne postępowanie wyjaśniające i wezwać zainteresowane strony do przedstawienia stano-
wisk i uwag, z uwzględnieniem między innymi nowych danych faktycznych zawartych w decyzji 
2015/1586.

III. Uwagi podsumowujące
W mojej ocenie wyrok z 2017 r., stanowiący niekwestionowany dowód mocy „oręża” zasady 

poszanowania uprawnień procesowych zainteresowanych stron w postaci prawa do przedsta-
wienia uwag i zajęcia swojego stanowiska przed wydaniem decyzji, z uwagi na brak odniesienia 
się do kwestii stricte materialnoprawnych z zakresu pomocy publicznej, w istocie może stanowić 
pewnego rodzaju rozczarowanie dla przedstawicieli doktryny prawniczej łaknących poprowa-
dzenia dyskursu w oparciu o nową argumentację na bazie art. 107 i n. TFUE. Jednakże okolicz-
ności przedmiotowej sprawy oraz argumentacja Sądu ukierunkowują debatę na zupełnie inne 
zagadnienie, które mam wrażenie – w obliczu w pełni uzasadnionego szeroko proklamowane-
go zwycięstwa skarżących – uszło dotychczas uwadze komentującym wyrok z 2017 r. Moim 

28 Por. wyr. Sądu z 25.06.2015 r., T-305/13, Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) i Sace BT SpA v. Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2015:435.
29 Wyr. Sądu z 13.09.2010 r., T-193/06, Télévision française 1 SA (TF1) v. Komisja Europejska, ECLI:EU:T:2010:389. 
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zdaniem uzasadnienie wyroku z 2017 r. stanowi niezwykle cenną dogmatycznoprawną lekturę, 
gdyż może rozbudzić dyskusję nad granicą pomiędzy rzetelnością postępowania a skrajnym 
formalizmem.

W mojej ocenie sprawiedliwość procesu i związana z nią immanentnie zasada prawdy obiek-
tywnej, nawet w obliczu ewentualnego naruszenia sprawności postępowania i potencjalnego 
„oskarżenia” o skrajny formalizm, powinna determinować sposób postępowania Komisji w od-
niesieniu do spraw z zakresu pomocy publicznej. Swoisty pragmatyzm Komisji oraz inne kwestie 
pozaprawne powinny zejść na dalszy plan, w szczególności ze względu na skomplikowany cha-
rakter oraz duży ciężar gatunkowy i ekonomiczny spraw z zakresu pomocy publicznej. Wobec 
powyższego, jestem zdania, iż Komisja powinna z dużą skrupulatnością prowadzić postępowania 
w przedmiocie oceny zgodności pomocy z przepisami prawa europejskiego, respektując wszelkie 
środki prawne mające na celu poszanowanie uprawnień procesowych zainteresowanych stron 
w postaci prawa do przedstawienia uwag i zajęcia swojego stanowiska przed wydaniem decyzji. 
Priorytetem formalnego postępowania wyjaśniającego każdorazowo powinno być umożliwienie 
zainteresowanym podmiotom bycia wysłuchanym, a Komisji uzyskanie kompletnych informacji 
o wszystkich okolicznościach sprawy, zanim wyda ona decyzję, w szczególności o charakterze 
merytorycznym.
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JEL: K21

I. Stan faktyczny
Na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), dnia 

17 stycznia 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) wyraził zgodę na 
przeprowadzenie przeszukania pomieszczeń i rzeczy w ramach toczącego się postępowania 
wyjaśniającego u przedsiębiorcy, ściśle określając jego zakres. W dniach 24–26 stycznia 2017 r. 
doszło do przeszukania, w ramach którego pracownicy UOKiK m.in. skopiowali na dyski ze-
wnętrzne całą zawartość dysków twardych trzech komputerów oraz poczty elektronicznej (z jed-
nego komputera), co do których przeszukiwany podniósł, że mogą zawierać chronione prawem 
tajemnice i informacje niezwiązane z przedmiotem przeszukania. Tak sporządzone kopie binar-
ne zostały bez przeglądania włożone do koperty, oplombowane taśmą z hologramem UOKiK 
i przewiezione do siedziby UOKiK. Do czasu wydania glosowanego postanowienia nie zostały 
poddane analizie przez UOKiK (pozostawały zabezpieczone w kopertach). Postanowieniem 
z 7 marca 2017 r. (XVII Amz 15/17) SOKiK uznał, że sporządzenie kopii binarnych przez przeszu-
kujących stanowiło zabezpieczenie dowodów, wskazując niemniej, że szereg argumentów przed-
stawionych przez przedsiębiorcę w zażaleniu, co do sposobu dokonywania przeszukania, było 
słusznych.



141 Julita Chomik            Kopiowanie przez kontrolujących informatycznych nośników danych kontrolowanego…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.7.11

II. Komentarz

1. Zakres przeszukania

Przedsiębiorca w zażaleniu wskazał, że czynności przeszukania zostały przeprowadzone 
z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)1, ponieważ 
przekroczyły one zakres upoważnienia udzielonego przez SOKiK, co objawiało się m.in. żądaniem 
i skopiowaniem przez pracowników UOKiK dokumentów (w postaci dysków twardych) niezwiąza-
nych z przedmiotem przeszukania. SOKiK w wydanym postanowieniu wyraźnie podkreślił koniecz-
ność selekcji i możliwość kopiowania gromadzonego materiału dowodowego jedynie w zakresie 
przedmiotu przeszukania określonego w postanowieniu SOKiK (wydanym na podstawie art. 105n 
ust. 2 uokik). W związku z podniesieniem przez Prezesa UOKiK trudności technicznych związa-
nych z ograniczonym do przedmiotu przeszukania kopiowaniem dowodów zgromadzonych na 
informatycznych nośnikach danych z uwagi na konieczność posługiwania się specjalistycznymi 
narzędziami typu Forensic IT, SOKiK zauważył szereg kwestii, tj. fakt, że charakter nośnika infor-
macji, z których mają być sporządzane kopie, nie może w żaden sposób ograniczać słusznych praw 
przedsiębiorcy; konieczność uwzględnienia przez przeszukujących zastrzeżeń przedsiębiorcy co 
do zakresu informacji zawartych na nośnikach informacji; fakt, że Prezes UOKiK posiada specja-
listyczne oprogramowanie, które może być wykorzystywane do przeszukiwania informatycznych 
nośników czy konieczność poszanowania prawa do prywatności przedsiębiorcy.

Artykuł 105b ust. 1 pkt 2 uokik, który w myśl art. 105q pkt 1 uokik ma odpowiednie zastosowa-
nie do przeszukania, dotyczy uprawnienia przeszukujących do żądania związanych z przedmiotem 
przeszukania różnego rodzaju przedmiotów i informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą 
elektroniczną oraz informatycznych nośników danych. Tak sformułowane uprawnienie przeszu-
kujących wynika z nowelizacji przepisów uokik z 2014 r.2. Wcześniej bowiem możliwość żądania 
informatycznych nośników danych wynikała z orzecznictwa Sądu Najwyższego3. Wskazać należy, 
że uprawnienie to ma bardzo szeroki zakres (Banasiński i Piontek, 2009, s. 868–869) i pozwala 
na uzyskanie dostępu i przeglądanie dokumentów ofi cjalnych i nieofi cjalnych, tak papierowych, jak 
i elektronicznych etc. (Turno, 2016, s. 1273–1274). Taki sam zakres ma uprawnienie przeszukują-
cych do dokonywania notatek (w tym kopii i wydruków), o którym mowa w art. 105o uokik (Kohutek, 
2014, s. 998–999). Dyspozycją powoływanego przepisu jest objęte też sporządzanie kopii binarnych, 
co potwierdza uzasadnienie nowelizacji z 10 czerwca 2014 r.4. Przyznane uprawnienia przeszu-
kujących, mimo że mają szeroki zakres, ograniczone są do takich przedmiotów i informacji, które 
„mogą stanowić dowód w sprawie”. Przede wszystkim takie uregulowanie ma zapewnić niewyko-
rzystywanie omawianych uprawnień do podejmowania przez przeszukujących działań, które byłyby 
sprzeczne z zakresem przeszukania określonym przez SOKiK (Materna, 2014, s. 1241). Jak wynika 
natomiast z orzecznictwa TSUE, Komisja na podstawie art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) 

1 Ustawa z 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229).
2 Art. 1 pkt 46 ustawy z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 945).
3 Wyr. SN z 7.05.2004 r., III SK 34/04.
4 Art. 105o dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy z 10.06.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 945) – jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, celem było 
wprowadzenie jasnej regulacji, iż możliwe jest kopiowanie informacji zawartych na informatycznych nośnikach danych (s. 18–19 uzasadnienia).
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nr 1/20035 ma możliwość poszukiwania różnych elementów informacji, które nie są jeszcze znane lub 
w pełni zidentyfi kowane6, jednak które wydają się jej mieć związek z szeroko pojętym naruszeniem; 
nie musi to być związek ewidentny i ścisły, widoczny na pierwszy rzut oka (Vandenborre i Goetz, 
2014, s. 653). Chodzi więc o takie informacje, które potencjalnie mogą stać się dowodem w spra-
wie (Jasiński, 2016, s. 175). Jak się wydaje, dyski twarde komputerów czy też informacje z poczty 
elektronicznej, z samej swej natury, mogą zawierać potencjalnie informacje, które „mogą stanowić 
dowód w sprawie”, jak również takie, które nie będą związane z przedmiotem przeszukania (jak np. 
osobiste zdjęcia, wymianę korespondencji e-mail z rodziną w sprawach osobistych) czy informacje 
objęte tajemnicą zawodową, w tym tajemnicą adwokacką i radcowską (skopiowane informacje do-
tyczyły danych z komputerów należących do prezesa zarządu oraz dyrektora fi nansowego). 

2.  Tajemnice chronione prawem i niezwiązane z przedmiotem przeszukania a miejsce 
przeszukania

Kwestia, że informatyczne nośniki danych mogą zawierać tajemnice chronione prawem i nie-
związane z przedmiotem przeszukania została przez przedsiębiorcę podniesiona w trakcie przeszu-
kania w jego siedzibie. Mimo tego doszło do ich skopiowania w całości i wyniesienia w zamkniętych 
kopertach do siedziby UOKiK; z związku jednak z tym, że przeszukiwany przedsiębiorca złożył 
zażalenie na czynności przeszukania, UOKiK wstrzymał działania na zabezpieczonym materiale 
dowodowym (UOKiK, 2017, pkt 6). Sąd w glosowanym postanowieniu wskazał na konieczność 
poszanowania prawa przedsiębiorcy do prywatności, co jest związane ograniczeniem miejsca doko-
nywania przeszukania do siedziby przedsiębiorcy, o czym stanowi art. 80a ust. 1 usdg w zw. z 105q 
pkt. 2 uokik. Podkreślił też, że w momencie przeglądania kopii binarnych dochodzi do zapoznania 
się przez UOKiK z materiałem dowodowym, co jest kluczowe z punktu widzenia sytuacji prawnej 
przedsiębiorcy (i w tym kontekście nie jest wyłącznie czynnością techniczną). Zwrócił też uwagę 
na konieczność poszanowania tajemnic, o których stanowi art. 225 kpk w zw. z 105q pkt. uokik. 
W tym sensie zakwestionował stanowisko Prezesa UOKiK, zgodnie z którym w razie zapoznania 
się z takimi informacjami wyłącznie przez informatyka pracującego na zlecenie urzędu, bez ich 
przekazania pracownikom merytorycznym UOKiK prowadzącym dane postępowanie, nie dochodzi 
do naruszenia tajemnic (w tym potencjalnie legal professional privilege). Z tego punktu widzenia 
istotne jest też uprawnienie do uczestniczenia przez przedstawiciela przeszukiwanego w celu 
bieżącego weryfi kowania czy np. przeglądane e-maile lub dokumenty nie wykraczają poza za-
kres przedmiotowy przeszukania oraz czy nie zawierają informacji, z którymi przeszukujący nie 
ma prawa się zapoznać. Jeśli w toku kopiowania materiałów okazałoby się bowiem, że materiały 
te nie są jednak objęte zakresem przedmiotowym przeszukania, przeszukujący powinni odstąpić 
od dalszego dokonywania takiej czynności (Turno, 2016, s. 1276).

3. Selekcja dowodów a elektroniczne nośniki danych (twarde dyski)

Praktyka polegająca na kopiowaniu całej zawartości dysków twardych jest coraz częściej 
stosowana przez Komisję oraz krajowe organy ochrony konkurencji. O ile sama możliwość 

5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. L z 2003 r. Nr 1, s. 1).
6 Wyr. Sądu z 14 listopada 2012 r., T-135/09, por. pkt 63. 
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„skopiowania” (a nie przeszukiwania informacji na oryginalnym dysku twardym) może się przyczynić 
do zminimalizowania zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa spowodowanych prowadzeniem 
przeszukania (Michałek-Gervais, 2015, s. 33), o tyle zakres, w którym przeszukujący kopiują 
dyski twarde, jest kwestią zasadniczą. W doktrynie wskazuje się, że prawo przeszukujących do 
kopiowania z zasobów informatycznych przeszukiwanego zawartości dysków twardych kompu-
terów, w tym pełnych kopii zawartości skrzynek poczty elektronicznej lub określonych folderów, 
nie będzie ograniczone, gdy uzasadniają to względy natury technicznej, tj. gdy „odseparowanie” 
tych informacji z pozostawieniem ich dotychczasowego kształtu nie jest możliwe (Materna, 2014, 
s.  1241–1242) lub jest zbyt utrudnione, co sprzeciwiałoby się celowi kontroli – szybkiemu i skutecz-
nemu pozyskaniu materiału dowodowego w sprawie (Róziewicz-Ładoń, 2011, s. 247). Literalne 
brzmienie przepisów uokik wskazuje, że uprawnienie przeszukujących odnosi się do żądania czy 
kopiowania jedynie informacji, które mogą „stanowić dowód w sprawie”. O ile dotychczas możli-
wość kopiowania całych informatycznych nośników danych nie została zakwestionowana przez 
TSUE7, to ETPC uznał w jednym z orzeczeń8, że poznanie i kopiowanie wszystkich dokumentów 
i plików dostępnych w kancelarii adwokackiej wykraczało poza zakres tego, co było konieczne dla 
osiągnięcia celu postępowania. W konsekwencji praktyka została uznana za sprzeczną z art. 8 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i z zasadą proporcjonalności. 

Prezes UOKiK, uzasadniając kopiowanie całych informatycznych nośników danych wskazywał 
na trudności związane z ograniczeniem przedmiotu przeszukania. Jak jednak wskazał SOKiK, 
Prezes UOKiK dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, które może być wykorzystywane do 
przeszukiwania informatycznych nośników, niezależnie od tego czy będzie to wpływać na długo-
trwałość procesu analizy danych. W tym ujęciu przykładowo można wskazać metodologię Triade, 
która jest procesem identyfi kacji, sortowania oraz fi ltrowania danych w celu ustalenia priorytetów 
oraz kategorii gromadzonych danych w dużej mierze zautomatyzowanym (dzięki czemu przyśpiesza 
proces kopiowania danych) poprzez ustalenie kryteriów, według których dane zostaną zakwalifi -
kowane jako istotne. Przykładami wskazywanymi przez autorów wykorzystania metodologii Triade 
jest sytuacja jednego z przedsiębiorstw, w którym podejrzewano pracownika o przechowywanie 
na komputerze dokumentów, co do których nie powinien mieć dostępu, gdzie udało się odnaleźć 
przeszukiwane dokumenty bez konieczności dokonywania kopii binarnej (Szczyrbowski, 2013, 
s. 4). Postulat wyodrębniania informacji wyrażony jest też np. w orzecznictwie francuskim, na co 
wskazał G. Materna (Materna, 2014, s. 1242).

4. Zabezpieczenie dowodów

SOKiK w glosowanym postanowieniu uznał, że skopiowanie informatycznych nośników danych 
było zgodne z prawem, gdyż stanowiło zabezpieczenie dowodów, o jakim mowa w art. 105f w zw. 
art. 105g ust. 4 uokik. SOKiK przyjął taką podstawę prawną, mimo że nie powoływał się na nią 
Prezes UOKiK. W myśl art. 105f ust. 1 uokik stan faktyczny jest ustalany przez przeszukujących 
(osoby upoważnione) na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli. Ustawodawca w powo-
łanym przepisie wskazał na przykładowe dowody, które mogą zostać objęte zabezpieczeniem, 

7 W jednej ze spraw, strona podniosła brak uzasadnienia skopiowania w całości twardych dysków i wyniesieniu ich z jej pomieszczeń w celu później-
szego przeszukiwania ich zawartości w siedzibie Komisji. TSUE stwierdził, że zarzut ten jest niedopuszczalny w tym postępowaniu – zob. wyr. TS (piąta 
izba) z 25.06.2014 r., C-37/13 P Nexans SA i Nexans France SAS przeciwko Komisji.
8 Wyr. ETPC z 3.07.2012 r., nr skargi 30457/06, Robathin przeciwko Austria, pkt 64–71. 
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jednak używając sformułowania „w szczególności”, co oznacza, że katalog ten ma charakter ot-
warty. W omawianym stanie faktycznym SOKiK uznał, że kopie dysków twardych mogą zostać 
objęte zabezpieczeniem, co uzasadnił tym, że w przypadku przyjęcia, iż zabezpieczenie może 
dotyczyć tylko oryginalnych dysków komputerów – w istocie w celu ich późniejszego lub sukce-
sywnego przeglądania – konieczne byłoby ich zajęcie, o jakim mowa w art. 105g uokik. Taki sam 
pogląd wyrażają również autorzy komentarza pod redakcją C. Banasińskiego oraz E. Piontka 
(Banasiński i Piontek, 2009, s. 894). Również B. Turno wyraźnie wskazuje, że kopie mogą być 
przedmiotem zabezpieczenia (Turno, 2016, s. 1319). Potwierdzenie, że kopie mogą stanowić 
przedmiot zabezpieczenia, znaleźć można też w orzecznictwie sądowym9. Zabezpieczenie ma 
na celu zapewnienie, że ryzyko zniknięcia materiałów już zgromadzonych w toku przeszukania 
zostanie znacznie zredukowane (Turno, 2016, s. 1320). W tym kontekście znaczenie mają też 
względy funkcjonalne i fakt, że zabezpieczenie oryginałów dysków twardych mogłoby się przy-
czynić do zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak również wskazał SOKiK, zabezpieczenie dowodu nie wymaga wcześniejszej selek-
cji materiału dowodowego pod kątem przedmiotu przeszukania określonego w postanowieniu 
SOKiK. Kwestię, jakie dowody mogą zostać objęte zabezpieczeniem, reguluje art. 105f ust. 2 
w zw. z ust. 1 powołanego przepisu uokik, wskazując, że mogą to być „dowody zebrane w toku 
kontroli (tu przeszukania)”. Jak wskazuje się w doktrynie, chodzi o dowody mające służyć do 
ustalenia stanu faktycznego (Kohutek, 2014, s. 983), potwierdzające podejrzenia Prezesa UOKiK 
i pozwalające mu samodzielnie bądź w powiązaniu z innymi dowodami na stwierdzenie naruszenia 
przez przedsiębiorcę przepisów uokik (Turno, 2016, s. 1319). W tym sensie nie muszą być to wy-
łącznie dowody, które będą podstawą decyzji Prezesa UOKiK (Bernatt, 2014, s. 1255). Niemniej, 
muszą to być dowody, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia przedmiotu przeszukania. 
Dodatkowo, wskazać należy, że dyspozycja przepisu art. 105f ust. 2 uokik przewiduje dwie meto-
dy zabezpieczenia dowodów zebranych w trakcie kontroli (tu przeszukania), w tym złożenie, za 
pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu UOKiK. Jak jed-
nak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz braku podniesienia przez Prezesa UOKiK 
takiego zdarzenia w odpowiedzi na zażalenie – pokwitowanie takie nie zostało przedstawione. 
Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika też, aby przeszukujący wskazali jako podstawę 
prawną podejmowanych przez siebie czynności art. 105f ust. 2 uokik. Jak natomiast wskazuje się 
w orzecznictwie, prowadzi to do powstania stanu niejednoznaczności co do stosowanego trybu 
postępowania, skutkującego brakiem możliwości jednoznacznej oceny przez przeszukiwanego, 
na jakiej podstawie i w jakim trybie działa Prezes UOKiK10.

III. Podsumowanie
Glosowane orzeczenie porusza dwie zasadnicze kwestie w zakresie przeszukania na grun-

cie uokik, tj. kwestię kopiowania całych informatycznych nośników danych, bez ich selekcji pod 
kątem informacji służących celowi przeszukania oraz przeglądania tak skopiowanych informacji 
w siedzibie UOKiK. Wskazać bowiem należy, że praktyka kopiowania całych nośników danych 
i ich przeglądania poza siedzibą przedsiębiorcy w ramach przeszukania była zgodna z wieloletnim 

 9 Zob. wyr. SOKiK z 28.04.2017 r., XVII AmA 11/16.
10 Wyr. SOKiK z 28.04.2017 r., XVII AmA 11/16.
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modelem postępowania przyjętym przez UOKiK (UOKiK, 2017, pkt 4). Należy jednak wskazać, 
iż oznaczała ona większą swobodę dla przeszukujących, zwiększając prawdopodobieństwo 
możliwości zapoznania się przez przeszukujących również z informacjami niemającymi związku 
z przedmiotem przeszukania oraz objętymi tajemnicą zawodową (Królak, 2017). Tym samym, 
sformułowane w treści postanowienia dyrektywy selekcji gromadzonego materiału dowodowego 
pod kątem celu przeszukania bez względu na rodzaj nośnika czy nakaz dokonywania takiej se-
lekcji wyłącznie w siedzibie przedsiębiorcy oraz w obecności jej przedstawiciela mają charakter 
precedensowy i uniwersalny (Modzelewska de Raad, 2017). Zakwestionowanie bowiem przez 
SOKiK dotychczasowych praktyk UOKiK należy ocenić pozytywnie, jako mające się przyczynić 
do ochrony słusznych praw przedsiębiorcy i przestrzegania przepisów uokik, w szczególności 
w dobie coraz szerszych możliwości technologicznych selekcji informacji zgromadzonych na in-
formatycznych nośnikach danych.

Niemniej, zastanawiająca jest przyjęta przez SOKiK wykładnia, iż w związku z tym, że spo-
rządzone przez przeszukujących kopie binarne nie zostały przeanalizowane przez UOKiK, doszło 
do zabezpieczenia dowodów, która nie wymaga selekcji materiału dowodowego. Jest to również 
o tyle istotne, iż na taką kwalifi kację prawną nie powoływał się Prezes UOKiK. W tym sensie, 
sąd stworzył i zaakceptował stan, w którym przeszukiwany nie miał wiedzy co do stosowanego 
trybu postępowania przeszukujących. SOKiK, czyniąc to, pominął fakt, iż aby możliwe było za-
bezpieczenie dowodu w siedzibie UOKiK, musi to nastąpić „za pokwitowaniem”. Wątpliwa wydaje 
się też teza, zgodnie z którą w ramach zabezpieczenia nie ma konieczności selekcji dowodów. 
Podsumowując, przyjęta fi nalnie kwalifi kacja czynności dokonanych w kontekście stanu faktycz-
nego przez UOKiK jako „zabezpieczenie dowodów” wydaje się w świetle poczynionych rozważań 
niezgodna z przepisami uokik. 

Końcowo, warto zauważyć, że UOKiK odniósł się do glosowanego postanowienia, wskazując, 
że dostosował swoją praktykę do wytycznych wynikających z orzeczenia (UOKiK, 2017, pkt 10), 
co też będzie mogło zostać poddane weryfi kacji na podstawie kolejnych czynności przeszukań.
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Peter C. Carstensen, 
Competition Policy and the Control of Buyer Power: 

A Global Issue, 
Edward Elgar Publishing 2017, ss. 304

Zdecydowana, przekonująca analiza Prof. Petera C. Carstensena wskazuje dlaczego siła 
nabywcza (tzw. buying power) wymaga szczególnej uwagi ze strony organów ds. konkurencji i decy-
dentów politycznych. W obliczu globalizacji i trwającego kryzysu ekonomicznego potraktowanie 
siły nabywczej jako poważnego globalnego problemu ochrony konkurencji wymagającego większej 
uwagi regulatorów rynku jest uzasadnione. W analizie antymonopolowej na całym świecie od dawna 
problem nadużywania pozycji rynkowej przez kupująch spychany jest do drugorzędnej roli, mimo 
że jest ono istotnym źródłem nieefektywności, szkód dla konkurencji i nadmiernej eksploatacji oby-
wateli, grup społecznych oraz gospodarek. Tradycja, zgodnie z którą polityka konkurencji i prawo 
ochrony konkurencji powinny koncentrować się na dobrobycie konsumenta, utrudnia uznanie 
siły nabywczej za realny problem i rozwój skutecznego egezekwowania prawa w tym zakresie.  
Organy ds. konkurencji koncentrują się na sprzedażowej stronie transakcji. Wynika to z poparcia 
społecznego dla interwencji rynkowych odnoszących się do niesłusznie wysokich cen. Niskie płace 
oferowane wytwórcom, producentom i pracownikom (po to, by oferować większe rabaty nabywcom) 
nie budzą już takiego niepokoju. Brakuje też świadomości, jakie ostatecznie mają konsekwencje, 
a powodują one zmniejszenie dochodów producentów i ich zdolności do innowacji oraz siły naby-
wczej per capita pracowników, czym zwiększają prawdopodobieństwo stagnacji gospodarki. 

Struktura i złożoność publikacji wynika z multidyscyplinarnego podejścia autora oraz przed-
stawienia problemu siły nabywczej w globalnej perspektywie. Autor posługuje się przykładami 
występowania i nadużyć siły nabywczej na rynku amerykańskim, europejskim, azjatyckim 
i afrykańskim oraz australijskim. Omawiana publikacja odnosi się w szczególności do następujących 
obszarów: cele i perspektywy polityki konkurencji, proces konkurencyjny, wskaźniki siły nabywczej, 
naruszenie konkurencji, regulacje rynkowe, potencjalne naruszenia, kartele zakupowe, kontrola 
dominującej siły nabywczej poprzez politykę fuzji etc. Każdy rozdział kończy się konkluzjami i ob-
szernymi przypisami wraz z komentarzami, które objętościowo zajmują szóstą część publikacji. 

Książka została opublikowana w serii brytyjskiego wydawnictwa pn. „New Horizons in 
Competition Law and Economics”1. Celem serii jest określenie roli, jaką ekonomia może i powinna 
odegrać w formułowaniu zakazów nadużywania pozycji dominującej i ograniczenia konkurencji. 
Ekspansja roli ekonomii w kształtowaniu prawa ochrony konkurencji w Stanach Zjednoczonych 
i Europie powoduje konieczność ponownego zdefi niowania interesu publicznego i argumentacji 
w polityce ochrony konkurencji. Omawiana problematyka wykracza poza analizę tradycyjnej roli 
ekonomii w prawie. 

1 W serii znajdziemy między innymi takie tytuły jak: M. Filippeli, Collective Dominance and Collusion Parallelism in EU and US Competition Law; 
S. Weishaar, Cartels, Competition and Public Procurment Law and Economic Approaches to Bid Rigging; M. Faure, X. Zhang (red.), The Chinese Anti 
Mnopoly Law New Developements and Empirical Evidence; B. Lundquist, Joint Reasearch and Developement under US Antitrust and EU Competition 
Law; C.S. Filho, Monopolies and Underdevelopement From Colonial Past to Global Reality.
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Umieszczenie książki Prof. Carstensena na końcu serii niejako podsumowuje i zamyka tę 
dyskusję. Opracowania naukowe dotyczące problemu siły nabywczej i oceny stopnia szkodliwości 
nadużywania tej siły są ograniczone i koncentrują się raczej na zagadnieniach praw człowieka 
a nie polityki konkurencji. Autor podkreśla potrzebę analizy ekonomicznej kwestii z zakresu och-
rony konkurencji oraz sformułowania standardów i kryteriów oceny postępowania kupujących, 
którzy nadużywając swojej pozycji wyrządzają długofalowe, nieodwracalne szkody gospodarce 
rynkowej. W opinii autora, każda gospodarka staje przed wyzwaniem stworzenia funkcjonującego 
sytemu produkcji, alokacji towarów i usług oraz zachęt i nagród za innowacje, tak by powstały 
ład ekonomiczny był odporny i reagował pozytywnie na zmiany w ewoluującym środowisku. 
Globalny konsensus, że gospodarki powinny być oparte na procesach rynkowych, zdaniem 
autora, już nie wystarczy i nie rozwiąże współczesnych problemów rynkowych. Potrzeba zdecy-
dowanych działań. W ocenie autora, nieuzasadnione jest ograniczanie ryzyka nadużycia siły 
kupujacych do sytuacji, gdy na rynku jest wielu producentów i niewielu nabywców lub nabywca 
jest stosunkowo dużym przedsiębiorcą, a producenci, od których kupuje produkty, są stosunkowo 
niewielcy (np. rolnictwo, handel detaliczny, rynki pracowników). Potencjalne ryzyko nadużywania 
siły nabywczej jest rzeczywiście w wymienionych sytucjach najwyższe. W rzeczywistości jednak, 
zdaniem Prof. Carstensena, ryzyko siły nabywczej istnieje na każdym rynku kupujących, w którym 
nabywaca ma znaczącą siłę. Należy określić, kiedy wykorzystywanie siły nabywczej, która jest 
powszechnym aspektem wielu relacji rynkowych, powinno stać się źródłem obaw o naruszenie 
polityki konkurencji.

Autor przeprowadził analizę celów polityki konkurencji, koncentrując się na trafności polityki 
publicznej w odniesieniu do siły nabywczej. Zwolennicy dobrobytu gospodarczego sugerują, że 
jedyną opcją walki z nadużywaniem siły nabywczej jest ochrona uczciwości (fairness); wielu ba-
daczy usiłowało wskrzesić koncepcję uczciwości jako głównego celu polityki konkurencji, natomiast 
niektóre analizy operują w dużej mierze pojęciem „sprawiedliwości” zamiast „analizą ekonomiczną” 
i pojęciem „konkurencji”2. Oponeci twierdzą, że zyski wynikające z uczciwości przedsiębiorstw nie 
uzasadniają dodatkowych kosztów dla konsumentów. Uczciwość i związane z nią wartości polity-
czne nie są również użyteczne w kształtowaniu różnych rodzajów polityki. Poważnym problemem 
jest brak defi nicji uczciwości. Ma ona wartość normatywną, jednak jej zastosowanie jako kryterium 
określonych polityk konkurencji ma wartość ograniczoną. Idee uczciwości odgrywają swoją rolę 
w polityce konkurencji, nie mogą jednak dostarczyć przydatnych wytycznych, chyba że zostaną 
określone ich cechy w postaci ekonomicznych lub konkurencyjnych standardów. 

Główną tezą książki jest stwierdzenie, że analiza antykonkurencyjnych skutków siły naby-
wczej wymaga specyfi cznych standardów i mierników, które różnią się od tych wskazujących 
na nadużycia po stronie sprzedawcy. Stosunkowo niewielki wzrost siły nabywczej połączonych 
nabywców może znacznie zwiększyć zdolność wykorzystania słabszych dostawców. Wynika to 
z kilku faktów ekonomicznych. Po pierwsze, kupujący decyduje, kiedy, od kogo, ile i czy w ogóle 
kupić. Ta siła decyzyjna odróżnia go od sprzedawcy i powoduje, że nabywcy mogą mieć znaczącą 
siłę, nawet jeśli nie dominują strukturalnie na rynku, tj. przy niższych poziomach koncentracji niż 
w przypadku sprzedawców. Po drugie, producentowi trudniej angażować się w arbitraż, w porów-
naniu z kupującym, który może walczyć z dyskryminacją cenową wśród producentów bez obaw 
2 Zob. s. 25 recenzowanej książki. 
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o późniejszą dyskryminację. Po trzecie, siła nabywcza rośnie także w miarę wzrostu inwestycji 
kupującego i specyfi ki produktów. Te problemy zostały zauważone w odniesieniu do rynku produk-
tów rolnych. 

Autor zwraca uwagę czytelnika na niedocenianą, często szkodliwą dla konkurencji rolę 
kupujących. Możliwość narzucenia producentowi ceny poniżej kosztów końcowych to konwencjonalny 
model nadużycia siły nabywczej. Dominująca siła nabywcza jest rozpowszechnionym probelmem 
w ekonomii rynkowej. Analiza polityki konkurencji i ewentualnych opcji umożliwiających kontrolę 
jednostronnego nadużycia siły nabywczej, ocena zasad, które pomogą kontrolować zarówno 
ekspoloatyacyjne, jak i wykluczające wykorzystanie siły nabywczej, jak również środki zaradcze, 
które można stosować, gdy takie zachowanie ma miejsce, to przedmiot dalszych rozważań. 

Autor wskazuje, że zasady konwencjonalnej polityki konkurencji mają ograniczoną użyteczność 
w łagodzeniu szkód spowodowanych przez nadużycia siły nabywczej. Przepisy zabraniające 
praktyk wyłączających musiałyby być dużo bardziej restrykcyjne, by były skuteczne. Przepisy 
regulujące nadużycia siły nabywczej są zdaniem autora niewystarczające. Celem rozszerzonej 
polityki konkurencji powinno być ułatwienie dynamicznego procesu konkurencyjnego. Zdaniem 
autora obecne regulacje rynku leczą tylko objawy, a nie chorobę. Głównym wyzwaniem jest jednak 
przekonanie organów ds. konkurencji do roli, jaką przepisy prawa mogą odegrać w zapobiega-
niu nadużywania siły nabywczej. Bezpośrednie naprawianie szkód spowodowanych nadużyciem 
siły nabywczej i długotrwałą eksploatacją producentów jest bowiem trudne i rzadko przynosi 
pożądane efekty. 

Polityka ochrony konkurencji może przyjąć różne rozwiązania mające za zadanie regulację 
zachowania kupujacych, procesu rynkowego lub narzucania wymogów transakcyjnych. Autor 
przytacza rozwiązania brytyjskie, gdzie wprowadzono kodeks dobrych praktyk w formie wiążących 
indywidualnych zobowiązań do stosowania kodeksu. Zobowiązane do przestrzegania określonych 
standardów są przedsiębiorstwa, których obrót jest równy lub przekracza jeden milion brytyjs-
kich funtów. W 2013 r. rząd stworzył stanowisko arbitra, który ma za zadanie interpretować 
i egzekwować przepisy. W porządkach prawnych kilku państw istnieją przepisy pozwalające 
na ściganie nadużywania siły nabywcy oparte na koncepcji „zależności ekonomicznej”. Takie 
rozwiązania funkcjonują we Francji, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Grecji. 

Autor omówił formy reakcji na nadmierną siłę kupujących. Każdy ze sposobów odpowiedzi 
na nadużycie tej siły ma swoje słabe strony. Kontrola wykorzystywania siły nabywców jest bardzo 
utrudniona, najlepszy efekt, jaki można osiągnąć, to ograniczenie sposobu, w jaki nabywca może 
swojej siły nadużywać. Składanie przez producentów skarg do organów ścigania niesie za sobą 
ryzyko odwetu, a wszechobecny „czynnik strachu” wpływa na ograniczenie skuteczności wszel-
kich regulacji. 

Polityka dotycząca koncentracji zdaniem autora powinna odzwierciedlać różnice między skut-
kami nadużycia siły kupujących i siły sprzedawców. Zainteresowanie doktryny i regulatorów rynku 
tym tematem jest wciąż zdaniem autora niewystarczające. Niewiele organów obecnie sprawdza 
konsekwentnie oba wymiary w przypadku fuzji. Powszechną praktyką jest koncentracja uwagi po 
stronie zakupów i to w kilku zaledwie branżach. Punktem wyjścia polityki dotyczącej fuzji powinno 
być zdaniem autora uznanie, że każde znaczące połączenie może mieć wpływ na konkurencję 
rynkową również po stronie siły nabywczej. Konkurencyjne przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nie 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

150 Karolina Liberadzka-Czubowska            Peter C. Carstensen, Competition Policy and the Control of Buyer Power…

są znaczące na rynku sprzedaży, silnie konkurują z nabywcami środków produkcji. Skutki fuzji 
w wymiarze geografi cznym i produktowym strony nabywczej nie mają spójnego związku ze skut-
kami po stronie sprzedawcy. Analiza fuzji powinna więc obejmować te dwa odrębne wymiary. 

Badanie europejskich fuzji w 2014 r. wykazało, że tylko kilka spraw było źrodłem obaw 
o nadużycie siły rynkowej przez kupujących. 

Obecna polityka jest w opinii autora zbyt tolerancyjna i pozwala na powstawanie znaczącej 
siły nabywczej bez żadnego uzasadnienia. Mimo że w niewielkich gospodarkach uzasadnia się 
czasem tworzenie znaczącej siły nabywczej w celu osiągnięcia korzyści płynących z powstającej 
skali, proces ten powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Do kompleksowej oceny szkody 
konkurencyjnej wynikającej z fuzji potrzebne są narzędzia, które pozwolą ją odróżnić od realnych 
oszczędności i zmian w popycie spowodowanych przez przekształcenia w technologii produkcji 
lub metodach transakcji. Zdaniem autora możliwie jest posiadanie polityki konkurencji, która kon-
troluje tworzenie siły nabywczej poprzez jasne i spójne zakazy dotyczące zakupów.

Podsumowując, siła nabywcza i jej nadużywanie stanowi poważne zagrożenie dla procesu 
konkurencyjnego w różnych krajach i na rynku globalnym. Często szkody występujące w jednym 
kraju mają swoje źródło w nadużyciach podmiotów z innego kraju. Polityka konkurencji musi stawić 
czoła temu problemowi jurysdykcyjnemu. Polityka konkurencji powinna skupiać się na zachowa-
niu i utrzymaniu struktur rynkowych i obejmować bez wyjątku wszystkie przypadki, w których 
siła kupujących jest zwiększana niezależnie od wielkości producentów w danym sektorze gos-
podarki. Istnieją dowody, że już 20% udział nabywcy w rynku produktowym powoduje znaczącą 
siłę nabywczą, a nawet przy 10% udziale kupujący mogą sprawować kontrolę nad dostawcami, 
którzy mają niewiele możliwości, by konkurować o dostawców. Wspólnota interesów pomiędzy 
dominującym nabywcą i sprzedawcą stanowi przeszkodę dla silnej i innowacyjnej konkurencji, 
kluczowej dla procesów rynkowych. 

Zdaniem autora wszystkie kraje powinny podjąć wysiłek w celu ustanowienia i egzekwowania 
zasad, które ograniczą niebezpieczny wzrost siły nabywczej i nadmierną koncentrację kupujących. 
Nie osiągniemy doskonałości w tym zakresie, możemy jednak zmniejszać ryzyko naruszenia 
konkurencji. Prof. Carstensen podkreśla, że nie warto ulegać pokusie łagodzenia lub rezygnacji 
z przestrzegania zasad konkurencji. Osiągnięcie jak największej konkurencji w zakresie kupow-
ania na rynku chroni producentów przed wykorzystywaniem siły nabywczej (zdaniem autora, 
wystarczająca liczba nabywców na rynku to sześć lub więcej). Stworzenie takiej sytuacji wykracza 
jednak poza kompetencje regulatorów rynku i wymaga szerszego zaangażowania rządów w pro-
ces transformacji rynku poprzez odpowiednią legislację i egzekwowanie prawa. Na rynkach glo-
balnych producenci z krajów rozwiniętych i rozwijających się napotykają również luki w prawie 
i jego skutecznym egzekwowaniu. 

Ponieważ kompetencje krajowych regulatorów ograniczone do politycznych granic państw, 
w obliczu rozwoju transgranicznego handlu, nie są w stanie odgrywać tej roli, to regionalne or-
gany konkurencji staną się podstawowymi jednostkami walczącymi z nieuczciwymi praktykami. 
Prof. Carstensen zostawia nas na ostatniej karcie swojej książki z lekturą ośmiostronicowego 
Memorandum ustanawiającego instytucjonalną współpracę i podwaliny promocji i wzmocnienia 
w zakresie polityki i prawa konkurencji. Lektura dokumentu podpisanego na okres czterech lat, 
w maju 2016 r. w Petersburgu pomiędzy organami ochrony konkurencji z Brazylii, Rosji, Indii, Chin 
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i Afryki Południowej zdumiewa elastycznością przyjętych rozwiązań. Jak możemy wywnioskować 
z lektury memorandum, globalne mocarstwa w przyjętych rozwiązaniach nie tylko wzorują się 
na USA i Europie. Idą o krok dalej, budując małe, kilkuosobowe, decyzyjne zespoły specjalistów 
ds. ochrony konkurencji wymieniające się informacjami o zmianach w prawie i praktyce.

Recenzowana publikacja, z uwagi na multidyscyplinarność (ekonomia, prawo) i globalną per-
spektywę, może inspirować do wielodyscyplinarnych badań w obszarze prawa ochrony konkuren-
cji i ekonomii. Poglądy i wnioski przedstawione przez autora poparte są argumentami i stanowią 
istotny głos w dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju prawa ochrony konkurencji. Z pewnością 
monografi a powinna zainteresować akademików, osoby stosujące prawo oraz zaangażowane 
w proces tworzenia prawa, ponieważ autor zgłosił pod ich adresem wiele postulatów. 

Imponujący wykaz literatury zawiera pozycje anglojęzyczne: artykuły prasowe, komentarze, 
opinie, raporty, umieszczone po zakończeniu każdego z dziewięciu głównych rozdziałów książ-
ki. Autor cytuje ekonomistów i prawników z całego świata, szerzej komentuje niektóre kwestie. 
Autor w wykazie uwzględnił wyroki i postanowienia sądów amerykańskich oraz europejskich, 
dokumenty robocze, wytyczne Komisji Europejskiej i innych organów ds. konkurencji, OECD. 
Trzydziestostronicowy indeks zawiera wykaz pojęć i nazwisk wymienionych autorów, jak również 
nazwy instytucji i przedsiębiorstw opisanych w książce. 

Karolina Liberadzka-Czubowska 
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Prawa i Administracji 
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audytor; wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
e-mail: k.czubowska@pwsip.edu.pl



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

152 S P R A W O Z D A N I A

Siódma Międzynarodowa Konferencja Doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji

(7th International PhD Students’ Conference
on Competition Law),

Białystok, 10 października 2017 r.

W dniu 10 października 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) odbyła 
się 7. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji zorganizowana 
przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB. Konferencja została 
poświęcona zagadnieniom prywatnoprawnego egzekwowania naruszeń prawa konkurencji oraz 
prawu pomocy państwa. Językiem wykładowym konferencji był język angielski.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, która powitała uczestników oraz 
przedstawiła zaproszonych gości, m.in. prof. Annę Nylund (Uniwersytet w Tromsø, Arktyczny 
Uniwersytet Norwegii), prof. Amedeo Arena (Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II) oraz 
prof. Raimundasa Moisejevasa (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie). Następnie prof. Anna 
Piszcz omówiła główne założenia konferencji oraz jej zakres.

Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej, moderowanej przez prof. Annę 
Piszcz, referaty wygłosili eksperci.

Jako pierwsza w tej sesji swój referat pt. Competition Law and Damages on the Outskirts of 
the EU: The Norwegian Perspective wygłosiła prof. Anna Nylund. W swoim wystąpieniu prelegentka 
zwróciła uwagę na kwestie problematyczne związane z dostosowywaniem prawa norweskiego do 
prawa unijnego, wynikające z faktu, że Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jedynie jest 
stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). To z kolei powoduje, że droga 
wprowadzania rozwiązań prawnych przyjętych w prawie unijnym jest inna i wymaga każdorazowo 
zmiany Porozumienia o EOG. Prof. Anna Nylund podkreśliła, że implementacja materialnego prawa 
konkurencji do prawa norweskiego nie jest problematyczna, ponieważ materialne prawo konkurencji 
jest częścią Porozumienia o EOG. Natomiast odmiennie przedstawia się kwestia norm procedural-
nych, ponieważ państwa będące stronami Porozumienia o EOG zachowały autonomię procedural-
ną. W związku z tym, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 
2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisa-
mi prawa krajowego (dalej: dyrektywa odszkodowawcza) zawiera także normy proceduralne, ich 
włączenie do krajowego porządku prawnego wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Na zakończenie 
prelegentka wskazała, że niektóre rozwiązania przewidziane w dyrektywie odszkodowawczej, takie 
jak procedura ujawniania dowodów, są przewidziane w prawie norweskim. Podkreśliła jednocześ-
nie, że normy proceduralne zawarte w dyrektywie odszkodowawczej charakteryzują się wysokim 
stopniem wyspecjalizowania i nie odnoszą się do ogólnych norm procedury cywilnej. 

Następnie prof. Anna Piszcz przedstawiła referat pt. Competition Law and Damages on the 
Other Outskirts of the EU: The CEE Perspective. Na wstępie prelegentka wskazała, że niezależnie 
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od harmonizacji dokonanej dzięki przyjęciu i implementacji dyrektywy odszkodowawczej, po-
między krajowymi porządkami prawnymi nadal pozostały rozbieżności powodujące, że prawo 
krajowe niektórych państw regionu przewiduje atrakcyjniejsze rozwiązania dla poszkodowanych 
zamierzających dochodzić roszczeń wynikających z naruszeń prawa konkurencji niż rozwiąza-
nia obowiązujące z innych państwach regionu. Zwróciła uwagę na to, że prywatnoprawne do-
chodzenie roszczeń w państwach Europy Środkowo-Wschodniej jest nieefektywne. W dalszej 
części wystąpienia prelegentka skupiła się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co odróżnia 
porządki prawne państw Europy Środkowo-Wschodniej od państw postrzeganych jako posia-
dające najatrakcyjniejsze rozwiązania, jak Wielka Brytania czy Niemcy, skupiając się głównie 
na różnicach w obszarze ujawniania dowodów, skutku wydania decyzji, sądach właściwych, po-
stępowaniach grupowych oraz ugodach. Na zakończenie prof. Anna Piszcz wyraziła pogląd, że 
dyrektywa odszkodowawcza powinna wzmocnić pozycję poszkodowanych naruszeniami prawa 
konkurencji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże sama implementacja pole-
gająca na przepisaniu do prawa krajowego norm wynikających z dyrektywy odszkodowawczej 
będzie niewystarczająca dla zwiększenia efektywności prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Do zwiększenia efektywności konieczne jest także 
pochylenie się nad zagadnieniami, które pozostały poza zakresem dyrektywy, jak kwestie insty-
tucjonalne, postępowania grupowe oraz niektóre aspekty pozasądowego rozwiązywania sporów. 

Prof. Amedeo Arena wygłosił referat pt. The Commission’s Decisions on National Tax Rulings 
before the CJEU: Untangling the Legal Conundrums of a Recent Trend in Fiscal Aids. W swoim wy-
stąpieniu prelegent zwrócił uwagę na działania podejmowane przez Komisję Europejską w ramach 
programu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej, którego jednym z elementów jest analiza 
interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez organy krajowe pod kątem ich 
zgodności z unijnym prawem pomocy państwa. Prof. Amedeo Arena przedstawił decyzje Komisji 
Europejskiej w sprawie interpretacji podatkowych wydawanych przez państwa członkowskie niektórym 
przedsiębiorstwom wielonarodowym (np. Fiat, Starbucks czy Amazon). W decyzjach tych Komisja 
Europejska uznawała, że na skutek wydania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego organy 
krajowe zatwierdzały wykładnię przepisów pozwalającą na uniknięcie opodatkowania bądź znaczne 
zmniejszenie wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, co w rezultacie stanowiło pomoc 
państwa udzieloną niezgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy państwa. W swoim wystąpie-
niu prelegent poddał analizie najbardziej kontrowersyjne aspekty tych decyzji Komisji Europejskiej 
oraz zwrócił uwagę na możliwe skutki odwołań rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Ostatni referat w tej sesji pt. Some Experiences with the State Aid Cases in Lithuania wygłosił 
prof. Raimundas Moisejevas. W swoim wystąpieniu prelegent na podstawie spraw związanych 
z udzielaniem pomocy państwa na Litwie omówił wybrane zagadnienia dotyczące pomocy państwa. 
Jako pierwszą omówił sprawę udzielenia pomocy państwa na budowę infrastruktury niezbędnej 
do przyłączenia do rurociągu gazowego w celu uniezależnienia dostaw gazu od jedynego wów-
czas dostawcy gazu Gazpromu (pomoc państwa udzielona na rzecz AB „Klaipėdos Nafta”). W tym 
przypadku Komisja Europejska uznała, że państwo udzieliło pomocy z naruszeniem art. 108 ust. 3 
TFUE, ale jednocześnie przyjęła, że udzielona pomoc państwa była zgodna z art. 107 ust. 3 lit. c 
TFUE oraz art. 106 ust. 2 TFUE. Prelegent zwrócił uwagę, że praktyka Komisji Europejskiej poka-
zuje, że pomoc, która jest przeznaczona na budowę infrastruktury energetycznej, może być uznana 
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za zgodną z prawem unijnym, jeżeli jest konieczna i proporcjonalna oraz jeżeli pozytywne skutki 
udzielonej pomocy przeważają nad negatywnymi efektami w zakresie konkurencji oraz handlu. 
Następnie prof. Raimundas Moisejevas przedstawił sprawę związaną z planowanym udzieleniem 
pomocy państwa na rzecz Litewskiego Przedsiębiorstwa Transportowego, które znajdowało się 
w trudnej sytuacji fi nansowej. Wobec jednak uznania przez Litewską Radę ds. Konkurencji, że 
pomoc ta może stanowić pomoc państwa, ostatecznie do udzielenia pomocy nie doszło, a przed-
siębiorstwo, któremu pomoc miała być udzielona, ogłosiło upadłość. Jako ostatnią przedstawił 
sprawę związaną z sektorem energetycznym na Litwie. Wskazał, że zgodnie z prawem litewskim 
usługi w sektorze energetycznym świadczone przez niektóre spółki są uznawane za urzeczywist-
niające interes publiczny i z tego też względu są wynagradzane z opłat publicznych, przekazywa-
nych do odbiorców na podstawie ustalonych kryteriów. Na tym tle powstał spór zainicjowany przez 
podmioty, które uiszczają najwyższe opłaty publiczne. Jednym z zagadnień w sporze jest kwestia 
czy oceniając zgodność z prawem pomocy państwa należy badać cały system związany z opła-
tami publicznymi, czy też oceniać każde konkretne wsparcie udzielane danemu przedsiębiorcy. 

W drugiej części konferencji referaty wygłosili doktoranci. Moderatorem tej sesji była prof. Anna 
Nylund.

Claudia Massa (Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II) wygłosiła referat pt. The Disclosure 
of Evidence under the Antitrust Damages Directive 2014/104/EU. Na wstępie przedstawiła ona 
ogólne założenia dyrektywy odszkodowawczej, skupiając się przede wszystkim na jej celach. 
W dalszej części wystąpienia prelegentka szczegółowo omówiła kwestie związane z uregulo-
waną w dyrektywie odszkodowawczej procedurą ujawniania dowodów. Następnie przedstawiła 
wybrane orzecznictwo sądów unijnych dotyczące możliwości ujawniania oświadczeń składanych 
w ramach programów łagodzenia kar (leniency statement) oraz propozycji ugodowych (settlement 
submissions) z okresu przed przyjęciem dyrektywy odszkodowawczej oraz po jej przyjęciu. Na 
zakończenie prelegentka zwróciła uwagę, że system ochrony prawa konkurencji nastawiony jest 
na publicznoprawne egzekwowanie prawa konkurencji. Taki stan rzeczy jest wynikiem nie tylko 
działań europejskiego prawodawcy, który preferuje ochronę publicznoprawnego egzekwowania 
prawa konkurencji, lecz także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 
dotychczas był niezwykle ostrożny i podkreślał, że ocena dopuszczalności ujawniania dowodów 
zgromadzonych w postępowaniu prowadzonym przez organy ochrony konkurencji powinna być 
dokonywana z uwzględnieniem okoliczności każdej sprawy. 

Następnie Paulina Korycińska-Rządca (UwB) przedstawiła referat pt. Penalties for Non-
compliance with a Court Order for Disclosure of Evidence: The Perspective of Poland against the 
Background of the Other CEE Countries. Prelegentka wskazała, że rozwój prywatnoprawnego 
egzekwowania prawa konkurencji w znacznym stopniu uzależniony jest od istnienia odpowiednich 
mechanizmów umożliwiających uzyskanie dowodów potwierdzających przesłanki odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. Dostrzegając istotną rolę procedury ujawniania dowodów w rozwoju 
prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń wynikających z prawa konkurencji, prawodawca unij-
ny nałożył na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych 
i odstraszających sankcji za naruszenie przepisów o ujawnianiu dowodów, pozostawiając jednak 
państwom członkowskim swobodę w zakresie wyboru rodzajów tych sankcji. W swoim wystąpieniu 
Paulina Korycińska-Rządca przedstawiła rozwiązania dotyczące sankcji za niezastosowanie się do 
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nakazu ujawnienia dowodów przyjęte lub planowane w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 
porównując je z rozwiązaniami przyjętymi w Polsce. Rezultatem tej analizy była konkluzja, że 
sankcje za niezastosowanie się do nakazu ujawnienia dowodów w poszczególnych państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej różnią się. Najdalej idące różnice widoczne są w zakresie przepisów 
uprawniających sądy do nakładania sankcji pieniężnych za tego typu naruszenia. Tak znaczne 
rozbieżności świadczą o tym, że określenia „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”, którymi 
posługuje się prawodawca unijny w dyrektywie odszkodowawczej, zostały przez państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej zrozumiane niejednorodnie. Prelegentka wyraziła przekonanie, że osta-
tecznie skuteczność procedury ujawniania dowodów w znacznym stopniu uzależniona będzie od 
sposobu zastosowania reguł dotyczących ujawniania dowodów przez sądy krajowe. 

Małgorzata Salitra (Uniwersytet Szczeciński) wygłosiła referat pt. Passing-on of Overcharges: 
The EU Damages Directive Framework and the Polish Perspective. W pierwszej części swojego 
wystąpienia prelegentka wyjaśniła, na czym polega zjawisko przerzucania nadmiernych obciążeń, 
wskazując, że zarzut przerzucenia nadmiernych obciążeń może być wykorzystany w postępowaniach 
cywilnoprawnych jako zarówno „miecz” (służyć aktywnemu dochodzeniu roszczeń), jak i „tarcza” 
(służyć obronie przed roszczeniami drugiej strony procesu). Następnie omówiła regulację prawną 
związaną z przerzucaniem nadmiernych obciążeń zawartą w dyrektywie odszkodowawczej. W ostat-
niej części wystąpienia Małgorzata Salitra przedstawiła polską regulację dotyczącą przerzucania 
nadmiernych obciążeń, przyjętą w wyniku implementacji dyrektywy odszkodowawczej. Prelegentka 
zwróciła także uwagę, że nie wszystkie postanowienia dyrektywy odszkodowawczej w tym zakresie 
wymagały implementacji, jako że część z wymaganych rozwiązań istniała już w prawie polskim. 

Ostatni referat w tej sesji pt. State Aid in the Football Sector in the European Union wygłosił 
Radosław Niwiński (UwB). Prelegent wskazał, że sport odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej, 
czego przejawem jest chociażby art. 165 TFUE. Następnie wyjaśnił, jakie cechy musi posiadać 
określona pomoc, aby mogła ona zostać uznana za pomoc państwa. Jednocześnie zwrócił uwagę, 
że w sektorze sportowym wiele działań państw członkowskich nie może być uznanych za pomoc 
państwa, ponieważ benefi cjent nie prowadzi działalności gospodarczej albo brakuje wpływu inter-
wencji ze strony państwa na handel między państwami członkowskimi. W dalszej części wystąpienia 
Radosław Niwiński przedstawił zasady udzielania pomocy państwa w sektorze sportowym wyni-
kające z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE. Prelegent 
omówił także wybrane sprawy związane z udzielaniem pomocy państwa w sektorze piłki nożnej. 

Na zakończenie drugiej części konferencji głos w dyskusji zabrali wszyscy eksperci, dzieląc 
się swoimi uwagami oraz kierując pytania do każdego prelegenta. 

Konferencja została podsumowana przez prof. Annę Piszcz. Na zakończenie prof. Piszcz 
podziękowała zgromadzonym i zapewniła, że nie było to ostatnie spotkanie z cyklu międzynaro-
dowych konferencji doktoranckich dotyczących prawa ochrony konkurencji. 

Paulina Korycińska-Rządca
asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego UwB
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
e-mail: p.korycinska@gmail.com



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

156

Seminarium naukowe 
„Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji 

w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady 
– jakie zmiany w prawie polskim?”,
Warszawa, 17 października 2017 r.

W dniu 17 października 2017 r. Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zorganizował seminarium 
naukowe poświęcone problematyce projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czącej nadania organom konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego 
egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego1. Przedmiotem 
dyskusji naukowej były zarówno same projektowane nowe regulacje prawne, jak i ocena konieczno-
ści dokonania zmian w ustawie antymonopolowej2 w przypadku przyjęcia projektowanej dyrektywy. 

Wprowadzeniem do dyskusji był referat wygłoszony przez dr. hab. Grzegorza Maternę, prof. INP 
PAN, w którym omówił on ogólnie zidentyfi kowane przez projektodawców problemy związane ze 
skutecznym egzekwowaniem reguł konkurencji przez krajowe organy ochrony konkurencji, a także 
wylistowane zaproponowane w dyrektywie sposoby rozwiązania tych problemów. Autor referatu 
zwrócił uwagę, że obecnie organy krajowe odgrywają istotną rolę w egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji (od 2004 r. wydały ponad 85% decyzji na podstawie art. 101–102 TFUE), jednakże 
barierą w zwiększeniu skuteczności ich działania są różnice pomiędzy państwami członkowskimi 
w zakresie środków i instrumentów używanych przy egzekwowaniu art. 101–102 TFUE. Różnice 
te dotyczą m.in. uprawnień dochodzeniowych, uprawnień do nakładania sankcji za naruszenie 
zakazów, gwarancji potrzebnych do korzystania ze współpracy (wzajemnej pomocy). W projekcie 
dyrektywy zaproponowano rozwiązania, których celem jest konwergencja sposobu prowadzenia 
postępowania przez krajowe organy konkurencji, która dotyczyć ma m.in. ochrony praw pod-
stawowych w postępowaniu, zasad nakładania kar i stosowania programu łagodzenia kar oraz 
udzielania wzajemnej pomocy w egzekwowaniu decyzji i grzywien. 

Drugim prelegentem w czasie seminarium był dr Maciej Bernatt, który wygłosił referat poświę-
cony regulacjom projektu dyrektywy, odnoszącym się do zapewnienia krajowym organom konku-
rencji niezależności oraz dotyczącym ochrony praw podstawowych. Autor referatu opowiedział się 
za nowelizacją uokik, zapewniającą realizację postulatu niezależności organu konkurencji przed 
wpływami politycznymi, czego nie gwarantują obecne uwarunkowania prawne, w szczególności 
zasady powoływania Prezesa UOKiK i brak ustawowego okresu kadencji. Dokonując oceny roz-
wiązań dyrektywy dotyczących ochrony praw podstawowych, prelegent zwrócił uwagę, że szeroka 
transpozycja dyrektywy powinna wywołać skutek polegający na zapewnieniu w postępowaniach 
przed organami krajowymi ochrony praw podstawowych na poziomie gwarantowanym w prawie 
unijnym. Propozycje zawarte w dyrektywie w zakresie, w jakim odnosi się ona do ochrony praw 

1 COM(2017) 142 fi nal. Tekst projektu dostępny na stronie http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_en.pdf oraz http://ec.europa.
eu/competition/antitrust/proposed_directive_pl.pdf (29.12.2017).
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 299 ze zm.); dalej: uokik.
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podstawowych, uznał jednak za „rozczarowujące”, zbyt ogólne, a w konsekwencji niewprowa-
dzające de facto do regulacji dotyczącej postępowania przez organami krajowymi nowych treści.

Trzeci referat w ramach seminarium wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, która 
poświęciła go omówieniu zaproponowanych w dyrektywie rozwiązań dotyczących grzywien i kar 
pieniężnych w celu przymuszenia. Autorka w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na wymienione 
w uzasadnieniu projektu dyrektywy przyczyny nieskuteczności współczesnych systemów kary pie-
niężnych w prawie konkurencji i programów leniency, w szczególności na: zbyt niski maksymalny 
próg dla grzywien oraz niedostateczną wysokość orzekanych kar, a także znaczące zróżnicowa-
nie wysokości grzywien albo w ogóle brak podstaw prawnych do ich nakładania w porównywal-
nych sprawach w różnych państwach członkowskich, zróżnicowany charakter organów i trybów 
orzekania kar, zróżnicowanie metod ustalania wysokości grzywien, brak wskazania w niektórych 
krajowych systemach prawnych podstaw do solidarnego obciążania grzywną podmiotów nale-
żących do jednego „przedsiębiorstwa”, jak również do obciążania odpowiedzialnością prawnego 
następcy spółki naruszającej prawo lub ekonomicznego następcy spółki ponoszącej odpowie-
dzialność (legal or economic successors of the undertaking liable), brak w większości krajowych 
systemów ochrony konkurencji możliwości notyfi kowania organom innych państw członkowskich 
podstawowych środków egzekwowania prawa lub zwrócenia się o wyegzekwowanie grzywien 
za granicą, brak zapewnienia w niektórych państwach członkowskich skutecznego stosowania 
sankcji penalnych z tytułu nierespektowania uprawnień procesowych krajowych organów ochrony 
konkurencji oraz istnienie różnic w programach łagodzenia kar zniechęcających przedsiębiorstwa 
do ujawniania naruszeń i udostępniania dowodów ich stosowania – w zamian za całkowite lub 
częściowe zwolnienie z grzywny. 

Autorka przedstawiła zaproponowane w projekcie dyrektywy pożądane kierunki uregulowań, 
między innymi przez zapewnienie, by kary pieniężne z tytułu naruszeń proceduralnych były propor-
cjonalne do całkowitego obrotu przedsiębiorstw, grzywny zaś były wymierzane w oparciu o jednolity 
zestaw podstawowych parametrów i by ich maksymalna wysokość z tytułu naruszenia art. 101 lub 
102 TFUE nie była ustalana na poziomie niższym niż 10% jego całkowitego światowego obrotu 
w roku obrotowym. Wskazała również na proponowane w projekcie dyrektywy uregulowania do-
tyczące nakładania kar na następców prawnych i ekonomicznych, odpowiedzialności w związku, 
a także odpowiedzialności za naruszenia popełnione w ramach grupy kapitałowej, tj. nakładania 
kar na spółkę dominującą z tytułu naruszenia dokonanego przez jej spółkę zależną – w razie wy-
kazania, że spółka dominująca wywierała decydujący wpływ na spółkę zależną, która popełniła 
naruszenie. W projekcie dyrektywy mowa jest także o obowiązku zapewnienia jednolitości zasad 
dotyczących możliwości odstępowania od wymierzania grzywien lub ich obniżania przez krajowe 
organy ochrony konkurencji oraz o możliwości przyjmowania wniosków w formie uproszczonej na 
tych samych warunkach. Mowa jest także o ujednoliceniu zasad udzielania wzajemnej pomocy 
przy egzekwowaniu grzywien oraz o zasadach zawieszania biegu terminów przedawnienia na 
czas postępowania przed krajowymi organami ochrony konkurencji innych państw członkowskich 
lub Komisją w odniesieniu do naruszenia dotyczącego tego samego porozumienia.

Mówiąc o konieczności przyszłych zmian w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów – w razie uchwalenia dyrektywy – autorka wskazała na niezbędność wprowadzenia 
do uokik wyżej wymienionych uregulowań. Autorka zwróciła jednakże uwagę na problemy, które 
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mogą być następstwem niedopracowania wielu uregulowań zamieszczonych w projekcie dyrektywy 
odnoszących się do kar pieniężnych. Krytycznie odniosła się w szczególności do jednostronno-
ści podejścia do określenia zasad odpowiedzialności w grupach kapitałowych, czy też do braku 
zdefi niowania w projekcie dyrektywy pojęcia „następcy ekonomicznego” oraz braku adekwatne-
go zdefi niowania pojęcia „recydywy antymonopolowej”, tradycyjnie w prawie antymonopolowym 
nieuwzględniającego wymogu prawomocności wcześniejszego orzeczenia o ukaraniu danego 
podmiotu. 

Ostatni z referatów wygłosiła dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, która mówiła o re-
gulacjach projektu dyrektywy dotyczących wzajemnej pomocy między organami ochrony 
konkurencji. Autorka zwróciła uwagę, że dotychczas warunek skutecznej współpracy między 
organami nie był spełniony ze względu na różne standardy proceduralne poszczególnych kra-
jowych organów konkurencji. Dyrektywa ustala minimalne standardy dotyczące współpracy 
między organami i zakłada m.in. współpracę organów przy kontrolach, w tym obligatoryjnie 
prawo uczestniczenia przez przedstawiciela wnioskującego organu w kontroli zlecanej. Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów już teraz przewiduje takie rozwiązanie w art. 105i, a za-
tem wdrożenie dyrektywy nie będzie wymagało zmiany ustawy, choć do rozważenia pozostaje 
konieczność uregulowania kwestii obligatoryjnego udzielania upoważnień do udziału w kontroli 
pracownika innego organu ochrony konkurencji. Autorka referatu wskazała jednocześnie, że 
dyrektywa wprowadza również rozwiązania nowe, dotyczące tzw. powiadamiania o wstępnych 
zastrzeżeniach i decyzjach oraz egzekwowania kar pieniężnych (art. 24–26). W tym zakresie 
konieczne stanie się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

Seminarium zakończyła dyskusja. Na jej wstępie dr Kamil Dobosz wyraził pogląd, że ko-
lejne inicjatywy prawodawcze na poziomie prawa unijnego (rozporządzenie 1/2003, dyrektywa 
2014/104 UE czy obecnie dyskutowana dyrektywa) wskazują trend, którego konsekwencją może 
być całkowita marginalizacja prawa krajowego w zakresie ochrony konkurencji. Obaw tych nie 
podzielił dr Marek Rzotkiewicz, zauważając, że dyrektywa ustanawia standard minimum, nie eli-
minując roli ustawodawców krajowych w kształtowaniu krajowych reżimów prawa konkurencji. 
Następnie wypowiedziała się prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, że, jej zdaniem, dyrektywa 
w obecnym kształcie ma wiele mankamentów i wymaga dalszych pogłębionych prac, zwłaszcza 
w zakresie grzywien i kar okresowych w celu przymuszenia; obecny stan niedojrzałości projektu 
dyrektywy w razie jej uchwalenia bez uzupełnień i dookreśleń nie uzasadnia niestety pomyślnych 
rokowań, gdy chodzi o jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych i osiągnięcie zamierzo-
nych celów dyrektywy deklarowanych w jej projekcie.

Dr Maciej Bernatt w czasie dyskusji zgłosił natomiast postulat, aby wdrożenie dyrektywy 
powiązać z koniecznością wyraźnego uregulowania w ustawie o ochronie konkurencji i konsu-
mentów poszczególnych gwarancji procesowych dla przedsiębiorców, które są uwzględniane 
w prawie UE, takich jak np. wolność od samooskarżania. Zwrócił też uwagę, że brak wyraźnych 
regulacji dyrektywy w zakresie relacji między poziomem ochrony praw podstawowych gwaranto-
wanych przez przepisy proceduralne państw członkowskich a poziomem ochrony gwarantowanym 
w prawie unijnym może stwarzać wątpliwości co do podstawy prawnej i zakresu ochrony praw 
w sytuacjach, gdy istnieją rozbieżności w standardach ochrony praw podstawowych.
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Seminarium zakończył głos dr. hab. Grzegorza Materny, który zwrócił uwagę, że prace nad 
dyrektywą są na wczesnym etapie. Dyrektywa może odegrać istotną rolę w zbliżaniu standardów 
proceduralnych stosowanych w państwach członkowskich w zakresie stosowania prawa unijnego, 
a także w zakresie dostosowania krajowego prawa konkurencji do standardów unijnych. Jednak 
ponieważ do projektu dyrektywy zgłoszono wiele poprawek, trzeba wnikliwie obserwować prze-
bieg dalszych prac legislacyjnych.

Anna Mlostoń-Olszewska
radca prawny
absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
e-mail: amlostonolszewska@gmail.com
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Seminarium naukowe pn. „Sygnaliści – lekarstwo 
na ograniczoną skuteczność organów ochrony 

konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku 
praworządnych obywateli”,

Warszawa, 28 listopada 2017 r.

W dniu 28 listopada 2017 r. Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zorganizował seminarium 
naukowe poświęcone problematyce roli sygnalistów w prawie ochrony konkurencji. Seminarium 
składało się z referatu Piotra Adamczewskiego – Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, 
koreferatów dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) oraz dr Małgorzaty 
Krasnodębskiej-Tomkiel (INP PAN) oraz dyskusji.

Seminarium otworzył i przewodniczył obradom dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN. 
Jako pierwszy referat pt. „Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skuteczność organów ochro-
ny konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli” wygłosił 
Piotr Adamczewski. Celem referatu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiąza-
nie w zakresie ochrony sygnalistów przyjąć, żeby instytucja ta miała zarówno efekt w postaci 
eliminowania nieprawidłowości, jak i była akceptowana społecznie. Prelegent przeanalizował 
samo pojęcie „sygnalista”, wskazując, że mogą je defi niować zarówno określenia nacecho-
wane pejoratywnie (np. donosiciel), jak i te nacechowane pozytywnie (np. strażnik wartości). 
Prelegent zaproponował własną defi nicję tego pojęcia, zgodnie z którą „sygnalistą” jest każda 
osoba, która posiada informacje o nieprawidłowościach istotnych z punktu widzenia interesu 
społecznego. 

Następnie wskazano na różne możliwości kategoryzacji rozwiązań w zakresie ochrony syg-
nalistów. Z punktu widzenia kryterium zakresu zastosowania można wyróżnić rozwiązania hory-
zontalne (np. Wielka Brytania, Słowenia, Węgry) oraz sektorowe (np. Irlandia). Z kolei z punktu 
widzenia kryterium związanego z ujawnieniem tożsamości, można wyróżnić zarówno rozwiązania 
przewidujące ochronę anonimowości sygnalistów, jak i nieprzewidujące tego.

Prelegent omówił następnie cechy systemów ochrony sygnalistów w sprawach antymono-
polowych funkcjonujących w różnych jurysdykcjach. Programy oparte na anonimowych formach 
składania zawiadomień o zmowach działają w Niemczech, Danii, Rumunii i w Komisji Europejskiej. 
W innych jurysdykcjach działają programy nagradzania sygnalistów, przewidujące bodziec w po-
staci przyszłej nagrody fi nansowej (Wielka Brytania, Węgry, Słowacja, Korea Południowa, Tajwan, 
Singapur, Pakistan). Taka nagroda pełni funkcję zarówno „zachęty”, jak i rekompensaty (funkcja 
odszkodowawcza). 

Zdaniem prelegenta, pomimo negatywnych konotacji związanych z „donosicielstwem”, pro-
mowanie idei sygnalistów w prawie antymonopolowym jest potrzebne i służy dobru społecznemu. 
Zwiększa ono przepływ informacji pomiędzy rynkiem a organem ochrony konkurencji, co w osta-
teczności przyczynia się do zwiększenia wykrywalności naruszeń konkurencji. Na koniec Piotr 
Adamczewski wskazał, że nagradzanie sygnalistów może zwiększać możliwość otrzymywania 
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sygnałów, a przez to skuteczność organu antymonopolowego, niezależnie od motywacji, dla ja-
kich sygnaliści działają.

Następnie głos przekazany został prof. Annie Piszcz, która przedstawiła komentarz do referatu 
Piotra Adamczewskiego. Potwierdzając istotność referowanego przez niego zagadnienia, prof. 
Piszcz przedstawiła kilka uwag dotyczących m.in. zakresu podmiotowego pojęcia sygnalistów. 
Wyraziła też zastrzeżenia co do istnienia tytułowego „społecznego obowiązku” sygnalizowania 
naruszeń prawa antymonopolowego organowi ochrony konkurencji. Koreferentka wyjaśniła, że 
gdyby zagadnienie sygnalizowania analizować z perspektywy norm społecznych, to obecnie 
można jedynie zgłosić postulat ukształtowania takiej normy, metodami nawiązującymi do edukacji 
oraz zwiększania świadomości i kultury prawnej. Natomiast w prawie należy stworzyć narzędzia 
ochrony osób realizujących taką społeczną normę. 

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule referatu Piotra Adamczewskiego o znaczenie 
programu ochrony sygnalistów dla zwiększenia skuteczności organów ochrony konkurencji, prof. 
Piszcz wyjaśniła, że opowiada się za każdym rozwiązaniem mogącym zwiększyć skuteczność 
egzekwowania reguł ochrony konkurencji, jednak przy ocenie poszczególnych proponowanych 
rozwiązań niezwykle istotne jest to, jak konkretnie miałyby być skonstruowane. Zdaniem prof. 
Piszcz niezbędna jest m.in. odpowiedź na  pytanie, czy ochrona sygnalistów naruszeń prawa 
ochrony konkurencji miałaby dotyczyć wszystkich tych naruszeń, czy jedynie najbardziej ra-
żących, a także – jaki miałby być zakres takiej ochrony. Nawiązując natomiast do rozwiązań 
dotyczących sygnalistów w procedowanym właśnie projekcie ustawy o jawności życia pub-
licznego, prelegentka uznała zawarte w nim rozwiązania za nieadekwatne do prawa ochrony 
konkurencji (w szczególności z uwagi na to, że obejmuje on tylko osoby związane stosunkiem 
pracy lub stosunkiem umownym z podmiotem, którego dotyczy sygnalizacja, nie obejmując za 
to np. osób zatrudnionych w spółce córce, które dostrzegają nieprawidłowości występujące 
w spółce matce).

Drugi koreferat zaprezentowała dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (INP PAN). Prelegentka 
na wstępie stwierdziła, że instytucja sygnalistów postrzegana jako pewien koncept prawny, w ode-
rwaniu od rzeczywistości, może wydawać się niezwykle atrakcyjna przez to, że ma zwiększać wy-
krywalność naruszeń prawa konkurencji, w szczególności tych najbardziej rażących. Tymczasem 
wdrażanie tej instytucji rodzi wiele zagrożeń. Przykładowo, instytucja sygnalistów może „rozleni-
wić” organ ochrony konkurencji, zniechęcając go do proaktywnego wykrywania naruszeń. Inne 
zagrożenie związane jest z tym, że organ ochrony konkurencji za pomocą anonimowych syg-
nałów może zostać łatwo zmanipulowany. Zdaniem dr Krasnodębskiej-Tomkiel, inkorporowanie 
tej instytucji do polskiego prawa antymonopolowego jest przedwczesne. Ponadto, prelegentka 
wyraziła wątpliwość co do możliwości skutecznego wdrożenia dla spraw antymonopolowych roz-
wiązań bardziej korzystnych w stosunku do standardu ochrony sygnalistów przewidzianego dla 
spraw karnych w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego. Dr Krasnodębska-Tomkiel 
podsumowała, że w jej ocenie rozwijanie programu ochrony sygnalistów w prawie antymonopolo-
wym należy odłożyć do wejścia w życie rozwiązań chroniących sygnalistów w ustawie o jawności 
życia publicznego.

W odpowiedzi na koreferaty Piotr Adamczewski nie zgodził się z tezą, że rozwój „sygnalingu” 
doprowadziłby do rozleniwienia organu antymonopolowego, twierdząc, że pozwoliłby on raczej na 
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większy dopływ informacji o naruszeniach do organu. To zaś mogłoby stanowić dodatkowy bodziec 
do działania, pozwalający zarazem UOKiK na lepsze wykorzystanie innych narzędzi ustawowych. 

Prof. Materna podkreślił, że rozumie intencję UOKiK dotyczącą wprowadzenia ochrony syg-
nalizowania jako kolejnego instrumentu, komplementarnego w stosunku do katalogu instrumentów 
obecnie istniejących. W dyskusji nad potrzebą jej rozwijania warto jednak zastanowić się czy po-
tencjalnym sygnalistom UOKiK oferuje korzyści wystarczająco zachęcające do współpracy z or-
ganem antymonopolowym. Zwrócił też uwagę, że obecna praktyka nie przewiduje takich korzyści.

Dyskusję uczestników seminarium rozpoczęła prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (INP 
PAN), odnosząc się do funkcji prewencyjnej instytucji sygnalingu, realizowanej wewnątrz samych 
przedsiębiorstw. Zdaniem prof. Król-Bogomilskiej, możliwość zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
naruszeń w ramach działalności konkretnego przedsiębiorcy to rzadko wspominana, natomiast 
bardzo istotna kwestia. Prof. Król-Bogomilska zadała również pytanie Piotrowi Adamczewskiemu – 
o ocenę systemu, w której nagrody oczekuje sygnalista, który sam był zaangażowany w naruszenie.

Kolejny głos zabrał dr Marek Rzotkiewicz (UKSW), który podzielił się swoimi wątpliwościami 
co do przyszłości funkcjonowania tej instytucji, zaznaczając, że osoba, która sygnalizuje pewne 
działania niezgodne z prawem, może co prawda liczyć na odszkodowanie w określonych sytua-
cjach, ale po przekazaniu sygnału może mieć trudności z zatrudnieniem.

Następnie głos zabrała Małgorzata Cieloch (Rzecznik Prasowy UOKiK). Małgorzata Cieloch 
wyjaśniła, że uruchomienie obecnego programu sygnalistów za pośrednictwem strony internetowej 
UOKiK spowodowało napływ bardzo dużej ilości sygnałów. Wśród nich znalazło się również kilka 
wartościowych sygnałów „z potencjałem”. Zdaniem Małgorzaty Cieloch zakładka na stronie UOKiK 
przypomniała przedsiębiorcom, że można przyjść do Urzędu z sygnałem w każdej chwili – na co 
wskazuje fakt, że pojawiło się również sporo sygnałów od innych przedsiębiorców – kontrahentów. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał dr Kamil Dobosz, który w pierwszej kolejności odniósł się do 
niefortunnego językowo określenia „sygnalista”. Pojęcie to, ze względu na podobieństwo do innych 
określeń funkcjonujących w prawie ochrony konkurencji, takich jak signalling, może wprowadzać 
w błąd. Dr Kamil Dobosz poruszył też kwestię nagród dla sygnalistów, wskazując, że atrakcyjność 
samego programu zależałaby od wysokości wynagrodzenia potencjalnego sygnalisty. Ponadto 
zaznaczył również nierozwiązane do tej pory, następujące kwestie: czy byłoby możliwe przyzna-
nie nagrody, po której wydana byłaby decyzja zobowiązująca, czy byłaby możliwość kumulacji 
nagród z dwóch jurysdykcji, czy nagrody mogłyby stanowić przedmiot wymiany informacji między 
członkami ECN oraz czy można byłoby grupowo występować o nagrody, czy tylko pojedynczo.

Odpowiadając na pytania od uczestników seminarium, Piotr Adamczewski stwierdził, że ktoś, 
kto był uczestnikiem porozumienia, nie mógłby być sygnalistą, ponieważ destabilizowałoby to pro-
gram leniency. Za możliwą uznał kumulację nagród w przypadku dwóch postępowań w i dwóch 
jurysdykcjach, a także przyznanie nagrody w przypadku grupowego wystąpienia o to. 

Kolejny głos zabrał Jan Polański (UOKiK), który wyjaśnił, że z punktu widzenia organu ochro-
ny konkurencji współpraca z sygnalistami sprowadza się do wytwarzania efektu odstraszania. 
Wskazał on również, że płacenie z budżetu państwa za nagrody dla sygnalistów jest sytuacją 
podobną do „płacenia” za leniency. Zwolnienie z kary, podobnie jak wypłata nagrody sygnaliście 
w ostatecznym rozrachunku sprowadza się do płacenia – z ekonomicznego punktu widzenia nie 
ma bowiem różnicy między zwolnieniem z kary a nałożeniem kary, a następnie wypłatą nagrody 
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za wniosek leniency równej wysokości nałożonej kary. Zaznaczył też, że nie można traktować in-
stytucji sygnalistów jako bolączki na wszystkie problemy polskiego systemu ochrony konkurencji 
– powinien on stanowić jeden z wielu elementów naprawiania tego systemu. 

Na koniec głos zabrał referent i obie koreferentki. Dr Krasnodębska-Tomkiel stwierdziła, że 
o ile samo advocacy oraz leniency nie stanowią drogi na skróty, to opieranie się tylko na takich 
instrumentach jest nią. Aby instytucja była skuteczna, musi opierać się na różnych instytucjach 
zarówno z kategorii enforcement jak i advocacy. Prof. Piszcz dodała, że UOKiK potrzebuje zarów-
no „odstraszaczy”, jak i „marchewek”, ponieważ wszystkie te narzędzia mają na celu podniesienie 
skuteczności organu. Jeżeli skuteczność jest ograniczona i istnieje pole do poprawy, to lepiej z góry 
nie skreślać żadnej z instytucji. Na zakończenie Piotr Adamczewski zgodził się, podsumowując, 
że instytucja sygnalistów jest jednym z elementów działalności UOKiK, kolejnym instrumentem, 
który mógłby podnieść wykrywalność naruszeń prawa ochrony konkurencji.

Marcin Mleczko
doktorant INP PAN; pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
e-mail: marcinmleczko@gmail.com
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Change has more than one name (from the Editor-in-Chief)

Articles

Anna Mokrysz-Olszyńska, Dual quality standards for branded products in the EU – in search 
of solutions
Table of contents:
I. Introduction
II. The European Commission’s position on dual quality of branded products
III. A  system  for  counteracting  dual  quality  standards  on  the  basis  of  the  Commission 

Notice
IV. Looking for solutions – stick or carrot?
Summary: The issue of ‘dual quality food’ was publicized in 2015 by the Czech Republic and 
subsequently taken up by the Visegrad Group and the EU forum. It exemplifi es the wider problem 
of the undesirable phenomena present on the EU market of dual standards of branded products. 
The European Commission has published a set of guidelines on the application of current EU food 
law and consumer protection law against unfair market practices (Notice of 26 September 2017) 
to help national authorities determine whether a company violates EU law by selling dual quality 
products in different Member States. The aim of this article is to look at the current proposals to 
solve this problem in terms of their effectiveness, and to inquire into the existence of other possible 
solutions that ensure greater effi ciency.
Key words: double quality standards; branded products; European Union; single market; unfair 
commercial practices; independent comparative product testing.
JEL: K2

Małgorzata Salitra, Prevention of the abuse of signifi cant market power in the sale of 
agricultural and food products in the Czech Republic – selected issues
Table of contents:
I. Introduction
II. Subjective and objective scope of the Act
III. Amendment of the Signifi cant Market Power Act – causes and important changes
IV. Defi nition of ‘signifi cant market power’
V. Prohibited forms of signifi cant market power abuse
VI. Mandatory requirements of purchase contracts
VII. Kaufl and case
VIII. Conclusions
Summary: The article presents an outline of regulations concerning the abuse of signifi cant 
market power in the sale of agricultural and food products in the Czech Republic. The article 
presents selected, most signifi cant – in the author’s opinion – changes introduced as a result of the 
amendment of the Signifi cant Market Power Act in the sale of agricultural and food products and 
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its abuse. The publication focuses mainly on material and legal rules, in particular: the subjective 
and objective scope of the Act, the defi nition of ‘signifi cant market power’, the list of practices that 
constitute an abuse of signifi cant market power, and the assessment of when signifi cant market 
power is abused. The article provides also comments to the decision of the Czech Offi ce for 
Protection of Economic Competition in the Kaufl and case and the court judgment issued in this 
case, which undoubtedly affected the current shape of the Act.
Key words: contractual advantage; agricultural and food products; unfair use of contractual 
advantage; unfair practices; competition; buyers; buying power; retail chains.
JEL: K29, K40, K41

Grzegorz Materna, Draft ECN+ Directive – discussion concerning the need for another 
amendment of Polish competition law
Table of contents:
I. Introduction
II. Effective enforcement of EU competition law by national enforcers: identifi ed problems
III. Measures intended to solve the identifi ed problems in the light of the Draft Directive
 1. Fundamental rights
 2. Independence and resources
 3. Powers
 4. Fines and periodic penalty payments
 5. Leniency 
 6. Mutual assistance
 7. Limitation periods 
 8. General provisions 
IV. Polish competition law in the light of the Draft Directive
 1. Fundamental rights
 2. Independence and resources
 3. Powers
 4. Fines and periodic penalty payments
 5. Leniency
 6. Mutual assistance
 7. Limitation periods
 8. General provisions 
V. Final remarks
Summary: The article concerns the new EU Draft Directive (ECN+ Directive) – an initiative of the 
European Commission to modernize the decentralized system of EU competition law enforcement 
introduced by Council Regulation (EC) No 1/2003. The Draft Directive broadly interferes with 
the status and investigative powers of national competition authorities (NCAs). It establishes the 
minimum scope of the investigative and decision-making powers of NCAs, enhances convergence 
of many procedural aspects in this area and the power to impose sanctions. The aim of the article 
is to present, in a comprehensive way, the proposed act and to determine its possible impact on 
Polish competition law, if the Directive does come into force.
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Key words: Article 101 and 102 of the Treaty; effective enforcement of the EU competition law; 
European Competition Network; Polish competition law.
JEL: K21, K40, K49

Michał Surdyk, An undertaking’s liability for an infringement of competition law made by its 
associates in European case law
Table of contents:
I. Introduction
II. The voestalpine case
 1. Introduction
 2. Facts of the case
 3. Legal assessment of the Commission
 4. Legal assessment of the General Court
 5. Comments on the voestalpine case
III. The AC-Treuhand 2 case
 1. Introduction
 2. Facts of the case
 3. Opinion of Advocate General Wahl
 4. Legal assessment of the Court of Justice
 5. Comments on the AC-Treuhand 2 case
IV. The Remonts case
 1. Introduction
 2. Facts of the case
 3. Opinion of Advocate General Wathelet
 4. Legal assessment of the Court of Justice
 5. Comments on the Remonts case
V. Concluding remarks
Summary: This article analyzes latest EU case law on the liability of undertakings for infringements 
of competition law committed by their associates, understood as persons providing services to 
those undertakings. The article highlights important implications of the views expressed in the 
case law. In particular, the article discusses the extending of the concept of a single economic 
unit and accepting of an undertaking’s liability for certain third persons, which are independent 
from the single economic unit concept.
Key words: antitrust liability; associates; service providers; European case law.
JEL: K21

Joanna Affre, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch, Protection of business secrets in proceedings 
before the President of the Polish Competition Authority
Table of contents:
I. Introduction
II. The framework of business secrets
 1. Current status
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 2.  Planned changes related to the implementation of the Directive on the protection of trade 
secrets

III. The standard of protection of business secrets in proceedings before the President of UOKiK
IV. The standard of protection of business secrets in European Union law
V. Appeal procedure
VI. The procedural nature of appeals against decisions of the President of UOKIK based on the 

limitation of access to case fi les
VII. Conclusions
Summary: The article aims to discuss the applicable standards, as far as the scope of the protection 
of confi dential information (business secrecy) is concerned, in proceedings before the Polish 
National Competition Authority (President of UOKiK) as well as in appeal proceedings before the 
Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK). It also includes comments regarding 
both the application of the provisions themselves and their amendment. The analysis of current 
provisions covers planned changes corresponding with the implementation of Directive 2016/943 
of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed 
know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and 
disclosure. The analysis advocates the introduction of solutions aimed at increasing judicial 
control over decisions issue by the President of UOKiK in cases based on a limitation of the right 
to inspect evidence ex offi cio, and strengthening control over compliance by the NCA. Due to the 
confl ict between the rights of defence, the principles of open proceedings and a company’s right 
to protect confi dentiality, the authors also propose to clarify the currently applicable provisions.
Key words: business secret; directive on confi dentiality; complaint against a decision; rights of 
defense; transparency of proceedings.
JEL: K21

Legislation and Case Law Review

Kamil Dobosz, Public enforcement versus private enforcement – commitment decision and 
claim for damages. Case comment to the judgement of the Court of Justice of 23 November 
2017 in case C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos SA 
Summary: The article deals with the Court of Justice judgement in the Gasorba case. Answering 
the preliminary question, the ECJ authorizes therein a national court to reach a different conclusion 
with respect to the practice at hand than the assessment found in a European Commission 
commitment decision, which was solely preliminary. The ECJ states that such a decision should be 
treated as evidence prima facie by a national court. The judgement constitutes a seminal input to 
the discussion on the relationship between private and public enforcement. Implications stemming 
from it, as well as the opinion of the Advocate General delivered in the case, have been included 
and thoroughly analysed in the paper.
Key words: commitment decision; private enforcement of competition law; public enforcement 
of competition law; action for damages; amicus curiae.
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Patrycja Szot, May Information Provided by a Leniency Applicant Be Included in a Public 
Version of an Infringement Decision? Case comment to the judgement of the Court of Justice 
of 14 March 2017 in case C-162/15 P Evonik Degussa GmbH v the Commission 
Summary: The Article discusses the judgment of the Court of Justice in the Evonik case and the key 
fi ndings stemming from it. Considered in particular are the following issues: the scope of a Hearing 
Offi cer’s competences and legal grounds which leniency applicants may invoke in defence of their 
confi dentiality claims. Further, the limits concerning the use of information provided in a leniency 
application are discussed, in particular the prohibition on including quotations from the leniency 
application and information enabling the identifi cation of the source of other information provided 
in leniency documents. The author also examines the EU Commission’s broad competences to 
decide on how much information provided in a leniency application may be disclosed in the public 
versions of resulting infringement decisions. The current standard for the professional secrecy 
obligation is also considered. 
The author’s key conclusion is that the judgment reinforces the EU Commission’s discretion in 
deciding what information provided by a leniency applicant should be publicized, to the benefi t of 
plaintiffs seeking damages in private enforcement actions. The judgment not only remains in line 
with the main principles of the Damages Directive, but also provides the EU Commission with 
new opportunities to stimulate the enforcement of competition law enforcement by way of private 
litigation. At the same time, however, it will increase uncertainty on the part of leniency benefi ciaries. 
In the author’s view, although the decision to broaden the Hearing Offi cer’s competences is 
welcomed, chances are low that leniency applicants will defend their confi dentiality claims with 
respect to information contained in the leniency documentation on the basis of the principle of 
justifi ed expectations and equality of treatment.
Key words: cartel; publication of the decision; public version of the decision; justifi ed expectations; 
equality of treatment; leniency; access to fi le; damages directive; private enforcement; damages 
claims; evidence disclosure; leniency statement; access to leniency.

Kamil Dobosz, (Un)changeable application of national and EU competition law – about the 
relationship between national and EU antitrust regimes. Case comment to the judgement 
of the Court of the EU of 30 September 2016 in case T-70/15 Trajektna luka Split d.d. 
v the Commission
Summary: The article delves into the judgement of the General Court in the Trajektna case. The 
essential problem therein concerns a possibility to declare an assessment of market behaviour 
under national competition law as tantamount to an assessment under EU antitrust law. The very 
issue in this context is that domestic rules are equivalent to those in the Treaty. Nonetheless, 
such an approach may raise doubts since merely literal correlation does not suffi ce to render both 
legal bases exchangeable. Another relevant aspect is leaving a space to manoeuvre for national 
courts to act when the proceedings are carried out before them. This is indeed legitimate through 
the lens of the principle of loyalty with regard to the cooperation between national courts and the 
European Commission.
Key words: competition law of the European Union; national competition law; the best placement 
of a case; spontaneous harmonization; General Court’s role.
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Tomasz Bagdziński, 20th Century medicine for a 21st Century problem. Case comment to the 
judgement of the Court of Justice of 6 December 2017 in case C-230/16 Coty Germany GmbH 
v Parfümerie Akzente GmbH 
Summary: The judgment itself as well as the reasoning of the Court of Justice will be welcomed 
by luxury brand owners. Protection of the luxury image of their products is, according to the Court, 
the sole (necessary) justifi cation for implementing a selective distribution system, provided that the 
criteria imposed for entry into the system are objective, applied uniformly and in a non-discriminatory 
manner. The author believes however that the aim of maintaining a prestigious product image is 
a legitimate, but not suffi cient reason for restricting competition.
Key words: selective distribution; Court of Justice.

Radosław Niwiński, The withdrawal of the Commission decision and its replacement by 
another decision with one single legal act, in the absence of initiating a formal investigation 
procedure before issuing the second decision, as a breach of the right of interested parties 
to submit comments and adopt a position. Judgment of the Court of the EU of 17 November 
2017 in case T-263/15 Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. 
v the Commission
Summary: The author analyzes the Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 
17 November 2017 Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. v. European 
Commission (Case T-263/15). The author also compares opinions of legal doctrine and judicature 
whether the failure to initiate a formal investigation procedure before the adoption of a decision 
constitutes a breach of a fundamental and absolute procedural requirement in the form of the right 
of interested parties to submit comments and adopt a position.
Key words: formal investigation; state aid; hearing of the parties; withdrawal of a decision.

Julita Chomik, Copying by inspectors of IT data carriers of the inspected party. Judgement 
of the SOKiK of 7 March 2017 in case XVII AmA 15/17 
Summary: The article presents the possibility of copying by inspectors of IT data carriers of the party 
under inspection, without selecting which information contained therein is necessity to achieve the 
aim of the inspection, and reviewing those records in the seat of the Polish Competition Authority 
(UOKiK) in the light of the judgment of the Competition and Consumer Protection Court dated 
7 March 2017 no XVII Amz 15/17. This analysis is based on the interpretation of the applicable 
regulations under the Polish Competition Act in terms of the scope of an inspection and the inspected 
party’s rights protection. The author also sets out the jurisprudence of the Court of Human Rights 
and the Court of Justice of the European Union concerning the selection of information placed on 
IT data carriers and IT solutions currently available for use in this area. The article contains the 
assessment of the qualifi cation by the court of the copying of IT data carriers by the Polish NCA 
as ‘securing the evidence’ indicating a number of premises that were not taken into account by 
the court in resolving the matter being the subject of the judgment.
Key words: inspection; IT data carriers; copying; UOKiK; powers of inspections; rights of party 
under inspection; securing the evidence.
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