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Nowe	technologie,	Big	Data	i	gospodarka	cyfrowa:	 
aktualne	wyzwania	dla	prawa	konkurencji	 

(od redaktora prowadzącego)

Tematem przewodnim ostatniego w 2018 roku numeru iKAR-a jest problematyka stosowania 
reguł prawa konkurencji w warunkach gospodarki cyfrowej. Wraz z rozwojem digital economy 
takie pojęcia, jak e-commerce, Big Data, geoblocking czy algorytmiczne ustalanie cen zdążyły 
się zadomowić w dyskursie antymonopolowym. Podobnie jak pytania o rolę prawa antymonopo-
lowego i organów ochrony konkurencji w krajobrazie gospodarczym zmienionym przez rozwój 
gospodarki cyfrowej. Choć bowiem nowe technologie stały się motorem napędzającym rozwój 
przedsiębiorczości i dającym wymierne korzyści konsumentom (m.in. zmniejszenie asymetrii 
informacji między klientem a dostawcą, wykreowanie modeli biznesowych personalizujących 
relacje świadczeniodawca–konsument), wygenerowały zarazem nowe zagrożenia dla rozwoju 
konkurencji. Wskazują na to również autorzy artykułów zamieszczonych w tym numerze iKAR-a.

Dla wszystkich artykułów zebranych w oddawanym do rąk Państwa numerze iKAR-a wspólnym 
mianownikiem jest problematyka gospodarki cyfrowej, ale każdy z nich dotyka innych zagadnień 
szczegółowych. Pierwsze dwa artykuły poświęcone są działalności platform	internetowych. 
Krzysztof Kanton, Jarosław Łukawski i Szymon Murek wskazują w swoim opracowaniu na wy-
zwania, jakie z perspektywy kontroli koncentracji rodzi ściśle związany z rozwojem Internetu tzw. 
rynek uwagi, na którym produkt stanowi „czas spędzany przez konsumentów w sieci, a dokładnie 
ich uwaga, jaką poświęcają, przebywając na stronach internetowych oraz korzystając z aplikacji 
na urządzenia mobilne”. Z kolei Artur Szmigielski przedstawił zastrzeżenia do stosowanej przez 
platformy internetowe strategii faworyzowania własnych zintegrowanych pionowo usług względem 
oferujących konkurencyjne usługi partnerów handlowych. Ponadto Czytelnicy mogą się zapoznać 
z problematyką uzależnienia	od	dostawców	(vendor lock-in)	w	sektorze	oprogramowania	B2B 
(business to business). Piotr Semeniuk przedstawia postulaty wykorzystywania prawa konkurencji 
do rozwiązywania problemu nadmiernego wiązania instytucjonalnych odbiorców oprogramowa-
nia obowiązkiem współpracy z dostawcami rozwiązań IT. Kolejnym przybliżanym zagadnieniem 
jest problematyka algorytmicznego	ustalania	cen	i możliwego użycia przez przedsiębiorców 
sztucznej inteligencji do uzyskania efektów antykonkurencyjnych. W dwóch artykułach (autorstwa 
Marcina Mleczki i Michała Konrada Derdaka) omówiono różne rodzaje algorytmicznych porozumień, 
zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia organów ochrony konkurencji w tym zakresie 
i podjęto rozważania odnośnie do adekwatności prawa konkurencji do objęcia swym zakresem 
także tego rodzaju praktyk. Część artykułową kończy publikacja Laury Skopowskiej poświęcona 
problematyce dysponowania zbiorami danych (Big	Data) – dobrem stającym się współcześnie 
istotnym źródłem siły rynkowej. Autorka omówiła praktykę orzeczniczą KE oraz nowelizacje nie-
mieckiego i austriackiego prawa ochrony konkurencji z perspektywy zdolności przeciwdziałania 
przejęciom wzmacniającym rzeczywistą siłę rynkową podmiotów dominujących na rynkach zwią-
zanych z gromadzeniem i wykorzystaniem zbiorów danych.
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Przegląd orzecznictwa rozpoczynają artykuły poświęcone zagadnieniom e-commerce. Bartosz 
Targański omawia niemieckie orzecznictwo dotyczące nakładanych na dystrybutorów zakazów 
posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej i zakazu współpracy z porów-
nywarkami cenowymi. Z kolei Anna Laszczyk prezentuje aktualną praktykę decyzyjną organów 
ochrony konkurencji (unijnego i wybranych krajowych) dotyczącą praktyk RPM w sferze handlu 
elektronicznego. W kolejnych opracowaniach wracamy do problematyki	Big	Data. W artykule 
Natalii Hartung omówiona została opinia francuskiego organu ds. konkurencji dot. wykorzysta-
nia danych w sektorze reklamy internetowej. Z kolei na kanwie postępowania Bundeskartellamt 
w sprawie Facebook Iga Małobęcka-Szwast wskazała na kwestię możliwości kwalifikowania jako 
nadużycie pozycji dominującej praktyk związanych z wykorzystywaniem danych osobowych ze 
względu na naruszenie prawa ochrony danych osobowych. Przegląd orzecznictwa kończy omó-
wienie decyzji włoskiego organu antymonopolowego w sprawie praktyk korporacji taksówkowych 
utrudniających wejście na rynek konkurentów o alternatywnym modelu biznesowym, opartym na 
wykorzystaniu Internetu. 

Problematyki ochrony konkurencji w sferze gospodarki cyfrowej dotyczy też recenzowana 
pozycja książkowa pt. „Big Data and Competition Policy” (Stucke i Grunes, 2016). W dalszej 
 części Czytelnicy znajdą zaś sprawozdania z wybranych wydarzeń konferencyjnych poświę-
conych przewodniej tematyce niniejszego numeru iKAR-a: sprawozdania z dwóch seminariów 
naukowych INP PAN, które dotyczyły „Aktualnych wyzwań gospodarki cyfrowej w sferze zwal-
czania porozumień ograniczających konkurencję” (Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.) i „Monopolu 
i jego wykorzystywania w sferze gospodarki cyfrowej” (Warszawa, 2 października 2018 r.), a także 
sprawozdanie z konferencji międzynarodowej „Antitrust between EU Law and National Law”, która 
odbyła się w maju 2018 r. we włoskim Treviso. 

Na wstępie tego numeru iKARa zamieszczamy natomiast wspomnienie o Prof. Irenie 
Wiszniewskiej-Białeckiej, a także relacje z przyznania Nagrody Honorowej CARS 2018 
dr. Stanisławowi Gronowskiemu oraz Nagrody Naukowej CARS 2018 (antymonopolowej) dla 
prof. Rajmunda Molskiego.

Wszystkim Czytelnikom życzę inspirującej lektury.

Warszawa, dn. 1 grudnia 2018 r.

Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
kierownik Zakładu Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
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Wspomnienie	o	Profesor	Irenie	Wiszniewskiej-Białeckiej

W dniu 23 maja 2018 r. zmarła – w wieku 71 lat – prof. dr hab. Irena Wiszniewska-Białecka, 
prawnik, wybitna uczona, ceniony praktyk, wieloletnia sędzia polski i unijny, członek naszego 
środowiska, prawy i mądry człowiek, bliski przyjaciel wielu z nas. 

Niniejsze Wspomnienie o Profesor Irenie Wiszniewskiej-Białeckiej chcemy zacząć od podkre-
ślenia wyjątkowości jej kariery, którą rozpoczęła w 1969 roku – bezpośrednio po ukończeniu studiów 
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – jako pracownik 
naukowy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Tam też, w roku 1976, uzyskała sto-
pień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. „Prawne środki wdrażania projektów 
wynalazczych”. Od początku narzuciła sobie intensywny program dalszego kształcenia i badań. 
W 1976 roku uczestniczyła w Columbia Summer Program in American Law na Uniwersytecie 
w Leyden. W semestrze zimowym 1980/1981 odbyła sześciomiesięczny staż naukowy w Instytucie 
Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Patentowego, Autorskiego i Prawa Konkurencji im. 
Maxa Plancka w Monachium. Do Instytutu tego wróciła w roku akademickim 1985–1986 na 
roczny pobyt naukowy jako stypendystka Fundacji Humboldta. W 1991 r. otrzymała stopień dok-
tora habilitowanego na podstawie rozprawy naukowej zatytułowanej „Granice kartelowoprawne 
ważności licencji patentowych”. Obie te monografie, a także ponad 50 artykułów w pracach 
zbiorowych i czasopismach polskich i zagranicznych przyniosły Jej uznanie w krajowych i zagra-
nicznych środowiskach znawców prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji. Profesor 
Irena Wiszniewska-Białecka należała bez wątpienia do ścisłej czołówki znawców publicznego 
i prywatnego prawa konkurencji oraz prawa własności przemysłowej w Polsce. Ukoronowaniem 
Jej kariery naukowej było uzyskanie od Prezydenta RP w 2001 roku tytułu profesora nauk praw-
nych, stopień profesora zwyczajnego otrzymała zaś w 2010 roku. 

Będziemy pamiętać, że Profesor Irena Wiszniewska-Białecka była nie tylko wybitną uczo-
ną, autorką szeregu wartościowych publikacji, lecz także cenionym praktykiem. Jeszcze bowiem 
w okresie intensywnej działalności naukowej brała czynny udział w praktyce prawniczej, rozpo-
czynając od rocznej praktyki w Kancelarii Adwokackiej profesora Aloisa Rollera w Lucernie. W la-
tach 1992–2000 praktykowała jako adwokat w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Swoją wiedzą 
wspierała też władze publiczne. W latach 1981–1984 była członkiem zespołów Komisji Reformy 
Gospodarczej ds. samorządu przedsiębiorstwa państwowego i regulacji antymonopolowej, w tym 
współautorem założeń i projektu pierwszej polskiej ustawy antymonopolowej (z 1987 roku); brała 
także udział w pracach nad przygotowaniem ustrojowej reformy gospodarki w latach 1988–1993. 
W latach 1991–1992 była też doradcą prawnym Prezesa Urzędu Antymonopolowego, w tym 
członkiem Komisji przygotowującej projekt nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(z 1993 roku). Była także członkiem Polskiej Grupy AIPPI (Association for the Protection of the 
Industrial Property), Prezesem Polskiej Grupy Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji (International 
League of Competition Law) oraz założycielem i Prezesem polskiego Stowarzyszenia Prawa 
Konkurencji (1995–1998). 
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Nie może więc dziwić, że osiągnięty dorobek naukowy i zdobyte doświadczenie w sferze praktyki 
prawniczej i doradztwa prawnego zaowocowały powołaniem Profesor Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej 
przez Prezydenta RP w roku 2000 na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
które pełniła od 22 lutego 2001 do 30 kwietnia 2004 roku. Z pełnym poparciem świata nauki i prak-
tyki prawniczej spotkała się również decyzja władz polskich i unijnych o powołaniu Profesor Ireny 
Wiszniewskiej-Białeckiej na sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (obec-
nie Sądu Unii Europejskiej), które piastowała w latach w latach 2004–2016 w wyróżniający się 
sposób. Było to wspaniałe zwieńczenie jej kariery. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP 
z 12 stycznia 2017 roku powróciła do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego NSA. Orzekała 
w Izbie Gospodarczej NSA. W stan spoczynku przeszła z dniem 7 lipca 2017 roku.

Odnotujmy z satysfakcją, że na gruncie tych osiągnięć została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim (2003) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnię-
cia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa 
polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Nie tylko podpisani pod tym Wspomnieniem wiedzą, że Profesor Irena Wiszniewska-Białecka 
wytyczała sobie i potrafiła osiągać ambitne cele tak w sferze nauki, jak i praktyki prawniczej. 
Rezultaty pracy badawczej oraz zdobyte doświadczenia adwokackie i doradcze otworzyły przed 
nią również ścieżkę kariery sędziowskiej, w której osiągnęła pełny sukces. 

Trzeba też wskazać cechy charakteru określające Jej życie zawodowe. Była osobą nie tylko 
ambitną, lecz także bardzo – może za bardzo – pracowitą. Najwięcej żądała od siebie, ale też była 
bardzo wymagająca wobec współpracowników, doktorantów czy autorów recenzowanych prac. Była 
surowa, ale sprawiedliwa. Zwłaszcza w pierwszym okresie III Rzeczypospolitej chętnie dzieliła się 
swoją wiedzą z Urzędem Antymonopolowym i Sądem Antymonopolowym, uczestniczyła w przy-
gotowywaniu publikacji z zakresu harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego z unijnymi 
regułami konkurencji. W pamięci pozostaną nam zażarte dyskusje, toczone niekiedy do późnych 
godzin nocnych, często przez telefon. W ostatnim okresie wysoko ceniliśmy m.in. jej aktywność 
jako członka Rady Naukowej periodyku Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS). 

Lubiliśmy spędzać z Ireną także czas wolny – zawsze była uprzejma, taktowna i elegancka.
W osobie Profesor Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej straciliśmy nie tylko wybitnego prawnika 

i współpracownika, ale także oddanego przyjaciela. 

Anna Fornalczyk
Stanisław Gronowski

Tadeusz Skoczny
Stanisław Sołtysiński



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

10

Nagroda Honorowa CARS 2018 
Wielka Sowa dla Sędziego Dr. Stanisława Gronowskiego

Od 2012 roku przyznawana jest Nagroda CARS za wybitne osiągnięcia w nauce i prakty-
ce ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. W latach 2012–2014 przyznawana była ona tylko 
za osiągnięcia w zakresie ochrony konkurencji. Za osiągnięcia w zakresie regulacji sektorowej, 
głównie w sektorach infrastrukturalnych (transportu, energetyki, poczty i telekomunikacji), jest ona 
przyznawana od 2015 roku – co drugi rok naprzemiennie z nagrodą antymonopolową. „Regulamin 
Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie 
internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/Nagrody).

W latach 2012–2017 Fundatorem Nagrody CARS był PKO Bank Polski. 

W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła 
Honorową Nagrodę CARS – tzw. Wielką Sowę – za całokształt 
osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie prawa i eko-
nomii ochrony konkurencji. Pierwszą Honorową Nagrodę CARS 
(Wielką Sowę) otrzymał Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński. W roku 
2017 Nagroda Honorowa CARS – Wielka Sowa – została przyzna-
na Prof. Annie Fornalczyk, b. Prezes Urzędu Antymonopolowego. 

W dniu 17 grudnia 2017 roku Kapituła Nagrody CARS przy-
znała Panu Dr. Stanisławowi Gronowskiemu, Sędziemu NSA 
w stanie spoczynku, Honorową Nagrodę CARS 2018 (Wielką 
Sowę) za całokształt osiągnięć 
w sferze nauki i praktyki ochro-

ny konkurencji. Kapituła stwierdziła, że zasługi Pana Sędziego  
Gronowskiego, Prezesa Sądu Antymonopolowego w latach  
1990–2000 dla rozwoju polskiego prawa ochrony konkurencji, 
zwłaszcza w jego początkach, są ogromne i niepowtarzalne.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 20 czerwca 
2018 roku. Wzięło w nim udział liczne grono współpracowników 
i przyjaciół Pana Sędziego. W imieniu Kapituły Nagrody laudatio 
wygłosiła Prof. Anna Fornalczyk. 

Nagroda została wręczona na zakończenie konferencji pn. 
„Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu 
dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej”, zorganizowanej na Wydziale Zarządzania UW przez CARS, Kancelarię Markiewicz 
& Sroczyński, Kancelarię Lubasz i Wspólnicy oraz Kancelarię Affre & Wspólnicy, a moderowanej 
przez Adama Jassera, wicedyrektora CARS, oraz mec. Małgorzatę Modzelewską de Raad 
z Kancelarii Modzelewska & Paśnik. 
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Wystąpienie wprowadzające do problematyki konferencji wygłosił Philippe	Chauve, Szef 
Grupy do Spraw Żywności w Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Referaty wygłosili: 
prof.	Monika	Namysłowska, Uniwersytet Łódzki i Kancelaria Lubasz i Wspólnicy; dr	Dominik	
Wolski, Jeronimo Martins i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach; dr	hab.	Anna	
Piszcz, prof.	UwB, Uniwersytet w Białymstoku; Andrzej	Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej 
Federacji Producentów Żywności (PFPZ); mec.	Joanna	Affre, Kancelaria Affre i Wspólnicy; 
mec.	Jarosław	Sroczyński, Partner, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński. 

Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Sprawozdanie z wydarzenia dostępne jest na: 
http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje-38.html 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS
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Nagroda	Naukowa	CARS	2018	(antymonopolowa)
dla	Profesora	Rajmunda	Molskiego	

Od 2012 roku przyznawana jest Nagroda	CARS za wybitne osiągnięcia w nauce i prakty-
ce ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. W latach 2012–2014 była ona przyznawana tylko 
za osiągnięcia w zakresie ochrony konkurencji. Za osiągnięcia w zakresie regulacji sektorowej, 
głównie w sektorach infrastrukturalnych (transportu, energetyki, poczty i telekomunikacji), jest ona 
przyznawana od 2015 roku – co drugi rok naprzemiennie z nagrodą antymonopolową. „Regulamin 
Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie 
internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/Nagrody).

W	latach	2012–2017	fundatorem	Nagrody	CARS	był	PKO	Bank	Polski.	
W roku 2018 została przyznana Nagroda Naukowa CARS w zakresie ochrony konkurencji 

(antymonopolowa).
Laureatem	Nagrody	Naukowej	CARS	2018	(antymono-

polowej)	został	Prof.	USz	dr	hab.	Rajmund	Molski, kierownik 
Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, za monografię pt. 
„Prawne	i	ekonomiczne	aspekty	polityki	promowania	naro-
dowych	czempionów” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015). 

Tegoroczny konkurs o Nagrodę Naukową 
CARS (antymonopolową) odbył się w dwóch 
fazach – elektronicznego głosowania autorów 
prac opublikowanych w latach 2015–2018 oraz 
w drodze dodatkowego głosowania członków 
Kapituły Nagrody. Głosowanie autorów przyniosło 
zbliżone wyniki; sześć prac z największą liczbą 
głosów mieściło się w przedziale dwóch głosów, 
a trzy pierwsze z tej listy – w przedziale jednego 
głosu. Kapituła postanowiła więc jednomyślnie – 
po pierwsze – uznać wszystkie sześć prac z naj-
większą liczbą głosów za „Prace nominowane 

Rajmund Molski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nad-
zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierow-
nik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego 
Wydziału Prawa i Administracji USz. Współpracuje 
z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regula-
cyjnych WZ UW. Specjalizuje się w publicznym 
prawie gospodarczym, w tym zwłaszcza w prawie 
ochrony konkurencji. Autor m.in. monografii: Admi-
nistracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego 
z zagranicą (2001) oraz Prawo antymonopolowe 
w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju (2007).

Z recenzji wydawniczych:
Praca prof. R. Molskiego […] zasługuje generalnie na wysoką ocenę, mając 
na uwadze pionierski w nauce polskiej charakter rozprawy oraz prezento-
waną w niej perspektywę globalną. […] Autor trafnie identyfikuje kluczowe 
problemy badawcze, stawia właściwe hipotezy oraz wyciąga trafne na ogół 
wnioski z prowadzonych badań. Choć […] zdaje się prezentować umiarko-
wanie pozytywną opinię w kwestiach promowania narodowych czempionów 
[…], to wnioski w tym zakresie poprzedza gruntowną i krytyczną analizą tego 
zjawiska. […] Rekomenduję tę pozycję nie tylko prawnikom zainteresowanym 
prawem gospodarczym, ale także osobom odpowiedzialnym za kształt poli-
tyki gospodarczej w Polsce. Lektura książki prof. R. Molskiego może bowiem 
przyczynić się do wypracowania w przyszłości właściwego kształtu państwo-
wego wsparcia dla polskich przedsiębiorstw oraz do uniknięcia wielu błędów 
wcześniej popełnionych w tym obszarze w innych jurysdykcjach. Tym samym 
pieniądze podatników będą wykorzystane bardziej efektywnie i prorozwojowo.

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Wydział Prawa i Administracji UJ

R. Molski dokonał trafnego wyboru kluczowych problemów badawczych, 
postawił właściwe hipotezy oraz wyciągnął trafne wnioski z przeprowadzo-
nych badań. Zwraca uwagę wyważony charakter Jego wywodów, mani-
festujący się m.in. w umiarkowanie pozytywnej ocenie polityki i praktyki 
promowania narodowych czempionów. Można bowiem zgodzić się z autorem 
[…], że budowanie pozycji gospodarczej współczesnych państw (w tym 
Polski) na promowaniu narodowych czempionów nie jest strategią […], 
która zrekompensuje negatywne skutki ograniczania presji konkurencyjnej, 
a w  konsekwencji np. wzrost cen. [W] określonych okolicznościach pro-
mowanie czy wspieranie wiodących przedsiębiorstw może przyczynić się 
do wzrostu dobrostanu konsumentów, a nawet dobrobytu w ogóle, o  ile 
polityka państwa w tym zakresie nie będzie […] realizowała interesów gru-
powych. Z tego przede wszystkim powodu książka R. Molskiego powinna 
być przedmiotem uważnej lektury władz publicznych realizujących politykę 
gospodarczą i politykę konkurencji, a także samych przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Wydział Zarządzania UW
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do Nagrody Naukowej CARS 2018” oraz – po drugie – przyznać Nagrodę Naukową CARS 
Profesorowi Rajmundowi Molskiemu. 

Członkowie Kapituły uznali, że praca Prof. Molskiego jest znakomita (M. Szydło, T. Skoczny); 
podejmuje temat nietuzinkowy, unikatowy (praktycznie nieobecny w polskiej literaturze ostatnich 
dwóch dekad), nie skupia się na jednym problemie prawa ochrony konkurencji, ale odnosi się 
do szeregu kwestii z tej dziedziny (C. Banasiński, A. Jurkowska-Gomułka, J. Walulik). Jest naj-
bardziej dojrzała ze wszystkich ocenianych prac pod względem warsztatowym i stylu wypowie-
dzi (M. Szydło, T. Skoczny). Prezentuje wysoki poziom merytoryczny (A. Jurkowska-Gomułka). 
Jak w całym swoim dorobku, Prof. Molski prezentuje w niej bardzo wyważone i dojrzałe sądy 
(M. Szydło). Ponadto, zdaniem członków Kapituły, praca Prof. Molskiego w sposób najbardziej 
udany ze wszystkich nominowanych prac łączy aspekty prawne i ekonomiczne prawa kon-
kurencji (M. Szydło), stawiając wiele pytań badaczom zajmujących się ekonomią konkurencji 
i makroekonomicznymi skutkami (pozytywnymi i negatywnymi) koncentracji rynków właściwych 
(A. Fornalczyk). Książka łączy rozważania dotyczące teoretycznych aspektów natury ekono-
micznej i prawnej z ponadnarodowym spojrzeniem na dyskutowane zagadnienia (J. Walulik). 
Szczególny charakter tej publikacji polega również na tym, że przyjmuje ona optykę polityki 
krajowej i poziomu globalnego, nie zaś optykę indywidualnego przedsiębiorcy (A. Jurkowska-
-Gomułka). Praca będzie przez długie lata uniwersalnym głosem w dyskusji dotyczącej polity-
ki handlowej oraz roli państwa w gospodarce (J. Walulik). Członkowie Kapituły podkreślali też 
mocno, że praca Prof. Molskiego jest wyjątkowo aktualna (M. Szydło, A. Jurkowska-Gomułka), 
m.in. w kontekście nieudolnych prób administracji wykreowania narodowych championów  
(C. Banasiński). 

Poza monografią Prof. Rajmunda Molskiego „Nominowane do Nagrody Naukowej CARS 
2018 (antymonopolowej)” zostały także prace następujących autorów (w kolejności alfa- 
betycznej): 
– dr.	Dariusza	Aziewicza	(z Kancelarii Prawnej SPCG), pt. „Ocena	siły	rynkowej	przedsię-

biorcy	w	nadzorze	nad	horyzontalnymi	koncentracjami	przedsiębiorców”, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017; 

– dr.	Macieja	Gaca (z Kancelarii Prawnej Hogan and Lovells), pt. „Group	Litigation	as	An	
Instrument	of	Competition	Law	Enforcement	–	Analysis	based	on	European,	French	
and	Polish	Experience”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2017; 

– dr.	Łukasza	Grzejdziaka	(z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), 
pt.: „Regulacja	finansowania	usług	publicznych	w	Europie”, Wolters Kluwer, Warsza- 
wa 2015; 

– dr	Darii	Kosteckiej-Jurczyk (z Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), pt. „Koncentracja	w	formie	wspólnego	przed-
siębiorstwa	a	ryzyko	koncentracyjne	w	świetle	prawa	antymonopolowego”, CH Beck, 
Warszawa 2017;

– dr.	hab.	Grzegorza	Materny (z Instytutu Nauk Prawnych PAN), pt. „Zmowy	przetargowe	
w	prawie	ochrony	konkurencji	i	prawie	karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 
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Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę 
CARS 2018 (antymonopolową) odbyło się 20 czerwca 
2018 roku w Sali Rady Wydziału Zarzadzania UW. Statuetkę 
Nagrody – tzw. Wielką	Sowę – wręczyli przewodniczący 
Kapituły prof. dr hab. Tadeusz Skoczny oraz członkowie 
Kapituły prof. Anna Fornalczyk i prof. Cezary Banasiński. 
W imieniu Kapituły Nagrody laudatio wygłosił Prof. Cezary 
Banasiński – laureat Nagrody Naukowej CARS (Wielkiej 
Sowy) w 2016 roku.

Nagroda została wręczona na zakończenie konfe-
rencji pn. „Projekt	dyrektywy	o	nieuczciwych	prak-
tykach	handlowych	w	łańcuchu	dostaw	żywności	
a	polska	ustawa	o	przeciwdziałaniu	nieuczciwemu	

wykorzystywaniu	przewagi	kontraktowej”, o której mowa była w tekście o Nagrodzie Honorowej  
CARS 2018. 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS
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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na problematyce uwagi konsumentów poświęcanej treściom dostępnym 
w sieci oraz na aplikacjach mobilnych, która w ujęciu ekonomicznym stanowi deficytowy zasób. 
Autorzy dokonują analizy uwagi jako dobra oraz przedstawiają charakterystykę rynków, na których 
dochodzi do jego wymiany. W publikacji wskazane zostały również wyzwania, przed którymi stają 
organy antymonopolowe przy ocenie koncentracji z udziałem podmiotów działających na rynku 
uwagi, tzw. brokerzy uwagi. W dalszej części artykułu poddano analizie metodologię zastosowaną 
przez organy antymonopolowe dla oceny koncentracji pomiędzy największymi współcześnie bro-
kerami uwagi. W podsumowaniu przedstawiono wnioski i postulaty dotyczące analizy koncentracji 
dokonywanych w przyszłości na rynku uwagi.
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I.	Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój technologii w ostatnich latach wywarł istotny wpływ na codzienne życie 

konsumentów, ich sposób komunikowania się oraz pozyskiwania informacji. Podczas gdy w 2004 r., 
polski konsument poświęcał w ciągu tygodnia średnio 32 minuty dziennie na przeglądanie zawar-
tości dostępnych w sieci1, to w 2016 r. było to już ok. 342 minut dziennie2. Czas poświęcany przez 
konsumentów na obecność w sieci ma istotny wymiar ekonomiczny. Zapoczątkowana w pierw-
szym okresie lat 90. rewolucja cyfrowa3 doprowadziła do przeniesienia działalności gospodarczej 
do Internetu. Aktualnie, działalność prowadzona w sieci ma tak znaczące rozmiary, że mówi się 
o odejściu od gospodarki przemysłowej opartej na wytwarzaniu dóbr materialnych i przejściu do 
ery gospodarki cyfrowej, w której głównym towarem jest informacja (Dziekański, 2012, s. 387).

Sieć internetowa może jawić się w kategoriach największego w historii sklepu, w którym 
wszystko jest za darmo (Anderson, 2009). Coraz większa obecność konsumentów w sieci spo-
wodowała jednak zmianę w sposobach generowania przychodów przez przedsiębiorców. Wśród 
firm najwyżej wycenianych na świecie pod względem kapitalizacji znajdują się obecnie operato-
rzy serwisów i aplikacji internetowych uzyskujący przychody z tytułu usług dla podmiotów, które, 
wykorzystując obecność konsumentów w sieci, chcą zwrócić ich uwagę (attention) na oferowane 
produkty i usługi4. „Produktem”, na którego sprzedaży zarabiają operatorzy stron i serwisów inter-
netowych, jest czas spędzany przez konsumentów w sieci, a dokładnie ich uwaga, jaką poświę-
cają, przebywając na stronach www oraz korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne. Uwaga 
konsumenta zaczęła być zatem postrzegana jako rodzaj produktu, który może zostać zaoferowany 
przedsiębiorcom zainteresowanym nabyciem lub uzyskaniem dostępu do (posługując się termi-
nem użytym przez jednego z autorów) „myśli i osób ludzi na widowni” (Vogel, 2015, s. 312–313).

Istotna część dyskusji związanej z działalnością operatorów serwisów i aplikacji interneto-
wych toczy się wokół zagadnień ochrony danych osobowych oraz praw konsumentów (Graef, 
2016; Małobęcka, 2017). Nie umniejszając wagi tych kwestii zauważamy, że z funkcjonowaniem 
wspomnianych operatorów wiąże się szereg aspektów właściwych dla obszaru prawa konkurencji. 
Uwaga konsumentów staje się bowiem jednym z najcenniejszych zasobów, którego wartość rośnie 
wraz z postępującym natłokiem informacji (Teixeira, 2014, s. 3). Każdego dnia, poza czasem po-
święcanym na pracę, każdy z nas przetwarza 34 gigabajty lub 100 000 słów (Levitin, 2015, s. 6). 
Podmioty posiadające zdolność przyciągnięcia największej uwagi konsumentów zdobywają tym 
samym siłę rynkową, której ocena konieczna jest między innymi przy analizie konsolidacji doko-
nywanych pomiędzy operatorami serwisów i aplikacji internetowych. W przedstawionej poniżej 
analizie podejmujemy zatem próbę scharakteryzowania rynków, na których działają „łowcy” uwagi 
konsumentów, tacy jak Facebook czy Snapchat (rynki uwagi). W dalszej części artykułu weryfi-
kujemy czy wypracowane w erze gospodarki przemysłowej narzędzia dla wyznaczania rynków 

1 Badanie przeprowadzone przez firmę Gemius: Polski Internet 2008/2009, s. 10. Pozyskano z: http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_in-
ternet_2008_2009.pdf (13.09.2018).
2 Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte: Trendy technologiczne 2017, s. 3. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/
press-releases/articles/firmy-zbyt-wolno-w-stosunku-do-oczekiwan-klientow-wdrazaja-technologie.html (13.09.2018).
3 Za umowną datę rewolucji cyfrowej przyjmuje się rok 1991, kiedy rozpoczęła się popularyzacja Internetu (zob. Pawlak, 2017). 
4 O ile w 2006 r. w zestawieniu największych 10 firm pod względem kapitalizacji znajdowała się tylko jedna spółka z szeroko rozumianej branży IT (Microsoft), 
o tyle w 2016 r. aż 5 z 10 największych firm uwzględnionych w zestawieniu prowadziło działalność w branży IT (w tym Apple na miejscu pierwszym). 
Zob. Raport specjalny The rise of the superstars, The Economist, 17.09.2016. Pozyskano z: https://www.economist.com/special-report/2016/09/17/the-
rise-of-the-superstars (13.09.2018).
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właściwych oraz oceny siły rynkowej przedsiębiorców przystają do otoczenia, w którym Facebook, 
najpopularniejszy na świecie właściciel środków masowego przekazu, nie tworzy żadnej treści, 
a Alibaba, najbardziej wartościowy sprzedawca, nie posiada żadnych magazynów (Goodwin, 
2015). Na przykładzie dotychczasowej praktyki organów antymonopolowych wskazujemy również 
na możliwe błędy, jakie mogą zostać popełnione w wyniku stosowania klasycznych narzędzi oceny 
siły rynkowej przedsiębiorców przy analizie koncentracji pomiędzy uczestnikami rynków uwagi.

II.	Rynek	uwagi	(attention market)

1.	Pojęcie	„uwaga”	(attention)

Termin „uwaga” należy do tej kategorii pojęć, które zdają się być powszechnie rozumiane 
i teoretycznie nie wymagają zbyt szczegółowego wyjaśnienia. W znaczeniu potocznym pojęciem 
tym określa się umiejętność koncentrowania się na określonych elementach lub zjawiskach ze-
wnętrznych. Pojęcie „uwagi” doczekało się jednak licznych analiz i opracowań przedstawiających 
uwagę w różnych ujęciach (Mika, 2016, s. 111). W literaturze psychologicznej uwaga zdefiniowana 
została m.in. jako kursor mózgu – funkcja, dzięki której niektóre z wybranych strumieni informacji 
uzyskują dostęp do mózgu (James, 1890, s. 402). Jest ona także określana jako zdolność ludz-
kiego mózgu do przetwarzania informacji, a co za tym – do idzie podejmowania decyzji o tym, 
które z docierających informacji zostaną przetworzone (Wu, 2017, s. 10). Na marginesie warto 
jednocześnie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dekad dziedziny, jak neurobiologia, poczyniły 
znaczny postęp w badaniu takich kwestii, jak np. określanie, które części mózgu odpowiadają za 
„preselekcję” informacji pochodzących z zewnątrz. W erze cyfrowej uwaga stała się także przed-
miotem analiz ekonomicznych5. Na tej płaszczyźnie jest ona traktowana nie tyle jako stan umysłu 
w danym momencie, co zasób, którym dysponują ludzie, podejmując decyzje o sposobie zago-
spodarowania wolnego czasu (Piekarski, 2014, s. 9). W tym ujęciu uwaga stanowi zasób, który 
podobnie jak inne dobra, może być przedmiotem wymiany. Jest to zarazem dobro powszechne 
(posiada go każdy), ale jednocześnie zasób, który podlega wyczerpaniu (Crawford, 2015, s. 11). 
W przeciwieństwie do innych dóbr, które można pomnażać (np. pieniądze), konsument może 
teoretycznie przetwarzać informacje nie dłużej niż 24 godzinny dziennie, przy jednoczesnym 
ograniczeniu do 120 bitów na sekundę (Levitin, 2015, s. 7). Oznacza to, że ludzki umysł, mimo 
bardzo dużego potencjału, ma fizyczny limit możliwych do przyswojenia informacji w ciągu dnia. 
Wiąże się z tym jeszcze jedna istotna cecha uwagi jako zasobu w ujęciu ekonomicznym – poza 
czasem na sen, konsumenci nieustannie poświęcają na coś uwagę. Zasób ten nie może być za-
tem kumulowany, celem wykorzystania go na przyszłość w większych ilościach. 

W ujęciu ekonomicznym uwaga przeznaczana przez konsumentów na aktywność w sieci 
stanowi jeden z najcenniejszych zasobów, którego poświęcanie na określoną witrynę internetową 
lub aplikację wpływa na pozycję rynkową przedsiębiorców. Współcześnie, problemem nie jest 
bowiem niedostatek informacji, a raczej brak czasu na jej przyswojenie przez ludzki umysł (Beck 
i Davenport, 2002, s. 4). Konsumenci, mający ograniczoną ilość czasu w ciągu doby, który mogą 
5 Po raz pierwszy uwagę w znaczeniu ekonomicznym przedstawił H. Simon w publikacji z 1971 r. pt. Designing Organizations for an Information-rich 
World. W: M. Greenberger (red.), Computers, communications, and the public interest. Baltimore: Johns Hopkins Press. Autor ten zwrócił uwagę na 
zależność pomiędzy informacją oraz uwagą stanowiącą zasób służący do skonsumowania informacji. W kolejnych latach podejście zaprezentowane 
przez H. Simona rozwijali m.in. M. H. Goldhaber w artykule The Attention Economy and the Net oraz G. Franck w The Economy of Attention, propagujący 
tzw. ekonomię uwagi. 
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przeznaczyć na obecność w sieci, podejmują nieustanne decyzje dotyczące wyboru treści, jakim 
poświęcają swoją uwagę. Podobnie jak w przypadku innych rynków tradycyjnych wykorzystanie 
zasobu (uwagi) na danej witrynie internetowej lub aplikacji, uniemożliwia skorzystanie z niego 
u konkurencji – analogicznie jak w przypadku wykorzystania zasobu w postaci środków pieniężnych 
u jednego z dostawców, kosztem wykorzystania ich u jego konkurenta. W ten sposób dochodzi 
do wykreowania rynku, na którym przedsiębiorcy dostarczający w sieci informacje, w tym rekla-
my i oferty podmiotów trzecich, konkurują pomiędzy sobą nieustannie nie o wybory zakupowe 
konsumentów, a „jedynie” o ich uwagę.

2.	Dwustronne	platformy	uwagi

Przedstawiony powyżej zarys znaczenia pojęcia „uwagi” w ujęciu ekonomicznym pozwala 
zilustrować: czym jest rynek uwagi6, kto jest jego uczestnikiem, jakie są jego cechy charakte-
rystyczne oraz jakie dobra są przedmiotem wymiany na tym rynku. Rynek ten można określić 
jako platformę, na której przedsiębiorcy starają się pozyskać uwagę konsumenta, aby następnie 
sprzedać jej „cząstki” na rynku reklamy, na którym inni przedsiębiorcy konkurują o uwagę stano-
wiącą „towar” o najwyższej wartości. Rynek ten można również opisać jako płaszczyznę, na której 
działają podmioty tworzące platformy, na których dochodzi do interakcji pomiędzy konsumentami 
(dysponentami uwagi) a producentami towarów i usług (nabywcami uwagi) starającymi się dotrzeć 
ze swoją ofertą do konsumenta. Jako platforma, rynek uwagi łączy dwie różne grupy uczestników. 
Pierwszą z nich tworzą konsumenci poszukujący przy wykorzystaniu platformy informacji, rozrywki 
lub środków komunikacji, otrzymujący jednocześnie przekaz reklamowy zamieszczony na plat-
formie. Drugą stanowią przedsiębiorcy, którzy postrzegają platformę jako przestrzeń reklamową, 
umożliwiającą dotarcie do konsumentów przy okazji korzystania przez nich z platformy. Podmioty, 
umożliwiające funkcjonowanie powyższych interakcji pomiędzy konsumentami i producentami za 
pośrednictwem platform, określane są natomiast w literaturze mianem brokerów uwagi (attention 
brokers) lub poszukiwaczami uwagi (attention seekers) (Wu, 2015, s. 2; Evans, 2013, s. 2). 

Platformy uwagi stanowią typowy przykład rynków dwustronnych. Ich cechą charakterystycz-
ną jest nie tylko to, że łączą one ze sobą dwie grupy użytkowników, lecz także to, że liczebność 
uczestników jednej grupy uzależniona jest od liczebności drugiej. Innymi słowy, liczba użytkowników 
platformy reprezentujących jedną grupę jej uczestników (konsumentów) wpływa na użyteczność 
platformy dla drugiej grupy (producentów, reklamodawców) (Aziewicz, Górka i Skoczny, 2015, 
s. 11). Zjawisko to, określane mianem pośrednich efektów sieci (indirect network effect), wpływa 
na wartości platformy z perspektywy obydwu grup, ale przekłada się również na zyski operatora 
platformy, które są tym wyższe, im większa jest liczba interakcji pomiędzy grupami uczestników 
rynku dwustronnego. Zjawisko to potęguje dodatkowo swoisty efekt kuli śniegowej – po osiągnięciu 
przez brokera określonego pułapu aktywnych użytkowników, pozyskiwanie kolejnych jest o wiele 
szybsze i łatwiejsze. Wyjaśnia to powody, dla których platformy internetowe w początkowej fazie 
działalności pozostają poza zakresem zainteresowań przedsiębiorców (nabywców uwagi) i dopie-
ro po zgromadzeniu odpowiednich pokładów zasobu (uwagi konsumentów) uzyskują możliwość 
zmonetyzowania pośrednich efektów sieci. 

6 Pojęcie „rynku” jest w tym przypadku używane w znaczeniu potocznym, a nie w znaczeniu rynku właściwego definiowanego na potrzeby oceny 
antymonopolowej.
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Powyższe zjawisko stanowi dobry punkt odniesienia dla zilustrowania różnic pomiędzy ryn-
kiem uwagi i rynkiem reklamy. Są to, naszym zdaniem, rynki powiązane, które nie mogą być ze 
sobą utożsamiane. Rynek reklamy charakteryzuje się występowaniem typowych relacji o charak-
terze pieniężnym, zachodzących pomiędzy brokerami uwagi a reklamodawcami, co uzasadnia 
dokonywanie jego pomiarów przede wszystkim na podstawie generowanych na nim przychodów. 
Cechą rynku uwagi jest natomiast brak klasycznej wymiany towarowo-pieniężnej. Dotyczy to 
zarówno relacji zachodzących pomiędzy brokerami uwagi i jej dysponentami (konsumentami), 
jak i – w szerszym ujęciu – pomiędzy adresatami reklamy i podmiotami płacącymi brokerom za 
uwagę konsumentów (reklamodawcami). Różnice pomiędzy rynkiem uwagi i reklamy są również 
widoczne z perspektywy konsumentów. Przekazy reklamowe nie należą do treści, dla których kon-
sumenci poświęcają swoją uwagę platformom. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest serwis 
Instagram, który w przeszłości był w stanie przyciągnąć uwagę milionów konsumentów pomimo 
braku reklam. Aktualnie taka sama prawidłowość dotyczy jednego z najbardziej popularnych ser-
wisów jakim jest WhatsApp. Oznacza to, że rynek uwagi może istnieć w oderwaniu od przekazu 
reklamowego. Rynek reklamy można natomiast postrzegać jako uzupełnienie rynku uwagi. Treści 
reklamowe stanowią bowiem formę niezamówionej usługi, którą brokerzy uwagi mogą wiązać 
z funkcjonalnościami (treściami) decydującymi o atrakcyjności platformy z punktu widzenia konsu-
menta. Otrzymywany przez konsumenta przekaz reklamowy nie jest zatem substytutem udostęp-
nianych mu na platformie podstawowych treści, ale rodzajem świadczenia, od którego spełnienia 
uzależniona jest możliwość bezpłatnego dostępu konsumenta do platformy. Ostatnia z powołanych 
powyżej kwestii wiąże się z kolejną istotną cechą platform uwagi jako rynków dwustronnych, jaką 
jest ponoszenie kosztów korzystania z nich tylko przez jedną grupę uczestników (Wright, 2004, 
s. 44). To przedsiębiorcy (nabywcy uwagi) obciążani są opłatami za możliwość dostępu do plat-
form, podczas gdy cena dostępu dla drugiej grupy uczestników platformy (konsumentów) jest co 
do zasady równa zeru. Tak skonstruowana strategia cenowa brokerów uwagi wymuszana jest 
przez uwarunkowania gospodarki cyfrowej. „W świecie bogactwa informacji, obfitość informacji 
oznacza niedostatek czegoś innego: niedobór tego, czym informacja się żywi. Oczywistym wy-
daje się fakt, iż tym czymś jest uwaga odbiorców” (Simon, za: Piekarski, 2014, s. 41). Niedobór 
uwagi przy rosnącym na nią popycie tłumaczy powody, dla których brokerzy uwagi udostępniają 
konsumentom platformy, nie obciążając ich żadnymi kosztami.

III.	Wyzwania	przy	analizie	koncentracji	 
dokonywanych	na	rynku	uwagi

Na przestrzeni niecałych dwóch lat (między lipcem 2015 r. a czerwcem 2017 r.), liczba apli-
kacji dostępnych w serwisie Google Play wzrosła z 1,6 miliona do około 3 milionów7. Z kolei, 
tylko w okresie kwiecień 2017 – kwiecień 2018 liczba zarejestrowanych nowych domen interne-
towych wzrosła o około 7,9 miliona8. Wskazane powyżej statystyki nowych wejść na rynek obej-
mują zarówno niewielkie blogi, jak i przyszłych gigantów sieci, takich jak obecnie Instagram czy 
LinkedIn. Część z nich to brokerzy uwagi, którzy nie będąc w stanie przyciągnąć zainteresowania 
7 Dane za: Number of available applications in the Google Play Store from December 2009 to June 2018, Statista 2018 Pozyskano z: https://www.
statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/ (13.09.2018).
8 Dane za raportem Verisign: The Domain Name Industry Brief, 15-3, 15.04.2018. Pozyskano z: http://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/
index.xhtml (13.09.2018).
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wystarczającej liczby konsumentów, zdecydują się na wyjście z rynku. Inni – jak np. pierwowzór 
Twittera – zostaną przejęci jeszcze przed spopularyzowaniem ich pośród konsumentów. Jeszcze 
inni, tak jak Instagram, zostaną przejęci w momencie, gdy liczba osób poświęcających im swoją 
uwagę będzie liczona w dziesiątkach milionów. Podobnie jak transakcje Facebook/Instagram czy 
Facebook/WhatsApp, niektóre z przejęć brokerów uwagi będą mogły być zrealizowane dopiero 
po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych. Zasadne jest tym samym pytanie o skuteczność 
znanych organom antymonopolowym narzędzi pomiaru siły rynkowej przedsiębiorców przy ocenie 
skutków koncentracji dokonywanych na rynku uwagi.

1.	Wyznaczanie	rynków	właściwych

Podstawowym wyzwaniem organów antymonopolowych w ramach oceny koncentracji jest 
prawidłowe określenie rynków właściwych, które, co do zasady, powinno stanowić punkt wyjścia 
dla analizy antymonopolowej. W przypadku koncentracji dokonywanych na rynkach dwustronnych 
organy antymonopolowe mogą poprzestać na wyznaczeniu rynków właściwych tylko dla tej stro-
ny platformy, na której zachodzą klasyczne transakcje wymiany towarowo-pieniężnej (Aziewicz, 
Górka i Skoczny, 2015, s. 17). Wydaje się jednak, że takie uproszczone podejście może nie być 
wystarczające dla prawidłowej i kompleksowej oceny skutków planowanej koncentracji. Brak 
opłat pobieranych od konsumentów przez brokerów uwagi za możliwość dostępu do platform 
nie powinien bowiem stanowić uzasadnienia dla odstępowania od wyznaczania definicji rynków 
właściwych dla drugiej strony platformy i uwzględnienia ich w ocenie antymonopolowej (Evans, 
2003, s. 325–381; Filistrucchi, Geradin, van Damme i Affeldt, 2014, s. 293–339). 

Pierwszym wyzwaniem stojącym przed organami antymonopolowymi jest zatem prawidłowe 
zdefiniowanie rynku w ujęciu produktowym, które określa relacje zachodzące pomiędzy konsu-
mentami oraz brokerami uwagi za pośrednictwem platformy. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, 
że słusznym podejściem byłoby podzielenie serwisów internetowych na rynki, których uczestnicy 
świadczyliby określonej kategorii usługi, np. rynek mediów społecznościowych, rynek portali in-
formacyjnych, rynek wyszukiwarek internetowych itd. Podejście to byłoby zgodne z założeniem, 
że o przynależności do rynku właściwego świadczą takie elementy, jak przeznaczenie oraz właś-
ciwości produktu. David Evans zauważa jednak, że poszukiwacze uwagi do pewnego stopnia 
konkurują ze sobą, wykraczając nawet poza podziały kategorii usług, które oferują (Evans, 2013, 
s. 12). Badania powoływane przez tego autora wskazują bowiem, że wyszukiwarki internetowe 
przynajmniej do pewnego stopnia konkurują z mediami społecznościowymi, pomimo że dostar-
czają użytkownikom zupełnie odmienną usługę i mają odmienne zastosowanie z punktu widzenia 
konsumenta. Wynikająca z tych analiz konkurencja pomiędzy wyszukiwarkami a mediami spo-
łecznościowymi zachodzi jednak nie ze względu na zastępowalność oferowanych przez nie usług, 
ale z uwagi na to, że grono ich użytkowników w znaczącej mierze pokrywa się ze sobą. Powoduje 
to, że poświęcenie uwagi przez konsumentów na jedną z platform oznacza zmniejszenie ilości 
uwagi kierowanej do drugiego serwisu internetowego. Przyjmując za kryterium oceny substytu-
cyjności platform wzrost ilość uwagi poświęconej jednej z platform kosztem innych, przedstawio-
ne powyżej podejście wskazuje na zasadność szerokiego definiowania rynków właściwych przy 
ocenie koncentracji podmiotów aktywnych na rynku uwagi. Tak szerokie ujęcie rynków właści-
wych pozwalałoby nawet uznać, że koncentracje dokonywane na rynkach uwagi mogą stanowić 
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przypadek uzasadniający odejście od postulatu każdorazowego wyznaczania rynku właściwego 
(Turno, 2016, s. 405). 

Trafność przedstawionych powyżej obserwacji z punku widzenia konsumenta (a nie brokerów 
uwagi) nie jest łatwa do weryfikacji. Podstawowe narzędzie pomiaru substytucyjności produktów 
i usług, jakim jest tzw. test SSNIP (small but significant non-transitory increase in price) – pozwa-
lający na ustalenie czy podniesienie cen danego produktu o 5–10% spowoduje przekierowanie 
popytu nabywców na inny produkt – jest mało skuteczne w przypadku usług oferowanych konsu-
mentom przez brokerów uwagi. Ograniczenia te wynikają ze struktury polityki cenowej stosowanej 
przez brokerów uwagi. Ponieważ większość z nich nie pobiera w ogóle od konsumentów opłaty 
za dostęp do platform, analiza skutków podniesienia „ceny” za oferowaną usługę o 5–10% byłaby 
bezcelowa: 5 lub 10% z wyjściowej „ceny” równej „0” będzie nadal stanowić „0” (Evans, 2011, s. 2).

Niezależnie od ograniczeń w stosowaniu testu SSNIP, koncepcja rynku właściwego zaprezen-
towana przez Davida Evansa wydaje się być zbyt szeroka. W prezentowanym przez tego autora 
ujęciu konkurencja o uwagę konsumenta zachodzi bowiem nie tylko pomiędzy wyszukiwarką in-
ternetową oraz portalem społecznościowym. Wszystkie inne zdarzenia zewnętrzne (praca, szko-
ła, spotkanie z przyjaciółmi) mogą w porównywalnym stopniu przyciągać naszą uwagę kosztem 
serwisów i portali internetowych, a zatem mogłyby być potencjalnie uznane za konkurencję usług 
oferowanych przez brokerów uwagi. Tim Wu, dostrzegając niedoskonałości koncepcji Davida 
Evansa, zaproponował zatem dokonywanie oceny substytucyjności oferty brokerów z perspektywy 
konsumentów przy użyciu narzędzia będącego odpowiednikiem testu SSNIP na rynkach uwagi 
(Wu, 2017, s. 29). Według tego autora, ocena substytucyjności brokerów uwagi powinna być op-
arta na analizie zachowań konsumentów na wzrost tzw. ceny uwagi. Na przykładzie wyszukiwarki 
Google Tim Wu proponuje, aby cenę tę stanowiło wydłużenie czasu ładowania się strony poprzez 
dodanie kilkusekundowej reklamy przed pojawieniem się wyników wyszukiwania. Jeżeli w wyniku 
dodania reklamy do wszystkich dostępnych wyszukiwarek konsumenci będą spędzać mniej czasu 
na wyszukiwaniu informacji, a więcej uwagi poświęcać portalom, takim jak Facebook lub Twitter, 
będzie to dowodzić substytucyjności ich oferty. Uważamy jednak, że o ile w ujęciu teoretycznym 
propozycja Wu zasługuje na uwagę, to tyle jej praktyczne wykorzystanie w ramach prowadzonego 
przez organ antymonopolowy postępowania może być bardzo trudne. 

Mniej problematyczne wydaje się być natomiast określenie wymiaru geograficznego rynków 
właściwych, głównie ze względu na transgraniczny zasięg i ponadnarodowy charakter platform 
i serwisów internetowych, jak również z uwagi na ich dostępność dla konsumentów w różnych 
częściach świata, w różnych językach. Czynniki te przemawiają, naszym zdaniem, za przyjęciem, 
że rynek uwagi może być, co do zasady, postrzegany jako mający zasięg globalny. Zauważamy 
jednocześnie, że język, w jakim prezentowane są treści dostępne na platformie, może w niektórych 
przypadkach przemawiać za zasadnością zawężenia właściwego rynku geograficznego. Sytuacja 
taka nie będzie zachodzić w przypadku platform udostępniających swoje usługi w języku angielskim, 
który ze względu na swoją popularność można traktować jako język międzynarodowy. Odmiennie 
należałoby jednak ocenić platformy działające w językach, które nie są popularne poza granicami 
państw, w których mają one charakter języków urzędowych, jak również platformy, których treści 
skierowane są do konsumentów zlokalizowanych na danym obszarze. W takich przypadkach 
zasadne byłoby zawężenie rynku geograficznego do obszaru danego państwa (regionu). 
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2.	Ocena	siły	rynkowej	

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed organami antymonopolowymi przy analizie koncentracji 
dokonywanych na rynkach uwagi jest ocena siły rynkowej łączących się przedsiębiorców. W tym 
zakresie najczęściej stosowanym przez organy antymonopolowe narzędziem jest kryterium przy-
chodów, pozwalające na oszacowanie udziałów rynkowych łączących się podmiotów. Zastosowanie 
tego narzędzia w przypadku koncentracji dokonywanych pomiędzy brokerami uwagi oznaczałoby 
jednak dokonywanie oceny siły rynkowej przedsiębiorców na rynku, na którym brokerów uwagi 
łączą relacje z nabywcami uwagi (producentami towarów i usług), a nie z konsumentami. Jak 
wskazano powyżej, zasadniczo nawet najwięksi brokerzy uwagi nie generują bowiem żadnych 
przychodów z tytułu udostępniania konsumentom treści w sieci. 

Z uwagi na powyższe ograniczenia, w piśmiennictwie wskazuje się na potrzebę dokony-
wania oceny siły rynkowej łączących się brokerów uwagi z perspektywy baz ich użytkowników. 
Nie chodzi jednak o sam pomiar liczby konsumentów korzystających z łączących się platform 
i ustalenia w oparciu o te dane udziałów rynkowych, ale o analizę stopnia pokrywania się użyt-
kowników łączących się podmiotów (Prat i Valletti, 2018). Im większy jest udział konsumentów 
korzystających z obydwu platform, tym wyższe staje się ryzyko, że połączony podmiot uzyska 
możliwość zamknięcia dostępu do swoich użytkowników niektórym przedsiębiorcom zaintereso-
wanym dotarciem do nich z ofertą, a co najmniej podwyższy koszty dostępu do tej grupy. Skutki 
takich zachowań odczują nie tylko przedsiębiorcy pozbawieni możliwości dotarcia do konsumen-
tów, lecz także sami konsumenci, do których docierać będą oferty ograniczonej liczby podmiotów. 

Inna zaproponowana w piśmiennictwie metoda pomiaru siły rynkowej brokerów uwagi opiera 
się na kryterium czasu (ilości godzin) spędzanego przez użytkowników na danym portalu (Wu, 
2015, s. 25). Jej autor zauważa, że czas „spędzony na stronie” jest stosunkowo dobrym wy-
znacznikiem faktycznej siły rynkowej brokerów uwagi, gdyż opiera się na faktycznej aktywności 
konsumentów w sieci, nie wartościując stopnia uwagi poświęcanej przez konsumentów danej 
platformie. Czas spędzony na stronach poszczególnych brokerów uwagi może przy tym, analo-
gicznie jak przychody, służyć do obliczenia ich udziałów rynkowych. Naszym zdaniem koncepcja 
ta pozwala w lepszy sposób określić siłę rynkową uczestników rynku uwagi. Siła ta wynika bowiem 
głównie z mierzonej w jednostkach czasu ilości uwagi przeznaczonej przez konsumentów na daną 
platformę. Im dłuższy jest ten czas, tym mniejsza część ograniczonego zasobu, jaką jest uwaga, 
może być poświęcona na konkurencyjne platformy. Dodatkowo, pierwsza z zaprezentowanych 
powyżej metod, koncentrująca się na analizie pokrywającej się grupy użytkowników łączących 
się platform, może naszym zdaniem prowadzić do mylnych wniosków. Sytuacja taka może mieć 
miejsce, gdy pokrywający się użytkownicy obydwu platform będą poświęcać swoją uwagę również 
na treści dostarczane przez innych brokerów uwagi lub też, gdy czas poświęcany przez grupę 
pokrywających się użytkowników na łączące się platformy będzie na tyle krótki, że nie spowoduje 
efektu zamknięcia dla konkurencyjnych platform. Wydaje się także, że organy antymonopolowe 
mogą wykazywać większą skłonność do stosowania w swojej praktyce drugiej z przedstawionych 
koncepcji, ponieważ łączy ona w sobie tradycyjne podejście pomiaru siły rynkowej (udziały ryn-
kowe) przy zastosowaniu łatwo dostępnych i weryfikowalnych przy udziale podmiotów trzecich 
danych statystycznych. 
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3.	Dynamika	rynku	uwagi	

Prewencyjny model nadzoru nad koncentracjami przyjęty w większości jurysdykcji powoduje, 
że decyzje w sprawach koncentracji są wynikiem porównania warunków konkurencji panujących 
przed dokonaniem koncentracji (pre-merger scenario) ze stanem konkurencji, jaki będzie mieć 
miejsce po jej dokonaniu (post-merger scenario) (Skoczny i Kolasiński, 2014, s. 652). Merytoryczne 
decyzje w sprawach koncentracji zawierają zatem ocenę dokonywaną na przyszłość i można 
określić je mianem projekcji możliwych skutków zamierzonej koncentracji (Banasiński i Piontek, 
2009 s. 358)9. Tak ukształtowany model oceny stosunkowo dobrze sprawdza się w odniesieniu 
do rynków względnie stabilnych i dojrzałych, gdyż w ich przypadku organ antymonopolowy ma 
możliwość dokonania w miarę pewnej projekcji ich przyszłej struktury czy też istotnych wejść oraz 
wyjść z rynku. 

Rynek uwagi nie poddaje się natomiast łatwej analizie perspektywicznej, gdyż charakteryzuje 
go znacząca dynamika zmian, która objawia się zarówno w możliwości szybkiego wzrostu siły 
rynkowej poszczególnych jego uczestników, jak i jej spektakularnego spadku. Dobrze ilustruje 
to przykład bardzo prostej gry Flappy Bird, która na początku 2014 r., w ciągu zaledwie 17 dni, 
przeskoczyła z 313 na 1 miejsce w klasyfikacji najczęściej ściąganych aplikacji w sklepie interne-
towym AppStore, obsługującym urządzenia Apple (Sullivan, 2014). Sukces ten został osiągnięty 
pomimo braku jakichkolwiek działań marketingowych mających wspierać popularność gry pośród 
konsumentów (DeMers, 2014). Wysokie udziały rynkowe łączących się przedsiębiorców nie mu-
szą tym samym odzwierciedlać ich rzeczywistej siły rynkowej, gdyż mogą one wynikać jedynie 
z krótkotrwałej popularności danej platformy. Zasada ta działa również w odwrotnym kierunku. 
Platformy nieoferujące w chwili oceny koncentracji substytucyjnych dla odbiorców usług mogą 
bez ponoszenia wysokich inwestycji w rozwój infrastruktury czy działań marketingowych stać się 
w krótkim okresie swoimi największymi konkurentami. 

Dodatkowym wyzwaniem stojącym przed organami antymonopolowymi w ramach oceny 
skutków koncentracji dokonywanych na rynku uwagi jest zatem trafne określenie prognoz jego 
rozwoju oraz warunków panującej na nim konkurencji. Brak prawidłowej projekcji tych rynków może 
prowadzić do zakazania koncentracji, które są korzystne dla dobrobytu użytkowników platform, 
w tym w szczególności dla konsumentów albo na przeoczeniu szkodliwych skutków koncentracji 
i wydaniu zgody na jej przeprowadzenie, co w konsekwencji prowadzić będzie do pogorszenia 
się warunków konkurencji z perspektywy zarówno konsumentów, jak i reklamodawców (nabyw-
ców uwagi), a więc po obu stronach rynku (Duso, Neven i Roller, 2014; Voigt i Schmidt, 2015).

IV.	Ocena	koncentracji	 
dokonywanych	pomiędzy	uczestnikami	rynku	uwagi	

Krajowe organy ochrony konkurencji oraz Komisja Europejska już kilkukrotnie dokonywały oce-
ny koncentracji z udziałem brokerów uwagi10. W niniejszej części artykułu odnosimy się do analizy 
antymonopolowej przeprowadzonej w przypadku dwóch szeroko dyskutowanych koncentracji na 

 9 Inni autorzy określają charakter oceny koncentracji jako „analizę prognostyczną”, tj. przewidującą skutki koncentracji dla konkurencji na danym rynku 
(zob. Madała, Bolecki, Drozd, Famirska, Kozak, Kulesza, Madała i Wardyński, 2015, s. 483). 
10 Przykładowo: FTC Early Termination Notice, 20070088: Google Inc.; YouTube, Inc, 02.11.2006 r. Pozyskano z: https://www.ftc.gov/enforcement/
premerger-notification-program/early-termination-notices/20070088 (13.09.2018); OFT Case No ME/5525/12 – Facebook/Instagram, 14.08.2012 r., https://
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rynku uwagi, tj. koncentracji pomiędzy Facebook i Instagram oraz Facebook i WhatsApp. Decyzje 
wydane w tych sprawach pozwolą zweryfikować czy przedstawione powyżej teoretyczne koncepcje 
pomiaru oceny koncentracji na rynku uwagi znajdują odzwierciedlenie w praktyce orzeczniczej. 

1. Facebook/Instagram11

Ogłoszenie zamiaru przejęcia serwisu Instagram przez Facebook odbiło się szerokim echem 
w mediach na całym świecie. Koncentracja ta nie podlegała jednak obowiązkowi notyfikacji do 
Komisji Europejskiej z uwagi na znikome obroty Instagram. Wymagała ona natomiast zgody ame-
rykańskiej Federal Trade Commission (dalej: FTC) oraz brytyjskiego organu antymonopolowego 
(w tamtym czasie Office of Fair Trading (dalej: OFT), obecnie Competition and Markets Authority). 
Ze względu na specyfikę praktyki decyzyjnej FTC nie jest możliwa ocena analizy koncentracji 
poczynionej przez ten organ, gdyż opublikował on tylko lakoniczny komunikat o braku sprzeciwu 
wobec planowanej transakcji12. Decyzja OFT pozwala natomiast prześledzić logikę oceny tej 
koncentracji przyjętą przez organ brytyjski. 

W ramach oceny koncentracji OFT uznało, że jej uczestnicy konkurują na rynku aplikacji 
mobilnych do udostępniania zdjęć, a zarazem są potencjalnymi konkurentami na rynku reklamy 
internetowej. Z formalnego punktu widzenia wnioski te były prawidłowe, gdyż w momencie pro-
wadzonego postępowania Facebook aktywnie działał na rynku reklamy internetowej, Instagram 
zaś nie udostępniał jeszcze reklam w swoim serwisie. Przy ocenie skutków koncentracji organ 
antymonopolowy uznał jednak, że pomimo rosnącej liczby użytkowników serwisu Instagram, nie 
wydaje się, aby mógł on skutecznie konkurować z Facebookiem na rynku reklamy13. Ocena ta 
nie pokrywała się ze stanowiskiem podmiotów trzecich, które wskazywały na możliwość wejścia 
serwisu Instagram na rynek reklamy bez konieczności ponoszenia istotnych kosztów. Z perspek-
tywy czasu przewidywania podmiotów trzecich okazały się być trafne, a ocena OFT zbyt pobież-
na. Już w 2015 r. przychody serwisu Instagram z reklam stanowiły 3,7% całkowitych przychodów 
z reklam generowanych przez Facebook, by w 2017 r. przekroczyć poziom 10% tych przychodów 
(Kreimer, 2017). W swojej decyzji OFT pominął zatem potencjał serwisu Instagram jako brokera 
uwagi, jak również niedostatecznie uwzględnił prawdopodobne zmiany na rynku. 

W literaturze podkreśla się jednocześnie, że przy ocenie koncentracji Facebook/Instagram 
pominięty został być może najistotniejszy aspekt tej transakcji (Wu, 2017, s. 5). Nabywając 
serwis Instagram, Facebook przejął największego swojego rywala na rynku uwagi. Pomimo że 
oba podmioty nie konkurowały (jeszcze) ze sobą cenowo (na rynku reklamy), były one bliskimi 
konkurentami o uwagę konsumentów (ich czas) spędzany na stronach. Z tej perspektywy brak 
działalności serwisu Instagram na rynku reklamy, czy też nieposiadanie przez ten serwis określo-
nych funkcjonalności, stanowiło kwestię drugorzędną. Rzeczywistą rynkową wartością serwisu 
Instagram była rzesza około 30 milionów użytkowników, których uwagę (czas w sieci) zamierzał 

assets.publishing.service.gov.uk/media/555de2e5ed915d7ae200003b/facebook.pdf (13.08.2018); dec. nr COMP/M.4731 – Google/Doubleclick, 11.03.2008 r. 
Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4731_20080311_20682_en.pdf (13.09.2018); dec. nr COMP/M.8124 – Microsoft/
LinkedIn, 06.12.2016 r. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8124_1349_5.pdf (13.09.2018); Ostatnio: nabycie Shazam 
przez Apple – Komunikat Komisji IP/18/5662 z dnia 06.09.2018 r. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5662_en.htm (13.09.2018).
11 Dec. nr ME/5525/12 – Facebook/Instagram, 14.08.2012 r., Pozyskano z: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555de2e5ed915d7ae200003b/
facebook.pdf (13.09.2018).
12 FTC Closes Its Investigation Into Facebook’s Proposed Acquisition of Instagram Photo Sharing Program, 22.08.2012 r. Pozyskano z: https://www.
ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/ftc-closes-its-investigation-facebooks-proposed-acquisition (13.09.2018).
13 Dec. nr ME/5525/12, pkt 29.
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przejąć Facebook. Koncentrując ocenę skutków połączenia Facebook i Instagram na rynku reklamy, 
OFT pominęło w swojej analizie znaczenie siły rynkowej Instagram na rynku uwagi wynikającej 
z czasu poświęcanego temu serwisowi przez jego użytkowników. Naszym zdaniem doprowadziło 
to do niemiarodajnej oceny skutków połączenia Instagram z Facebook.

2. Facebook/WhatsApp14

Nabycie dostawcy komunikatora WhatsApp przez Facebooka stanowiło kolejny etap roz-
woju giganta mediów społecznościowych w drodze przejmowania konkurentów. Podobnie jak 
w przypadku transakcji z serwisem Instagram, transakcja Facebook/WhatsApp nie podlegała 
obowiązkowi zgłoszenia do Komisji. Ostatecznie została ona przeanalizowana przez unijny organ 
ochrony konkurencji w wyniku zastosowania mechanizmu przekazywania spraw funkcjonującego 
na gruncie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw15. 

Dokonując analizy przejęcia WhatsApp przez Facebook, Komisja wyznaczyła trzy odrębne 
rynki właściwe: rynek aplikacji na urządzenia mobilne do komunikowania się przez konsumentów, 
rynek serwisów społecznościowych oraz rynek reklamy on-line. Pomimo stosunkowo wysokiego 
udziału stron na pierwszym ze wskazanych powyżej rynków (około 40%) Komisja uznała, że „w tak 
dynamicznym kontekście (…) wysokie udziały rynkowe niekoniecznie wskazują na istnienie siły 
rynkowej i, z tego względu, trwałą szkodę dla konkurencji”16. Brak barier wejścia na rynek, zna-
cząca konkurencja oraz zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe stanowiły dla Komisji 
ważniejsze czynniki oceny skutków koncentracji aniżeli dogmatyczny wskaźnik wysokości udzia-
łów rynkowych. 

Analizy przeprowadzone przez Komisję pozwalają również uznać, że organ ten przynajmniej 
częściowo zidentyfikował ryzyka wynikające z potencjału, jaki powstał z połączenia użytkowników 
serwisów Facebook oraz WhatsApp, w tym w zakresie siły rynkowej jaką posiadały te podmioty 
jako brokerzy uwagi. Jak zauważyła Komisja, znacząca liczba użytkowników obydwu portali mogła 
spowodować zamknięcie rynku dla konkurentów posiadających utrudniony dostęp do konsumentów. 
Ostatecznie, za brakiem niebezpieczeństwa wystąpienia tego typu skutków, przemawiało, zdaniem 
Komisji, korzystanie przez konsumentów z różnych komunikatorów jednocześnie (tzw. multi-homing) 
oraz niskie bariery wejścia na rynek. W swojej ocenie Komisja nie uwzględniła jednak wskaźnika 
uwagi mierzonego w jednostkach czasu poświęcanego łącznie przez konsumentów na korzystanie 
z platform firmy Facebook i WhatsApp. Komisja uznała bowiem, że w przypadku rynku komuni-
katorów na urządzenia mobilne sam czas korzystania z funkcjonalności aplikacji nie ma istotnego 
znaczenia, gdyż może on zależeć od czynników zewnętrznych, takich jak między innymi relacja 
pomiędzy użytkownikami usługi. W naszej ocenie stanowisko przyjęte przez Komisję jest dysku-
syjne. Dopiero bowiem przeprowadzenie analizy czasu (uwagi) poświęcanego przez użytkowników 
Facebook oraz WhatsApp na korzystanie z tych aplikacji dałoby miarodajną odpowiedź czy ilość 
uwagi konsumentów, jaka pozostanie do podziału pomiędzy konkurentów stron koncentracji będzie 
wystarczająca, aby mogli oni skutecznie konkurować z połączonym podmiotem.

14 Dec. nr COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, 10.03.2014 r. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf (13.09.2018).
15 Podstawę dla przejęcia oceny antymonopolowej transakcji Facebook/WhatsApp stanowił wniosek Faceebok złożony na podstawie art. 4 ust. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 
16 Dec. nr COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp, 10.03.2014, pkt 99.
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V.	Podsumowanie	
Model biznesowy przyjęty przez brokerów uwagi stosowany jest z powodzeniem od niemal 

200 lat. Opiera się on na analogicznych zasadach, jak działalność darmowych gazet utrzymu-
jących się z reklam (Wu, 2015, s. 12). To jednak era cyfrowa przyniosła wszechobecność infor-
macji, a w konsekwencji deficyt uwagi konsumentów. Uwaga konsumenta stała się wartością 
ekonomiczną, zasobem, którego posiadanie pozwala generować środki pieniężne. Jest ona także 
przedmiotem obrotu pomiędzy przedsiębiorcami, a zarazem formą środka płatniczego za dostęp 
do informacji. Wartość uwagi konsumentów stale rośnie. Dlatego też brokerzy uwagi przycią-
gający największe rzesze konsumentów stali się liderami współczesnej gospodarki. Można tym 
samym zaryzykować stwierdzenie, że uwaga konsumentów jest obecnie jedną z głównych – jeśli 
nie najistotniejszą – siłą napędową gospodarki globalnej. Zasadnym jest tym samym postulat, 
aby siła rynkowa brokerów uwagi wynikająca z ich dostępu do uwagi konsumentów była jednym 
z głównych przedmiotów zainteresowań organów antymonopolowych. Należy przy tym zazna-
czyć, że organy antymonopolowe zaczynają coraz bardziej dostrzegać problemy wynikające 
z wpływu gospodarki cyfrowej na ocenę zachowań przedsiębiorców pod kątem antymonopolo-
wym, o czym świadczą inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie między innymi przez Komisję 
Europejską17 oraz Bundeskartellamt18. Działania w tym zakresie podjął również Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów19. Charakterystyka platform, na których działają brokerzy 
uwagi, wymusza przy ocenie dokonywanych przez nich koncentracji stosowanie wyrafinowanej 
i całościowej analizy uwzględniającej szeroki kontekst ekonomiczny oraz dynamikę rynków. Tylko 
kompleksowy sposób analizy tych koncentracji pozwala na podejmowanie rozsądnych decyzji 
uwzględniających z jednej strony: (i) szybko zmieniające się warunki rynkowe, które intuicyjnie 
przemawiałyby za liberalnym podejściem, z drugiej zaś – (ii) ryzyka wynikające z przejmowania 
przez dużych graczy ich największych konkurentów. Dlatego też jednym z głównych wyzwań, 
przed jakim stają organy antymonopolowe jest ocena siły rynkowej łączących się brokerów uwagi, 
mierzona czasem poświęcanym przez konsumentów danej platformie, a nie wysokością jej przy-
chodów. Specyficzne cechy rynku uwagi powodują zatem, że użyteczność klasycznych narzędzi 
pomiarów tej siły w postaci udziałów rynkowych jest znacząco ograniczona. 

Rynek uwagi jest typowym przykładem rynku dwustronnego, łączącego dwie różne grupy 
użytkowników. Już sam ten fakt powoduje, że ocena dokonywanych na nim koncentracji jest bar-
dziej skomplikowana, aniżeli w przypadku koncentracji dokonywanych na rynkach tradycyjnych 
(jednostronnych). Ocena organu antymonopolowego przy analizie koncentracji pomiędzy dwu-
stronnymi platformami powinna bowiem uwzględniać skutki konsolidacji dla dobrobytu obydwu 
grup ich użytkowników (Aziewicz, Górka i Skoczny, 2015, s. 39). Dokonując oceny koncentracji 
dotyczących brokerów uwagi, organy antymonopolowe nie powinny zatem ograniczać się jedynie 
do analizy rynków, na których brokerzy dokonują transakcji pieniężnych, z pominięciem drugiej 
strony platformy, na której nie dochodzi do klasycznej wymiany towarowo-pieniężnej. W erze cy-
frowej, uwaga stanowi bowiem sui generis walutę, którą konsumenci „wydają” w zamian za dostęp 
do teoretycznie wolnych od opłat platform. 
17 Mowa tu o zaplanowanej na 19.01.2019 r. konferencji pn.„Shaping competition policy in the era of digitisation”.
18 Przykładowo, seria publikacji pt. „Competition and Consumer Protection in the Digital Economy”. Pozyskano z: https://www.bundeskartellamt.de/
SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2017/06_10_2017_Schriftenreihe%20Digitales.html (22.10.2018).
19 Mowa tu o zaplanowanej na 05.12.2018 r. konferencji pn. „Konkurencja w erze cyfrowej”.
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I.	Uwagi	wprowadzające
Problem w ocenie zachowań rynkowych platform internetowych posiadających pozycję domi-

nującą1 nie leży wyłącznie w kwestii wyznaczenia rynku właściwego oraz określania siły rynkowej, 
lecz przede wszystkim w znalezieniu właściwej teorii szkody. Zachowania antykonkurencyjne nie 
mogą być wywiedzione z samej mocy rynkowej, ale muszą być badane indywidualnie dla każ-
dego przypadku. Kluczowym wyzwaniem dla egzekwujących prawo antymonopolowe organów 
pozostaje odróżnienie szkodliwych antykonkurencyjnych praktyk od zachowań agresywnych, lecz 
prokonkurencyjnych. Wskazane dylematy można zaobserwować w przypadku faworyzowania 
własnych zintegrowanych produktów lub usług2 (self-preferencing) przez dominujące platformy 
internetowe względem pozostałych produktów lub usług oferowanych przez innych partnerów 
handlowych3 korzystających z tej platformy. 

Pojawiają się następujące wątpliwości: (i) w jakiej sytuacji takie zachowanie, jak faworyzo-
wanie własnych zintegrowanych usług może stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej; 
(ii) w jakim zakresie dominująca platforma powinna traktować produkty lub usługi swoich konku-
rentów (działających względem niej na rynku niższego szczebla) tak samo, jak własne; (iii) jaką 
koncepcję nadużycia pozycji dominującej należy przyjąć, aby ocenić tego typu zachowanie domi-
nanta; (iv) czy (i ewentualnie w jakim zakresie) z zakazu nadużywania pozycji dominującej można 
wywieść zasadę „neutralności wyszukiwania”. 

Motywacją do przeprowadzenia niniejszych badań są zaobserwowane wątpliwości antymono-
polowe dotyczące oceny podwójnej roli, jaką odgrywają platformy w przypadku gdy jednocześnie 
ułatwiają dostęp do rynku i konkurują z własnymi dostawcami (kontrahentami). Jest to niezwykle 
trudne, zwłaszcza gdy badana praktyka może wywierać zarówno pro- i antykonkurencyjne skutki 
na różnych rynkach4, jak również nie do końca wpisuje się ona w dotychczas zidentyfikowane 
koncepcje nadużycia (np. sprzedaż wiązana, odmowa dostaw, dyskryminacja). Publiczna inge-
rencja w działalność gospodarczą platform internetowych, w imię uczciwej i niezakłóconej konku-
rencji, wymaga starannego równoważenia ze swobodą działalności gospodarczej (w tym swobodą 
wyboru partnerów handlowych) oraz prawem własności (i swobodnym jego dysponowaniem)5. 

Problem dotyczący preferowania własnych zintegrowanych usług przez platformę interne-
tową względem usług pozostałych sprzedawców zostanie umieszczony w szerszym kontekście 
toczącej się debaty na temat neutralności, uczciwości i transparentności działania platform in-
ternetowych. Obecnie dyskusja nie skupia się wyłącznie wokół kwestii zasadności interwencji 

1 Dalej zamiennie będą używane pojęcia „dominującej platformy internetowej”, „przedsiębiorstwa posiadającego pozycję dominującą”, „dominanta” 
oraz „operatora platformy internetowej”. To ostanie pojęcie odnosić się będzie do przedsiębiorcy kontrolującego zarówno działalność platformy interne-
towej, jak i zintegrowanego z tą platformą produktu lub usługi i będzie używane, aby pokazać relacje zachodzące między daną platformą internetową, 
a jej użytkownikami (dostawcami). 
2 Pojęcia „produkty” i „usługi” będą używane na cele niniejszego artykułu zamiennie. 
3 Pojęcie „partnerów handlowych” (dalej również: „sprzedawca”, „dostawca”), na cele niniejszego artykułu, odnosi się do terminu wskazanego w art. 102 
akapit drugi lit c) TFUE. Dotyczy to każdego użytkownika platformy, korzystającego z jej usług pośrednictwa internetowego, aby zaoferować klientom 
(drugiej stronie platformy) określone produkty lub usługi.
4 Tj. na rynku, gdzie platforma posiada pozycję dominującą, której rzekomo nadużywa, a także na powiązanym rynku, gdzie mogły wystąpić skutki 
tej praktyki.
5 Wolność gospodarcza, a co za tym idzie wypływająca z niej swoboda kontraktowania, to jedne z naczelnych wartości rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej, co potwierdza art. 16 KPP. Zgodnie z art. 51 ust. 1 KPP, w zakresie, w jakim krajowe organy regulacyjne oraz organy ochrony konkurencji 
stosują prawo unijne, związane są one jej postanowieniami. Podstawą do ograniczenia wolności gospodarczej w prawie UE jest art. 52 ust. 1 KPP. 
Podobnie art. 22 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483) stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko 
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
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regulacyjnej lub antymonopolowej6, lecz rozpatrywane jest również, w jaki sposób należy tego 
dokonać. Przykładowo, KE zobowiązała Google do swego rodzaju neutralności wyszukiwania, 
jak również przyjęła projekt rozporządzenia dotyczący uczciwości w relacji pomiędzy platformą 
a dostawcami7. 

Odpowiedź na powyższe pytania i problemy zostanie udzielona w oparciu o wykładnie prawa 
ochrony konkurencji (w szczególności art. 102 TFUE8), orzecznictwo sądów unijnych, doświadcze-
nie decyzyjne organów ochrony konkurencji, a także relewantną literaturę prawną i ekonomiczną. 

II.	Zakres	podmiotowy	„regulacji”	platform	internetowych

1.	Pojęcie	platform	internetowych	i	ich	rola	w	gospodarce	cyfrowej

Wiele definicji platform internetowych kładzie nacisk na ich dwustronny (wielostronny) cha-
rakter (Evans i Schmalensee 2007, s. 152). Przykładowo, w publicznych konsultacjach Komisji 
Europejskiej (2015, s. 5) zostały one zdefiniowane jako przedsiębiorstwa działające na dwustronnych 
rynkach, które korzystają z Internetu w celu umożliwienia interakcji między dwiema lub większą 
liczbą odrębnych, ale współzależnych grup użytkowników, w celu wygenerowania wartości dla 
co najmniej jednej grupy. Podobnie, Bundeskartellamt (2016, s. 2) wskazał, że przedsiębiorstwa 
internetowe są uznawane za platformę, jeśli świadczą usługi pośrednictwa umożliwiające bezpo-
średnią interakcję9 między dwiema lub większą liczbą odrębnych grup użytkowników, które łączy 
pośredni efekt sieciowy (tj. gdy liczba użytkowników po jednej stronie platformy wpływa na uży-
teczność użytkowników po jej drugiej stronie). Platformy – w porównaniu z innymi pośrednikami 
– zmniejszają koszty transakcyjne oraz dokonują internalizacji efektów zewnętrznych, pozwalając 
dwóm grupom użytkowników czerpać korzyści z efektów sieciowych10. 

Poszczególne platformy internetowe mogą działać jako „brama” między konsumentami i wie-
loma różnorodnymi przedsiębiorcami, a tym samym ich rola wykracza poza konkretny produkt lub 
usługę oferowane na tej platformie. Służą one zwiększaniu dostępu konsumentów do zagrego-
wanych produktów lub usług. Ponadto działają jako „pośrednicy” innowacji poprzez zapewnienie 
interfejsów, dzięki którym przedsiębiorcy mogą łączyć swoje uzupełniające się produkty z krytycz-
ną masą konsumentów. Platformy mają kluczowe znaczenie dla innowacji, ponieważ znacznie 
obniżają dostęp do rynku dla dużej liczby podmiotów, znacząco zmniejszając tym samym koszty 
wejścia na rynek (Wu, 2012, s. 321). W celu ułatwienia bezpośrednich transakcji usługi pośred-
nictwa internetowego świadczone przez platformy umożliwiają bowiem w swej istocie zaistnienie 

 6 Stanowi to przejaw interwencjonizmu państwa w gospodarkę w celu zapewnienia jej efektywności oraz korygowania niedoskonałości mechanizmów 
rynkowych. Zarazem zdaje się to być jeden z podstawowych przykładów ograniczenia wolności gospodarczej.
 7 Wniosek z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przej-
rzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, COM/2018/238 final.
 8 Dz. Urz. UE C 202 z 7.6.2016 r., s. 1–388.
 9 Bezpośrednia interakcja w tym kontekście oznacza, że platforma nie jest zaangażowana (pod względem ekonomicznym lub prawnym) w interakcję 
lub transakcję, która ma miejsce między użytkownikami różnych grup. Znamienną cechą korzystania z omawianych platform jest zatem występowanie 
bezpośrednich interakcji pomiędzy stronami, co w wyraźny sposób odróżnia je od dystrybutorów, którzy najpierw nabywają dobra od producentów, 
a następnie sprzedają je detalistom.
10 Rynki dwustronne nie występują wyłącznie w wirtualnym świecie, można je zaobserwować także w przypadku tradycyjnego sektora gospodarki, 
czego przykładem są centra handlowe, domy aukcyjne, czy też systemy kart płatniczych. W przypadku usług internetowych zyskały one jednak nową 
jakość. Platformy internetowe umożliwiają bowiem działalność na szerszą skalę, redukują bariery geograficzne oraz jeszcze bardziej zmniejszają koszty 
transakcyjne.
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w Internecie użytkownikom biznesowym oferującym towary lub usługi konsumentom, zasadniczo 
bez konieczności zakładania przez nich i obsługi własnej strony internetowej11.

Podstawowa funkcja platform internetowych polega zatem na oferowaniu cyfrowej infrastruk-
tury do różnego rodzaju działalności, od handlu i reklamy, po umożliwianie interakcji społecznych, 
a coraz większa liczba transakcji zawieranych przy wykorzystaniu usług pośrednictwa interneto-
wego wynika z silnych efektów sieciowych. 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje platform: (i) platformy o charakterze transakcyjnym 
zapewniające „dopasowania” (matching platform); (ii) platformy o charakterze nietransakcyjnym 
zapewniające publiczność (audience providing platforms) (Bundeskartellamt, 2016, s. 3). Jako 
przykład platformy transakcyjnej można podać platformy agregujące ogłoszenia sprzedaży nie-
ruchomości czy też porównywarki cenowe, natomiast przykładem platformy nietransakcyjnej są 
media społecznościowe typu Facebook lub wyszukiwarki internetowe. Platformy zapewniające 
publiczność są finansowane głównie poprzez zapewnienie przestrzeni dla reklam, na które mogą 
zwrócić uwagę ich użytkownicy12. Ocena działalności platformy z perspektywy prawa konkuren-
cji często wymaga uwzględnienia obu stron platformy, również strony, która nie płaci (w formie 
pieniężnej) za korzystanie z oferowanych przez platformę usług (Newman 2015, s. 151; Zingales 
2013, s. 29).

2.	Model	biznesowy	integracji	pionowej

Model biznesowy platform internetowych może niekiedy budzić wiele konfliktów interesów13, 
ponieważ rozwijając się, często wchodzą one na nowe, sąsiadujące rynki, które są połączone 
z platformą i wzmacniają swoją siłę rynkową (Kadar, 2015, s. 9–10). Wzajemna relacja między 
platformą a nowym, zintegrowanym z nią produktem kształtuje się zwykle tak, iż platforma znaj-
duje się na rynku wyższego szczebla (upstream market), natomiast powiązany z platformą, nowy 
produkt funkcjonuje na rynku niższego szczebla (dawnstream market)14. Powoduje to sytuację, 
w której operator platformy konkuruje z użytkownikami na swojej platformie. Może prowadzić to 
do „nieuczciwego” promowania przez platformy własnych usług ze szkodą dla ofert innych do-
stawców (KE, 2016a, s. 14).

Przykładowo, Apple zaczął oferować Apple Music, aplikację do strumieniowego przesyłania 
muzyki, za pośrednictwem własnego sklepu App Store, konkurując m.in. ze Spotify. Wyszukiwarka 

11 Modele biznesowe wielu małych i średnich przedsiębiorców są uzależnione od dostępu do niewielkiej liczby platform internetowych. Jak wskazały 
badania Eurobarometru (2016, s. 4), prawie dziewięć na dziesięć przedsiębiorców sprzedających w Internecie wykorzystuje swoją komercyjną stronę 
internetową do sprzedaży produktów lub usług w Internecie (88%), a 82% polega przy tym na wyszukiwarkach. Mniej niż połowa wszystkich przedsię-
biorców w UE korzysta z rynków internetowych (online marketplace) do sprzedaży swoich produktów i usług (42%), jednak w Polsce i w Niemczech 
stanowi oni połowę.
12 W tym przypadku pośredni efekt sieciowy obejmuje jedną stronę, tzn. większa liczba użytkowników platformy pozytywnie wpływa na drugą stronę, tj. 
reklamodawców, którzy mogą dotrzeć do szerszego grona konsumentów. Natomiast wartość platformy, w ocenie użytkowników, nie wzrasta w związku 
ze wzrostem liczby reklam. 
13 Istnieją jednak spory czy i ewentualnie w jakim zakresie interwencja regulacyjna i antymonopolowa jest zasadna w stosunku do działalności platform 
internetowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon. Część doktryny twierdzi, że publicznoprawna interwencja na rynkach cyfrowych powinna być 
ograniczona do minimum. Na rynkach cyfrowych istnieje bowiem małe prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z ograniczeniem konkurencji 
(Rato i Petit, 2014, s. 8), a nawet jeśli to nastąpi, dynamiczny charakter tych rynków szybko skoryguje mogące pojawić się zakłócenia konkurencji na 
danym rynku cyfrowym (Evans, 2017, s. 21–25). Autorzy opowiadający się za aktywnym działaniem organów regulacyjnych i ochrony konkurencji na 
rynkach cyfrowych, wskazują na istnienie wymagających rozwiązania problemów antymonopolowych (Costa-Cabral i Lynskey 2017, s. 14; Ezrachi 
i Stucke 2016, s. 242). Podczas gdy niektórzy z nich twierdzą, że wszelkie z tych problemów może być z powodzeniem rozwiązanych zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami konkurencji, niektórzy argumentują, że prawo antymonopolowe powinno być dostosowane do rynków cyfrowych, aby w pełni 
rozwiązać pojawiające się problemy (Bostoen 2018, s. 4).
14 Niemniej jednak należy rozumieć to w szerokim znaczeniu, ponieważ w środowisku cyfrowym, różne usługi lub produkty – w przeciwieństwie do trady-
cyjnego modelu dystrybucyjnego – niekoniecznie muszą występować wyłącznie w takiej relacji, wystarczy że rynki będą ze sobą powiązane. W związku 
z tym zintegrowane z platformą usługi nie muszą koniecznie być wyłącznie oferowane na tej platformie internetowej.
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Google, używana do wyszukiwania bardziej konkretnych usług, powiązała z wynikami wyszuki-
wania własne wyspecjalizowane usługi (np. Google Shopping), rywalizując z innymi dostawcami 
tych usług. Z kolei Amazon Marketplace łączy nie tylko sprzedawców z kupującymi, ale także 
działa jako detalista, stając się konkurentem wobec własnych kontrahentów (tj. sprzedawców 
wystawiających swoje produkty na platformie). Jak podaje raport Komisji Europejskiej z badania 
sektora e-commerce, spośród 37 zbadanych platform w Europie, 68% funkcjonuje wyłącznie 
jako marketplace, a 32% prowadzi jednocześnie działalność detaliczną (KE, 2016b, s. 36–37). 
Wzrastający stopień pośredniczenia przez platformy internetowe w transakcjach, w połączeniu 
z silnymi pośrednimi efektami sieciowymi, których siłą napędową mogą być oparte na danych ko-
rzyści, jakie przynoszą platformy internetowe, prowadzi do zwiększenia zależności przedsiębiorstw 
od platform internetowych, odgrywających niemal rolę „portierów” (gatekeepers) decydujących 
o dostępie do rynków i konsumentów (KE, 2018, s. 13).

Relacje między platformami a dostawcami określane są w piśmiennictwie jako frenemy 
 relationship15 (Ezrachi i Stucke, 2016, s. 147–158). W pierwszym okresie platforma handlowa po-
trzebuje dostawców – jako platforma dwustronna pośrednicząca w sprzedaży, bez wystarczającej 
ilości ofert sprzedawców nie jest bowiem atrakcyjna dla użytkowników. W późniejszym okresie, 
kiedy platforma staje się popularna (zdobędzie znaczną siłę rynkową), dostawcy stają się bar-
dziej zależni od funkcjonowania platformy handlowej. W takiej sytuacji platforma może dążyć do 
zwiększania swoich wpływów, np. angażując się w wertykalną integrację oraz zwiększając koszty 
prowizji (Bostoen, 2018, s. 4). 

Nieuczciwa konkurencja między platformą a dostawcami może zmniejszać innowacyjność 
oraz powodować podnoszenie cen (Wen i Zhu, 2017), a także ograniczać wybór konsumenta 
(Zhu i Liu, 2016, s. 2) czy też obniżać jakość platformy (Luca, Couvidat, Seltzer, Wu i Frank 2016, 
s. 16, 19). Szczególny niepokój organów ochrony konkurencji budzą praktyki wykluczające. Ezrachi 
i Stucke (2016, s. 155) wskazali na przykładowy scenariusz dotyczący możliwości wykluczenia 
Ubera z popularnego sklepu z aplikacjami, w sytuacji gdy ten sklep zacznie oferować konkuren-
cyjną usługę kojarzenia kierowców z pasażerami. Wykluczenie to może bezpośrednio nastąpić 
poprzez wycofanie z platformy niektórych dostawców. Częściej jednak wykluczenie to odbywa 
się poprzez subtelne połączenie stawek prowizji nałożonych na dostawcę i ranking wyników wy-
szukiwania przedstawianych konsumentom. W obu przypadkach operator platformy wykorzystuje 
kontrolę nad ekosystemem w celu faworyzowania własnych towarów i usług (Bostoen, 2018, s. 4). 

Podwójna rola platform internetowych sprawia także, że potencjalnie istnieje dyskryminacyjny 
dostęp do kluczowych danych, np. informacji dotyczących popytu na określone towary czy też 
zachowań konsumentów. Jako operator platformy handlowej, przedsiębiorca ten może śledzić 
wiele kluczowych danych biznesowych, aby w praktyce wykorzystywać je do lepszej optymalizacji 
własnej sprzedaży, uzyskując przewagę konkurencyjną nad innymi sprzedawcami na platformie 
(Autorité de la Concurrence i Bundeskartellamt, 2016, s. 19)16.
15 Od połączenia dwóch angielskich słów przyjaciel (friend) i wróg (enemy).
16 Jak zauważyła Europejska Komisarz ds. Konkurencji, Margrethe Vestager (2018), uzyskiwanie danych przez Amazona od małych sprzedawców, 
korzystających z platformy, może być całkowicie uzasadnione, ponieważ pozwala to ulepszyć usługi oferowane sprzedawcom. Ponieważ użytkownicy 
tej platformy są również konkurentami Amazona, potencjalna praktyka może tworzyć nierówne szanse w postaci uprzywilejowanego dostępu do danych. 
Odnosi się to do sytuacji, gdy Amazon skorzystałby z informacji pochodzących z platformy do maksymalizacji własnych zysków (Colomo, 2018). Jak 
wskazały z kolei badania Eurobarometru (2016, s. 4), co najmniej sześć na dziesięć firm korzystających z rynków internetowych zgadza się, że infor-
macje o zachowaniu i preferencjach ich klientów, które otrzymują za pośrednictwem platform internetowych, są przydatne do rozwoju lub ulepszenia 
ich produktów lub usług (64%).
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III.	Unijne	ramy	dotyczące	zakazu	nadużywania	pozycji	dominującej

1.	Dyskryminacja	oraz	niekorzystne	warunki	konkurencji

Zgodnie z art. 102 TFUE, niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie 
przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na 
znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między państwami członkow-
skimi. Wśród przykładowych praktyk, wymienionych w akapicie drugim tego przepisu, wskazano 
na stosowanie wobec partnerów handlowych (other trading parties) nierównych warunków do 
świadczeń równoważnych (dissimilar conditions to equivalent transactions) i stwarzanie im przez 
to niekorzystnych warunków konkurencji (lit. c). Wymagane jest zatem spełnienie trzech przesła-
nek: (i) konieczne jest zidentyfikowanie podobnych transakcji (świadczeń równoważnych), jakich 
przedsiębiorca, któremu zarzucana jest praktyka dyskryminacji, dokonuje z innymi podmiotami; 
(ii) niezbędne jest ustalenie, że przedsiębiorca dominujący stosuje wobec różnych podmiotów różne 
warunki kontraktowe; (iii) należy zbadać czy stwierdzone zróżnicowanie kontrahentów wpływa na 
pozycję konkurencyjną tych podmiotów na rynku właściwym (Jurkowska i Skoczny, 2008, s. 14). 
Jeżeli zatem różne sytuacje są traktowane inaczej lub też zróżnicowane traktowanie opiera się 
na obiektywnym uzasadnieniu17, nie mamy do czynienia z dyskryminacją.

Przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą na mocy art. 102 TFUE nie mają ogólnego, 
bezwzględnego obowiązku, aby nie dyskryminować swoich konkurentów. Litera c), tego przepi-
su wskazuje, że stosowanie w podobnych sytuacjach niejednolitych warunków, musi stwarzać 
niekorzystne warunki konkurencji. Badanie oparte na skutkach ekonomicznych (more economic 
approach) wymaga weryfikacji czy zróżnicowane traktowanie jest na tyle znaczące, aby wywie-
rać wpływ na konkurencję. W celu spełnienia przesłanek zastosowania art. 102 akapit drugi lit. c) 
TFUE należy zatem ustalić, że zachowanie przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą na 
rynku nie tylko jest dyskryminujące, lecz także ma na celu zakłócenie stosunku konkurencji, tzn. 
naruszenie pozycji konkurencyjnej pewnej części partnerów handlowych tego przedsiębiorstwa 
względem pozostałych18. 

Ze względu na różnorodność skutków praktyka polegająca na dyskryminacji musi być oce-
niana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy (analiza case-by-case19). Chociaż art. 
102 TFUE, w przeciwieństwie do art. 101 TFUE20, nie odwołuje się explicite do „skutku” praktyki, 
to jednak zgodnie z sformułowaną doktryną nadużycia pozycji dominującej w sprawie Hoffman-La 
Roche21: „koncept nadużycia ma charakter obiektywny, odnosząc się do zachowania przedsiębior-
stwa dominującego, które	może	wpływać	na	strukturę	rynku	(…) i które skutkuje	utrudnieniem	
utrzymania	istniejącej	jeszcze	na	tym	rynku	konkurencji	lub	jej	rozwoju	[podkreślenia własne]”.

17 Nie będzie zakazaną dyskryminacją zróżnicowane traktowanie podmiotów oparte na kryteriach obiektywnych, takich jak np. ocena jakości pracy 
kontrahenta.
18 Wyr. TS z 15.03.2007 r. w sprawie C-95/04 P, British Airways przeciwko KE, EU:C:2007:166, pkt 144 i przytoczone tam orzecznictwo.
19 W przypadku tego typu zachowań dominanta, które nie mogą być bezwzględnie uznane jako nadużycie pozycji dominującej, należy wciąć pod uwa-
gę wszelkie okoliczności sprawy związane z danym zachowaniem; zob. np. wyr. Sądu z 30.09. 2003 r. w sprawie T-203/01, Manufacture française des 
pneumatiques Michelin przeciwko Komisji (Michelin II), EU:T:2003:250, pkt 60, 62.
20 Art. 101 TFUE odnosi się do porozumień: „których celem lub skutkiem [podkreślenie własne] jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie kon-
kurencji wewnątrz rynku wewnętrznego”.
21 Wyr. TS z 13.02.1979 r. w sprawie 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG przeciwko KE, EU:C:1979:36, pkt 91.
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Dyskryminacja nie jest bezwzględnie zakazana, ponieważ ta sama praktyka może mieć różne 
skutki w zależności od okoliczności faktycznych oraz ekonomicznych. Podobnie, jak wskazują 
R. O’Donoghue i J. Padilla (2013, s. 250, 780–788), zachowanie polegające na transferowaniu 
siły rynkowej zawierają w sobie różnorodny zakres praktyk mogące wywierać zarówno pro-, jak 
i antykonkurencyjne skutki. Bezwzględny nakaz równości wywierałby z kolei antykonkurencyjne 
skutki na rynku.

Analiza aktualnych i potencjalnych skutków, jakie praktyka może wywrzeć na konkurencję 
wymaga porównania warunków konkurencji, jakie powstały w rezultacie tej praktyki z tymi, jakie 
istniały przy jego braku22. Dotyczy to nie tylko zmuszenia konkurentów do całkowitego opuszczenia 
rynku, lecz także doprowadzenia do ich niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, a tym samym – 
zmniejszenia ich ekspansji na rynku (osłabienie konkurencji). Niekorzystna sytuacja konkurencyjna 
objawia się podniesieniem kosztów rywali lub zmniejszeniem popytu na ich produkty. Może się 
to odnosić również do konkurentów potencjalnych – wówczas wykluczenie będzie się objawiało 
tworzeniem barier wejścia na dany rynek. 

Stwierdzenie niekorzystnych warunków konkurencji nie wymaga udowodnienia, że doszło 
do rzeczywistego i wymiernego pogorszenia sytuacji konkurencyjnej, ale powinno opierać się na 
analizie wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, które pozwalają uznać, że wskazane 
zachowanie wywiera wpływ na koszty, zyski lub inne istotne interesy jednego z owych partnerów 
lub większej ich liczby, wobec czego opisane zachowanie może wywierać wpływ na tę sytuację23. 
Skutek wykluczający musi szkodzić dobrobytowi konsumentów, jednakże art. 102 TFUE dotyczy 
praktyk, które mogą spowodować bezpośrednią szkodę dla konsumentów, lecz również tych 
praktyk, które wyrządzają im szkodę, naruszając strukturę skutecznej konkurencji24.

W orzecznictwie unijnym wskazuje się jednocześnie, że dyskryminacja może być sprzeczna 
z celem niezakłóconej konkurencji. Jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości w sprawie MOTOE: 
„System niezakłóconej konkurencji taki, jaki został przewidziany w traktacie, może zostać zagwa-
rantowany jedynie w sytuacji, w której zapewniono równość szans różnego rodzaju podmiotów 
gospodarczych”25. Podobnie w sprawie Deutsche Telekom Trybunał zauważył, że: „na rozpatry-
wanym rynku nie panowała równość szans, i że tym samym nie była na nim zapewniona nieza-
kłócona konkurencja”26. 

Natomiast w sprawie British Airways Trybunał podkreślił, że: „Szczególny zakaz dyskrymi-
nacji, o którym mowa w art. 102 akapit drugi lit. c) TFUE, ma na celu zapewnienie niezakłóconej 
konkurencji na rynku wewnętrznym. Zachowanie handlowe przedsiębiorstwa zajmującego pozycję 
dominującą nie może zakłócać konkurencji na rynku wyższego lub niższego szczebla, tzn. konku-
rencji między dostawcami lub klientami tego przedsiębiorstwa. Nie należy stawiać w lepszej ani 
w gorszej sytuacji kontrahentów wspomnianego przedsiębiorstwa, którzy konkurują między sobą”27.

Jak tłumaczy R. Nazzini (2011, s. 120), niedyskryminacja, równość szans i pluralizm opi-
sują skuteczny proces konkurencyjny, w którym wszystkie firmy i konsumenci mają możliwość 

22 Wyr. Sądu z 27.09.2006 r. w sprawie T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited przeciwko KE, EU:T:2006:265, pkt 162.
23 Wyr. TS z 19.04.2018 r. w sprawie C-525/16, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA, EU:C:2018:270, pkt 37.
24 Wyr. TS z 21.02.1973 r. w sprawie 6/72, Europemballage i Continental Can przeciwko KE, EU:C:1973:22, pkt 26. 
25 Wyr. TS z 1.07.2008 r. w sprawie C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) przeciwko Elliniko Dimosio, EU:C:2008:376, pkt 51. 
26 Wyr. Trybunału z 14.10.2010 r. w sprawie C-280/08 P, Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji Europejskiej, EU:C:2010:603, pkt 240. 
27 Wyr. TS z 15.03.2007 r. w sprawie C-95/04 P, British Airways przeciwko KE, EU:C:2007:166, pkt 143.
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uczestniczenia bez przeszkód, tj. bez ograniczenia konkurencji, szkodzącej dobrobytowi społecz-
nemu. Wolność konkurowania, jako jeden z celów unijnego prawa konkurencji, może być definio-
wana jako swoboda uczestniczenia na rynku bez wpływów i nacisków ze strony przedsiębiorców 
o znacznej sile rynkowej, a przez co obowiązek niedyskryminacji jest zgody z tym celem.

2.	Faworyzowanie	własnych	usług

Preferencyjne traktowanie własnych produktów lub usług, jako forma dyskryminacji pozytyw-
nej, w wyniku wykorzystania siły rynkowej może stanowić nadużycie, jeżeli powoduje to wzmoc-
nienie pozycji platformy na rynku powiązanym i nie jest to w żaden inny sposób obiektywnie 
uzasadnione. Strategia taka polega na transferowaniu (laverage) siły rynkowej z jednego rynku, 
aby przejąć udziały rynkowe na sąsiadującym rynku, np. rynku niższego szczebla w stosunku do 
rynku, na którym platforma posiada pozycje dominującą. Art. 102 TFUE zakazuje bowiem praktyk 
dominanta polegających na rozszerzaniu swojej pozycji na sąsiedni, ale odrębny rynek poprzez 
zakłócanie konkurencji28.

Dyskryminację w kontekście platform zintegrowanych pionowo można rozumieć jako każdą 
strategię (wdrożoną przez zintegrowaną pionowo platformę), powodującą podniesienie kosztów 
rywali konkurujących z nią na sąsiednim rynku (Colomo, 2014, s. 145). Wynika to z tego, że nie-
którzy kontrahenci są w sposób nieuzasadniony faworyzowani kosztem pozostałych. Tego typu 
zachowania na rynkach cyfrowych mogą mieć charakter pozacenowy, np. w postaci lepszego 
prezentowania własnych produktów lub usług względem produktów lub usług oferowanych przez 
innych sprzedawców. Na rynkach cyfrowych decydujące znaczenie ma bowiem rywalizacja o uwa-
gę użytkowników korzystających z platformy oraz utrzymywanie wysokiego poziomu ich ruchu, 
co niewątpliwie może stanowić istotny parametr konkurencji (Evans, 2013, s. 313). 

W przypadku, gdy dominująca platforma jest zintegrowana pionowo, stosowanie przez nią 
dyskryminujących warunków na rynku wyższego szczebla (np. na rynku świadczenia usług po-
średnictwa w sprzedaży, rynku „hurtowym”) może stanowić dyskryminację pierwszej linii. Może 
ona prowadzić do osłabienia konkurentów przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą na 
rynku niższego szczebla (np. rynku sprzedaży określonych produktów, rynku „detalicznym”)29. 

Dyskryminacja polegająca na faworyzowaniu jednych podmiotów względem innych może 
być oparta na bezpośrednim manipulowaniu algorytmem wyszukiwania, tak aby wyświetlać (pla-
sować30) własne oferty w wynikach wyszukiwania nad ofertami konkurentów (tzw. stronniczość 
wyników) lub też polegać na bardziej subtelnej praktyce w postaci wykorzystania wewnętrznych 
zasobów platformy. 

Przykładowo, czynniki brane pod uwagę przez algorytm wyszukiwania, o ile formalnie mogą 
być tak samo stosowane wobec wszystkich dostawców, to jednak pośrednio mogą być łatwiejsze 
do spełnienia w przypadku własnych, zintegrowanych usług. Stałoby się tak ze względu na fakt 
asymetrycznego traktowania użytkowników na platformie. Z jednej strony, istniałby operator danej 

28 Wyr. TS z 3.10.1985 r. w sprawie 311/84, Centre belge d’études de marché – Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédif-
fusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB), EU:C:1985:394, pkt 27.
29 Podział pomiędzy naruszeniem pierwszej a naruszeniem drugiej linii został dokonany ze względu na kryterium podmiotu, wobec którego dana 
praktyka dyskryminacyjna ma zastosowanie, a ściślej – bazuje na ustaleniu relacji rynkowej między podmiotem dyskryminującym a dyskryminowanym 
(Brzezińska-Rawa, 2011, s. 84–85).
30 Odnosi się to przyznawania określonej pozycji względem innych towarów lub usług w wynikach wyszukiwania. Ma to istotny wpływ na wybory 
dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi.
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platformy, zarządzający daną platformą, tworzący dany algorytm wyszukiwania, z drugiej zaś – 
istnieliby pozostali dostawcy, niemający wpływu na kształt algorytmu, a nawet mogący nie mieć 
wiedzy na temat jego faktycznego działania. W takiej sytuacji operatorowi platformy internetowej 
łatwiej byłoby dopasować się do kryteriów algorytmu i lepiej mógłby on plasować własne usługi.

Dalszy potencjalny problem antymonopolowy może wynikać z faktu, że operator platformy 
może monitorować transakcje innych sprzedawców internetowych na swojej własnej platformie. 
Umożliwia to takim operatorom identyfikację konkurencyjnych produktów, dla których popyt jest 
szczególnie silny, aby następnie włączyć je do własnej sprzedaży. W sytuacji, gdy operatorzy 
platform są w stanie uzyskać lepsze warunki dostaw od producentów tych produktów (w porów-
naniu ze sprzedawcami dotychczas oferującymi te produkty na platformie), umożliwiałoby to im 
„przejęcie” popytu na platformie, wyparcie innych sprzedawców internetowych i odpowiednie 
poprawienie własnej pozycji na rynku (Monopolkommission, 2015, s. 91). 

Praktyka dyskryminacyjna w zakresie dostępu do informacji może polegać na tym, że 
„przedsiębiorca dominujący w ogóle nie dostarcza informacji niezbędnych innym podmiotom do 
zaistnienia czy funkcjonowania na rynku” albo na tym, że „przedsiębiorca dominujący przekazuje 
wybranemu (wybranym) przedsiębiorcy (przedsiębiorcom) informacje, zwłaszcza o charakterze 
poufnym, dzięki którym przedsiębiorca ten może wzmocnić swoją pozycję na rynku” (Jurkowska 
i Skoczny 2008, s. 26–27). Aby przekazywane informacje mogły być instrumentem dyskrymina-
cji, nie mogą one być powszechnie dostępne (nie mogą być bezpłatnie albo za niewielką opłatą 
udostępniane przez dominującą platformę) oraz muszą mieć charakter informacji o szczególnym 
znaczeniu biznesowym (tj. ich posiadanie stanowi istotną przewagę konkurencyjną na platformie 
i decyduje o możliwości dotarcia do konsumentów).

3.	Antykonkurencyjny	skutek	praktyki

W sprawie Post Danmark II, Trybunał wskazał, że „antykonkurencyjny skutek danej praktyki 
nie może mieć czysto hipotetycznego charakteru”31. Musi zatem istnieć związek przyczynowy 
między nadużyciem a efektem antykonkurencyjnym. Stanowi to jeden z podstawowych aspektów 
dotyczący oceny faworyzowania własnych produktów lub usług w świetle reguł konkurencji. Na 
szybko rozwijających się rynkach wykluczenie konkurentów niekoniecznie jest konsekwencją nie-
właściwej praktyki. Rywale mogą nie być w stanie dostosować się do zmian popytu konsumentów, 
a ich model biznesowy może być reliktem minionej epoki (Colomo, 2016a)32. 

Orzecznictwo unijne nie opiera się jednak na jasno określonym (precyzyjnie zdefiniowa-
nym) standardzie dowodowym odnoszącym się do wykazywania antykonkurencyjnych skutków 
praktyk wykluczających. Najniższy standard, dotyczący praktyk zakazanych per se, określany 
był jako „natura” lub „zdolność” zachowania33. W decyzji w sprawie Google Search, KE wska-
zała, że praktyka polegająca na dyskryminacji własnych usług jest zdolna do wywoływania 

31 Wyr. TS z 6.10.2015 r. w sprawie C-23/14, Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet, EU:C:2015:651, pkt 65. 
32 Ponieważ użytkownicy mają swobodny i bezpłatny dostęp do wielu usług online, wybór dostawcy jest dokonywany na podstawie aspektów innych 
niż cena – takich jak jakość i innowacyjność. Dla firm działających na tych rynkach – celem zapewnienia przewagi konkurencyjnej w technologie przy-
szłości – niezbędne są więc znaczne inwestycje w innowacje. Obecni liderzy rynkowi w dynamicznie rozwijających się branżach mogą być zastąpieni 
przez nowe przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe innowacyjne produkty i usługi.
33 Jak wskazała rzeczniczka generalna, J. Kokott, różnice te opierają się na czysto semantycznej, subtelnej różnicy pomiędzy „naturą” a „zdolnoś-
cią”, względnie – w odpowiedniej angielskiej wersji językowej zaskarżonego wyroku – pomiędzy wyrażeniami capable of having a likely to have. Opinia 
z 23.02.2006 r. w sprawie C-95/04 P, British Airways przeciwko KE, EU:C:2006:133, pkt 76. 
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antykonkurencyjnych skutków lub też jest to prawdopodobne (is capable of having, or is likely to 
have, anti-competitive effects).

Zdolność (cabability) wywoływania antykonkurencyjnych skutków cechuje się niższym stan-
dardem dowodowym i dotyczy praktyk zakazanych ze względu na „cel”. Nawet jeśli prawdopo-
dobieństwo wystąpienia antykonkurencyjnych skutków nie jest bardzo wysokie, praktyka będzie 
nadal zabroniona. Natomiast prawdopodobieństwo (likelihood) cechuje się wyższym standardem 
dowodowym i dotyczy praktyk, które nie są bezwzględnie zakazane (a więc należy je ocenić 
w świetle całokształtu okoliczności). W opinii Pablo Ibáñez Colomo (2016b) poziom prawdopodo-
bieństwa jest spełniony, gdy można wykazać, że jest bardziej prawdopodobne, iż dane zachowanie 
dominanta będzie miało antykonkurencyjne skutki. Innymi słowy, konieczne byłoby wykazanie, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia antykonkurencyjnego efektu przekracza 50%.

Możliwe jest zatem, że samo tylko prominentne umieszczenie (w górnych wynikach wyszu-
kiwania) lub zwykłe faworyzowanie, bez jednoczesnej degradacji pozycji wyświetlanych usług 
konkurentów, nie byłoby samo w sobie nadużyciem, jak miało to miejsce w angielskiej sprawie 
Streetmap przeciwko Google34. Należy jednak podkreślić, że z samej istoty tego typu faworyzo-
wanie polega na przyznawaniu wyższej pozycji własnym usługom względem konkurencyjnych 
towarów lub usług. Jednocześnie powoduje ono przesunięcie (obniżenie) pozycji wyświetlanych 
konkurencyjnych usług przedstawianych na pionowej liście wyników wyszukiwania. Należy zatem 
ocenić skutek takiego zachowania na rynku. Faworyzowanie może bowiem być na tyle nieistotne, 
iż może nie mieć wpływu na warunki konkurencji. W tym znaczeniu dominująca platforma, bez 
angażowania się antykonkurencyjną praktykę, ma możliwość reklamowania własnych produktów 
lub usług.

Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych, przy ustalaniu czy doszło do nadużycia pozycji 
dominującej, nie ma jednak sensu określanie progu odczuwalności (de minimis)35. Klienci i użyt-
kownicy powinni mieć możliwość skorzystania z każdego możliwego poziomu konkurencji na ryn-
ku, a konkurenci powinni mieć możliwość konkurowania na całym rynku, a nie tylko jego części36. 
Nawet więc zachowanie, które wywołuje relatywnie niewielkie antykonkurencyjne skutki może być 
uznane za nadużycie. Można jednak argumentować, że brak konieczności uwzględniania progu 
de minimis dotyczy tylko przypadków praktyk wykluczających, których skutki ujawniają się na 
tym samym rynku, na którym przedsiębiorca posiada pozycję dominującą. Trybunał, orzekając 
brak konieczności uwzględniania odczuwalności, odniósł się do sytuacji, gdzie: „konkurencja jest 
już osłabiona, i skutkujących stworzeniem przeszkody w utrzymaniu istniejącego jeszcze na tym 
rynku poziomu konkurencji lub w jej rozwoju”37.

Jak wskazał Sąd w sprawie Clearstream Banking AG: „(…) nic nie sprzeciwia się temu, aby 
można było uznać dyskryminację partnerów handlowych znajdujących się względem siebie w sto-
sunku konkurencji za nadużycie, jeśli w świetle wszystkich okoliczności przypadku zachowanie 

34 Wyr. High Court of England and Wales z 12.02.2016 r. w sprawie Streetmap EU Ltd przeciwko Google Inc [2016] EWHC 253 (Ch). Sprawa ta do-
tyczyła, analogicznie do sprawy Google Shopping, prominentnego wyświetlania usługi Google Maps w wynikach wyszukiwania, np. po w pisaniu hasła 
„kawiarnie Warszawa”, na samej górze wyników wyszukiwania wyświetla się mapa Google z zaznaczonymi kawiarniami w okolicy. Skarżący – Streetmap 
EU Ltd podnosił, że tego typu praktyka spowodowała jego antykonkurencyjne wykluczenie z rynku map internetowych. Niemniej jednak High Court of 
England and Wales uznał, że tego typu zachowanie Google stanowi przejaw konkurencji merytorycznej.
35 Wyr. TS z 6.10.2015 r., Post Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651, pkt 73.
36 Wyr. TS z 19.04.2012 r. w sprawie C-549/10 P, Tomra Systems and Others v Commission, EU:C:2012:221, pkt 42; wyr. Sądu z 12.06.2014 r. w spra-
wie T-286/09, Intel v Commission, EU:T:2014:547, pkt 117 i 132.
37 Wyr. Trybunału z dnia 6 października 2015 r., Post Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651, pkt 26. 
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przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą zmierza do zakłócenia konkurencji między tymi 
partnerami handlowymi. W takiej sytuacji nie	można	wymagać,	aby	przedstawiono	dodatkowo	
dowód	na	okoliczność	rzeczywistego	pogorszenia	pozycji	konkurencyjnej	każdego	part-
nera	handlowego	z	osobna,	które	można	określić	pod	względem	ilościowym	[podkreślenie 
własne]38”. Przedsiębiorstwa mogą się kierować różnymi motywami faworyzowania własnych 
zintegrowanych produktów lub usług, by osiągnąć cele związane ze zwiększeniem efektywności 
gospodarczej. Działanie to może również być wymierzone przeciwko konkurentom dominanta, 
który chce ich osłabić lub wyeliminować. O ile wykazanie celowego charakteru zachowania nie 
jest konieczne do zidentyfikowania nadużycia pozycji dominującej39, jednak zamiar stanowi rów-
nież istotny element, który w odpowiednich przypadkach może zostać uwzględniony przez organ 
antymonopolowy. Zamiar taki zawsze można wziąć pod uwagę w celu potwierdzenia wniosku, 
że dane przedsiębiorstwo dopuściło się nadużycia pozycji dominującej, aczkolwiek tego typu 
wniosek powinien w pierwszej kolejności opierać się na obiektywnym stwierdzeniu rzeczywistego 
zaistnienia zachowania noszącego znamiona nadużycia40.

IV.	Koncepcja	nadużycia	na	przykładzie	sprawy	Google Search

1.	Klasyfikacja	prawna

Komisja, wydając decyzję w sprawie Google Search41, stwierdziła, że Google nadużyło swojej 
pozycji dominującej jako wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie innego pro-
duktu Google, czyli własnej porównywarki cenowej. Zgodnie z tą decyzją, Google systematycznie 
umieszczało na czołowym miejscu własną porównywarkę cenową (która nie podlegała ogólnym 
regułom algorytmu wyszukiwania), jednocześnie znacznie obniżając pozycję wyświetlania kon-
kurencyjnych usług porównywania w wynikach wyszukiwania. Innymi słowy, Google wykorzystało 
kontrolę nad platformą (wyszukiwarką) w celu faworyzowania własnej usługi. Usługi porównywar-
ki cenowej Google były o wiele bardziej widoczne dla konsumentów w wynikach wyszukiwania, 
podczas gdy porównywarki cenowe konkurentów były o wiele mniej widoczne.

Sukces sprzedażowy Google Shopping został osiągnięty dzięki zmianie strategii biznesowej. 
Wynikał on z uzyskania znacznego źródła ruchu dla własnej porównywarki, kosztem konkuren-
cyjnych usług. Google zmieniło swój pierwotny model biznesowy, opierający się na wyświetlaniu 
ofert własnego sklepu w ramach niebieskich linków, na promowanie Google Shopping w specjalnie 
przeznaczonej przestrzeni zakupowej (pobierając opłaty od kliknięć)42. Natomiast, w związku z jed-
noczesnym obniżaniem pozycji wyświetlanych usług konkurencyjnych porównywarek w wynikach 
naturalnych Google, liczba odwiedzin na tych porównywarkach cenowych gwałtownie spadła43. 

38 Wyr. z dnia 9 września 2009 r. w sprawie T-301/04 Clearstream Banking AG i Clearstream International SA przeciwko Komisji, EU:T:2009:317, pkt 193. 
39 Inaczej niż w przypadku porozumień ograniczających konkurencję, art. 102 TFUE nie odnosi się do znaczenia przyczyny (celu) działania przedsię-
biorstwa przy kwalifikacji prawnej nadużycia pozycji dominującej. Nie oznacza to jednak, że określenie celów jest pozbawione mocy prawnej. Są one 
istotne przy uwzględnieniu skutków, które mogą wywoływać lub do których wywoływania mają tendencję (Szydło, 2017, s. 90).
40 Wyr. Sądu z 1.07.2010 r. w sprawie T-321/05, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:2010:266, pkt 15.
41 Dec. KE z 27.06.2017 r. w sprawie Google Search (Shopping). Case AT.39740.
42 Jak wskazała KE (2017), dzięki tej zmianie liczba odwiedzin na porównywarce cenowej Google znacznie wzrosła (np. 45-krotnie w Wielkiej Brytanii, 
35-krotnie w Niemczech).
43 Komisja ustaliła na przykład konkretne dowody nagłych spadków liczby odwiedzin na niektórych stronach internetowych konkurencji: o 85% 
w Zjednoczonym Królestwie, do 92% w Niemczech i 80% we Francji.
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Metoda ta odbiegała od konkurencji merytorycznej, ponieważ nie była ona wynikiem konkurencji 
opierającej się np. na jakości usług.

KE, analizując zachowanie użytkowników przeglądarki44, wskazała związek przyczynowo-
-skutkowy między zachowaniem polegającym na faworyzowaniu Google Shopping (tj. własnej 
porównywarki cenowej Google) oraz znacznym obniżeniem pozycji wyświetlania konkurencyjnych 
usług w wynikach wyszukiwania naturalnego45, a spadkiem ruchu innych porównywarek cenowych. 
W swojej decyzji KE w dużym stopniu opierała się także na dowodach faktycznego wykluczenia, 
tj. nagłego spadku ruchu kierowanego do konkurencyjnych porównywarek na skutek zaniżania 
ich pozycji w wynikach wyszukiwania, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Tego 
typu zachowanie mogło zatem doprowadzić do efektu wykluczenia konkurencyjnych usług, a przez 
co mogło prowadzić do wyższych opłat dla sprzedawców (korzystających z usług porównywarek 
cenowych) oraz zmniejszenia innowacyjności.

Decyzja w sprawie Google Search była żywo dyskutowana w literaturze w kontekście po-
trzeby znalezienia dopasowanej koncepcji nadużycia. Podnoszono, że w decyzji tej niewłaściwie 
zastosowano ramy prawne art. 102 TFUE. Przykładowo, B. Vesterdorf (2015, s. 4–9) argumen-
tował, że tego typu faworyzowanie powinno być oceniane w kontekście odmowy kontraktowania 
(jako forma ograniczania rynku wskazana w art. 102 TFUE akapit drugi lit. b). W przypadku bra-
ku dysponowania „urządzeniem kluczowym” dominująca platforma nie ma prawnego obowiązku 
traktowania swoich rywali, znajdujących się względem niej na rynku niższego szczebla (lub rynku 
powiązanym), tak samo jak własny, konkurencyjny względem nich, biznes46. Nie istnieje bowiem 
obowiązek „datowania” konkurentów. Podczas gdy ogólne wyszukiwarki są najbardziej odpo-
wiednim źródłem ruchu dla usług porównywania cen, nie są one jedynym źródłem. Użytkownicy 
mogą również wywoływać usługi porównywania zakupów bezpośrednio lub docierać do nich za 
pośrednictwem sieci społecznościowych, banerów reklamowych lub innych wyspecjalizowanych 
platform. W związku z tym wyszukiwarki Google nie można uznać za „niezbędną”47.

Wbrew tym twierdzeniom, przyjęta klasyfikacja praktyki przez KE (koncepcja nadużycia) nie 
była równoznaczna z obowiązkiem kontraktowania. Nie opierała się ona bowiem na doktrynie 
urządzenia kluczowego (essential facilities), zgodnie z rygorystyczną formułą wskazaną m.in. 
w sprawie Bronner48 ani też nie wymagała od Google dzielenia się korzyściami wynikającymi 
z wprowadzonej przestrzeni usług zakupowych z konkurencją49. Gdy przedsiębiorca dominujący 
dobrowolnie zdecyduje się na dostawę, musi to uczynić na warunkach, na których konkurenci 

44 Jak wskazała Komisja, pierwszych dziesięć wyników ogólnego wyszukiwania na pierwszej stronie ekranu komputera otrzymuje zwykle około 95% 
wszystkich kliknięć w przypadku ogólnych wyników wyszukiwania (a pierwszy wynik otrzymuje około 35% wszystkich kliknięć).
45 Dowody wskazały na to, że nawet najwyżej zaszeregowane usługi konkurentów znajdują się średnio dopiero na czwartej stronie wyników wyszuki-
wania Google, a pozostałe jeszcze dalej.
46 W tym zakresie należałoby bowiem wykazać, że odmowa zawarcia transakcji prawdopodobnie wyeliminowałaby wszelką skuteczną konkurencję 
na rynku niższego szczebla (lub rynku powiązanym) oraz że spowodowałoby to rzeczywistą szkodę dla konsumentów, w postaci zahamowania nowe-
go innowacyjnego produktu. Takie sytuacje jak faworyzowanie własnych usług mogą być bowiem traktowane jako konstruktywna odmowa zawarcia 
transakcji. Kluczową kwestią w tym względzie jest czy formuła urządzenia kluczowego musi zostać spełniona, aby forma dyskryminacji w odniesieniu 
do warunków dostawy była nadużyciem.
47 Odmowa musi dotyczyć produktu lub usługi niezbędnej do prowadzenia działalności na rynku pochodnym, nie może również istnieć alternatywa 
dla nowego produktu lub usługi.
48 Wyr. TS z 26.11.1998 r. w sprawie C-7/97, Bronner EU:C:1998:569. W wyroku tym wskazano, iż dostęp będący przedmiotem odmowy musi być 
obiektywnie konieczny do tego, aby podmioty gospodarcze mogły skutecznie konkurować na rynku.
49 Czy innymi słowy „datowania konkurentów” w związku z wprowadzeniem nowego, innowacyjnego produktu, który potencjalnie mógł być nakiero-
wany na sprostanie preferencji konsumentów. Dopiero bowiem Google stworzyło stałą przestrzeń dla konkurencyjnych usług w swoich propozycjach 
zobowiązaniowych.
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mogą skutecznie konkurować, nawet jeśli nie można ustalić obowiązku prowadzenia transakcji 
zgodnie z doktryną urządzeń kluczowych50. 

Jako kontrargument można byłoby wskazać, że w takiej sytuacji przedsiębiorca dominują-
cy wyszedłby na tym lepiej, gdyby w ogóle odmówił dostępu do swojej infrastruktury niebędącej 
„urządzeniem kluczowym”. Gdy to bowiem uczyni nie może zasłaniać się tym, iż jego przedmiot 
odmowy nie jest obiektywnie konieczny do tego, aby podmioty gospodarcze mogły skutecznie 
konkurować na rynku. Podlega wówczas bardziej rygorystycznym przesłankom dyskryminacji 
niewymagającej „niezbędności” dostępu (Colomo, 2014, s. 160). 

Tego typu argument nie oddaje jednak natury konkurencji panującej na rynkach dwustron-
nych. Model gospodarczy platform internetowych stanowi wartość dodaną w porównaniu z rynkami 
jednostronnymi, gdyż opiera się nie tylko na konsumentach (jako pierwszej stronie platformy), 
lecz także na dostawcach (jako drugiej jej stronie). Istnieje w związku z tym potrzeba osiągnięcia 
przez platformę odpowiedniej masy krytycznej. Konkurencyjne usługi porównywania zakupów 
zawsze miały dostęp do strony wyników wyszukiwarki Google, ponieważ były one poszukiwane 
przez użytkowników przeglądarki. Google nie odmawiał ich indeksowania czy wyświetlania. Żadna 
z konkurencyjnych porównywarek cenowych nie mogła żądać jakiegokolwiek typu dostępu do 
stron wyników wyszukiwania Google ani tym bardziej jego ustalonego miejsca. W gospodarce 
cyfrowej panuje jednak reguła „zwycięzca bierze wszystko”. Z tego względu porównywarki ce-
nowe nie miałyby możliwości zrekompensowania straty ruchu z wyszukiwarki Google, tworząc 
własną tego typu platformę.

Platforma odgrywa rolę stymulatora działalności gospodarczej, a jej sukces sprzedażowy, 
ze względu na dwustronną naturę, możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie dzięki pozyskaniu od-
powiednich partnerów handlowych (np. dostawców istotnych z punktu widzenia konsumentów). 
Przyznanie własnym (konkurencyjnym) usługom przewagi konkurencyjnej ze względu na zaj-
mowaną pozycję dominującą może stanowić „nieuczciwe” zaburzanie konkurencji oraz wolności 
konkurowania51. Wolność gospodarcza sprzedawców na platformie wiąże się z kolei z wolnością 
klientów dominanta – chociażby w postaci większego wyboru produktów. W tym przypadku można 
zatem argumentować, iż wolność gospodarcza może zostać zagwarantowana dopiero za sprawą 
ingerencji antymonopolowej52.

W doktrynie podniesiono również niespełnienie w tym przypadku przesłanek dyskryminacji, 
jako praktyki nazwanej uregulowanej w lit. c) art. 102 TFUE (Akman 2017, s. 327–332). Praktyka 
ta wymaga bowiem, aby miała one miejsce pomiędzy „innymi stronami handlowymi”. Stwierdzenie 

50 TS w wyr. z 17.02.2011 r. w sprawie TeliaSonera, EU:C:2011:83, nie przychylił się do stanowiska, zgodnie z którym, w celu ochrony inicjatywy go-
spodarczej przedsiębiorstwa zajmujące pozycję dominującą powinny zachować swobodę ustalania swoich warunków handlowych, z wyjątkiem przypad-
ków, kiedy warunki te są tak dalece niekorzystne dla ich konkurentów, że w oparciu o stosowne kryteria wskazane w wyroku z dnia 26 listopada 1994 r. 
w sprawie C-7/97 Bronner, EU:C:1998:569, mogą zostać uznane za równoznaczne z odmową świadczenia, jeżeli dane zachowanie wypełnia znamiona 
innej praktyki. Takie zachowania mogłyby bowiem same w sobie stanowić niezależną formę nadużycia, odmienną od odmowy świadczenia. (pkt 54, 56).
51 Przyjęte stanowisko koresponduje z celem prawa konkurencji UE opartym na wolności i uczciwości konkurowania. Ordoliberalizm głosił potrzebę 
ochrony procesu konkurencji, który gwarantuje równość i swobody obywatelskie. Możliwość konkurowania traktowano jako prawo podstawowe i wartość 
samą w sobie, wykraczającą poza efektywność gospodarczą. Prawdziwymi motywami stojącymi za uchwaleniem prawa antymonopolowego były więc 
nie tyle ekonomiczna efektywność i skuteczna kontrola gospodarcza, ile sprawiedliwość społeczna i wolności obywatelskie, zagrożone przez monopole 
(Sauter, 2003, s. 47; Böhm, 1961, s. 28).
52 Przedsiębiorcy stawiani w gorszej sytuacji konkurencyjnej są zmuszani do zaakceptowania zasad polityki prowadzonej przez przedsiębiorcę do-
puszczającego się działań dyskryminacyjnych, gdyż tylko współpraca z dominantem jest gwarantem w miarę efektywnego funkcjonowania na rynku 
(Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 477). W rezultacie dochodzi do naruszenia „jednej z podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, tj. 
swobody wyboru kontrahenta, stanowiącej fragment szeroko rozumianej swobody działalności gospodarczej” (pkt 213 dec. Prezesa UOKiK Nr DOK-
98/2007), czy wręcz do naruszenia „konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, stanowiącej jeden z filarów społecznej gospodarki rynkowej trakto-
wanej jako podstawa ustroju gospodarczego” (pkt 405 dec. Prezesa UOKiK Nr DOK-98/2007).
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to może wywoływać dwa rodzaje wątpliwości: (i) czy tego typu dyskryminacja może dotyczyć re-
lacji pomiędzy samą dominującą platformą (jej usługami) a innymi dostawcami usług; (ii) jak na-
leży rozumieć pojęcie „strony handlowej” w przypadku braku formalnych stosunków umownych. 
W związku z tymi wątpliwościami należy poczynić bardziej szczegółowe rozważania w dalszej 
części artykułu. 

2.	Dyskryminacja	pomiędzy	platformą	a jej konkurentami

Słusznie wskazuje się w doktrynie, że nadal istnieje duża doza niepewności, co do takich 
praktyk, jak dyskryminacja (pomiędzy dominantem53 a jej konkurentami), ponieważ sądy i organy 
ochrony konkurencji nie stworzyły jeszcze w tym zakresie spójnych ram analitycznych (Colomo, 
2014, s. 142). Wytyczne KE z 2008 r. dotyczące praktyk wykluczających pozostawiają tego typu 
zachowanie dominanta poza swoim zakresem54. 

Istnieją jednak przykłady, w których KE i sądy unijne sankcjonowały dyskryminację w kon-
tekście wertykalnej integracji w oderwaniu od koncepcji „odmowy kontraktowania”. Przykładowo, 
N. Petit (2015, s. 3) wskazał na sprawę Deutsche Bahn55, w której faworyzowanie polegało na 
przyznaniu niższych opłat za dostęp do infrastruktury dla własnego przedsiębiorcy transportowe-
go56. Taki rodzaj dyskryminacji ilustruje także decyzja KE w sprawie włoskiego monopolu wyrobów 
tytoniowych57 (wł. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; dalej: AAMS). Podmiot ten 
miał wyłączność na dystrybuowanie wyrobów tytoniowych pochodzących od wytwórców spoza 
Włoch, a jednocześnie sam był producentem takich wyrobów. W umowach zamieścił klauzulę, 
zgodnie z którą producent mógł wprowadzić na rynek nową markę papierosów we Włoszech 
w ograniczonej ilości. Takie działanie prowadziło do zahamowania nowych marek zagranicz-
nych papierosów, a co najmniej do zmniejszania ich wpływu na rynek, w konsekwencji papierosy 
zagranicznych podmiotów były dyskryminowane w stosunku do marek będących w posiadaniu 
AAMS, bez żadnego wyraźnego powodu (Jurkowska i Skoczny 2008, s. 24–25). Natomiast 
w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej nadużycia pozycji dominującej przez Deutsche Post, 
wśród praktyk dyskryminacyjnych wskazano przypadek, kiedy „Klient dominującej firmy znajduje 
się w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej względem samej dominującej firmy”58. Dyskryminacja 
pozacenowa stanowiła również przedmiot szczególnego zainteresowania regulatorów, głównie 
w kontekście komunikacji elektronicznej i w odniesieniu do wertykalnie zintegrowanych „zasie-
działych” operatorów telekomunikacyjnych (Jurkowska i Skoczny 2008, s. 5).

Podobnie, R. O’Donoghue i J. Padilla (2013, s. 804) wśród przykładów dyskryminacji wskazali 
nałożenie przez dominanta wyższych cen względem niezintegrowanych z nim rywali (w porów-
naniu z jego własnym, zintegrowanym biznesem) lub oferowanie im gorszych warunków usług. 
W takiej sytuacji przedsiębiorca dominujący może sztucznie podwyższać koszty swoich rywali, 

53 A dokładniej, z jej zintegrowanym biznesem, np. Google Shopping, stanowiący z dominującą platformą jeden organizm gospodarczy.
54 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 5.12.2008, Przewodnik po priorytetach, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu 
WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, KOM(2008) 832 
wersja ostateczna, Dz.U. UE C 45 z 24.2.2009, s. 7–20.
55 Wyr. Sądu z 21.10.1997 r. w sprawie T-229/94, Deutsche Bahn AG przeciwko KE, EU:T:1997:155.
56 Stosując różne taryfy wobec przewoźników kontenerów działających na tak zwanych trasach zachodnich za świadczenia równoważne w zakresie 
korzystania z infrastruktury kolejowej, Deutsche Bahn AG nieuchronnie doprowadziła tym samym do powstania po stronie swych aktywnych partnerów 
handlowych niekorzystnych warunków konkurencji w porównaniu z nią samą i jej spółką zależną.
57 Dec. KE z 17.6.1998 r. w sprawie Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), IV/36.010-F3. 
58 Dec. Komisji w sprawie BdKEP/Deutsche Post AG, COMP/38.745, pkt 93.
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a przez to – jeżeli szkoda jest wystarczająco poważna, a rywale są istotni dla klientów – ograni-
czyć dobrobyt konsumentów.

Z ekonomicznego punktu widzenia integracja wertykalna przyczynia się do ustalenia czy 
przedsiębiorstwo dominujące ma jakąkolwiek zachętę do dyskryminacji konkurentów niższego 
szczebla. Nie wyklucza to stosowania dyskryminacyjnych ram dotyczących nadużyć (Valdivia, 
2018, s. 61). Z tego względu, jak wskazał np. rzecznik generalny w sprawie MEO: „Przy badaniu 
dyskryminacji do celów stosowania art. 102 akapit drugi lit. c) TFUE należy przede wszystkim 
dokonać rozróżnienia pomiędzy przedsiębiorstwami zintegrowanymi pionowo, które mają z tej 
racji interes w wyeliminowaniu konkurentów na rynku niższego szczebla, i przedsiębiorstwami, 
które nie mają takiego interesu”59. 

Skoro art. 102 lit. c TFUE zakazuje uprzywilejowania jednego partnera handlowego wobec 
drugiego, to a fortiori nie może tego robić w stosunku do własnej jednostki zależnej. Podobnie 
zakaz zaniżania marży (margin squeeze) nie pozwala przedsiębiorstwu posiadającemu pozycję 
dominującą, działającemu na rynku wyższego szczebla, nakładać na swoich konkurentów dzia-
łających na rynku niższego szczebla wyższych opłat, aniżeli na swoją jednostkę zależną, tak że 
powoduje to ograniczenie konkurencji (tzn. nie pozwala to nawet równie efektywnemu konkuren-
towi prowadzić w sposób trwały opłacalnego handlu na rynku niższego szczebla).

3.	Dyskryminacja	w	przypadku	braku	stosunków	kontraktowych

Przyjęcie dyskryminacyjnych ram nadużycia z art. 102 akapit drugi lit. c) TFUE wymaga usta-
lenia, że wcześniej istniały jakiekolwiek stosunki kontraktowe z partnerami handlowymi. Google 
jako platforma nietransakcyjna, świadczy m.in. usługi reklamowe, wyszukiwania czy też usługi 
wyspecjalizowane. W związku z tym P. Akman (2017, s. 329–330) podniosła argument, iż strony 
internetowe (w tym porównywarki cenowe) nie są stroną kontraktową Google, ponieważ platforma 
ta dąży do zainteresowania użytkowników oraz reklamodawców. Konkurencyjne porównywarki 
cenowe pojawiają się w wynikach naturalnych bezpłatnie, bez gwarancji na określone miejsce 
w tych wynikach. Google nie oferował płatnej możliwości korzystania ze swojej przestrzeni za-
kupowej. Jako kontrargument można wskazać jednak fakt, że poszczególne strony internetowe 
muszą przestrzegać tzw. wskazówek dla webmasterów Google, a pojęcie „partnera handlowego” 
wykracza poza „zwykłe” warunki umowne. Istnieje w tym przypadku swojego rodzaju wymiana – 
Google zapewnia ruch dla stron internetowych, a strony internetowe zwiększają wartość wyników 
wyszukiwania Google. 

Odpowiednie dostosowania art. 102 TFUE do darmowych usług internetowych oraz cyfro-
wych modeli biznesowych może wymagać jednak zmodyfikowania istniejących koncepcji praktyk 
uznawanych za nadużycie pozycji dominującej. Z tego też względu KE mogła explicite nie zakla-
syfikować praktyki Google jako formy dyskryminacji wskazanej w lit c) ww. przepisu, jednocześnie 
przyjmując „logikę” tego przepisu. 

Charakterystyka prawna praktyk stanowiących nadużycie nie zależy od ich nazwy, lecz od 
oceny kryteriów materialnych art. 102 TFUE60. Oznacza to, że art. 102 TFUE może obejmować 

59 Opinia rzecznika generalnego N. Wahla z 20.12.2017 r. w sprawie C-525/16, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA przeciwko Autoridade 
da Concorrência, EU:C:2017:1020, pkt 76.
60 Wyr. Sądu w sprawie T-286/09, Intel przeciwko KE, EU:T:2014:547, pkt 219.
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swoim zakresem praktyki dyskryminacyjne, które formalnie nie można ująć – ze względu na 
zdefiniowane kryteria – w lit. c) tego przepisu (Valdivia, 2018, s. 61). W tym wypadku nadużycie 
zarzucone przez Komisję wyszukiwarce Google można ująć w szerszą kategorię praktyk polega-
jących na transferowaniu siły rynkowej. 

Zachowanie Google obejmowało pewne elementy nazwanych praktyk nadużycia, w szcze-
gólności sprzedaży wiązanej, dyskryminacji i odmowy kontraktowania (dostawy). Nie oznacza 
to jednak, że nową koncepcję nadużycia należy oceniać z perspektywy jednej z tych kategorii 
(Höppner, 2017, s. 4). Zgodnie z podejścia opartym na skutkach kluczową kwestią oceny art. 102 
TFUE nie jest zakwalifikowanie praktyki jako określonej formy nadużycia, lecz ocena czy dane 
zachowanie dominanta spełnia ogólne kryteria nadużycia, naruszając skuteczną konkurencję na 
niekorzyść konsumentów.

V.	Neutralność	wyszukiwania	
Neutralność wyszukiwania, jako pochodną zasady „neutralności sieci”, można zdefiniować 

jako obowiązek nakładany na platformy oferujące funkcje wyszukiwania (np. stron internetowych, 
usług czy produktów) niefaworyzowania jednych podmiotów względem innych z powodów innych 
niż te związane z zapewnieniem jakości danych wyników wyszukiwania (np. nakierowanych na 
preferencje konsumentów). Wymusza ona także prawidłowe stosowanie algorytmów, tzn. w spo-
sób przejrzysty (transparentny), obiektywny oraz niedyskryminujący użytkowników na podstawie 
oceny określonych wartości (kryteriów) istotnych dla wyników wyszukiwania (Valdivia, 2018, s. 63; 
Lianos i Motchenkova, s. 436). 

W doktrynie prawa konkurencji często podnoszono, że nie ma czegoś takiego, jak „natu-
ralność” czy też „bardziej relewantne” wyniki wyszukiwania (Ammori, 2016; Lao 2013, s. 310). 
Platforma dominująca ma swobodę wyboru kryteriów, za pomocą których określa „istotność” da-
nych wyników z punktu widzenia interesów konsumenta. W szczególności nie można wymagać, 
aby w imię „neutralności” chronić nieskutecznych konkurentów, nieoferujących wartościowych 
usług lub produktów z punktu widzenia konsumentów. 

Intelektualną stronniczość, związaną z wyborem określonych kryteriów algorytmu z punktu 
widzenia interesów konsumenta, należy jednak odróżnić od materialnej stronniczości, polegającej 
na ekonomicznym interesie dominującej platformy, aby faworyzować własne produkty na powiąza-
nych rynkach właściwych (Valdivia, 2018, s. 66). Jej celem może być zakłócenie konkurencji oraz 
utrzymanie lub rozszerzenie władzy rynkowej lub pozycji dominującej w wyszukiwarce. Dlatego 
KE słusznie podkreśliła w swojej decyzji, że nie sprzeciwia się projektowi ogólnych algorytmów 
wyszukiwania Google jako takich, ani sposobowi, w jaki Google wyświetla lub organizuje swo-
je strony wyników wyszukiwania. To, czego zakazuje praktyka dyskryminacyjna, nie odnosi się 
do samego faktu faworyzowania własnych usług, lecz raczej do materialnej stronniczości, która 
powoduje, że rywale znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej (odbiegającej od kon-
kurencji merytorycznej). Nie należy się zatem zgodzić z twierdzeniem, zgodnie z którym, zasada 
neutralności zamroziłaby innowacyjny rozwój wyszukiwarek internetowych (Cranes 2012, s. 1205). 

Użytkownicy, którzy ufają w jakość oferowanych usług, często nie są świadomi możliwych 
antykonkurencyjnych działań danej platformy. Na przykład, algorytm wyszukiwania Google mógłby 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.2

Artur Szmigielski            Faworyzowanie własnych produktów lub usług…45

dodawać określony współczynnik do wyników wyszukiwania zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom 
oraz odejmować ten współczynnik ich konkurentom. W konsekwencji wpłynęłoby to na pozycjo-
nowanie ofert przedsiębiorców na tej platformie. Ten rodzaj zniekształcenia jest bardzo trudny 
do wykrycia, ale mimo to mógłby mieć znaczący wpływ na rynek. Im oferta znajduje się wyżej 
w wynikach wyszukiwania, tym większa liczba kupujących wyświetla daną ofertę, generując jej 
większy ruch. Z tego względu wpłynęłoby to na sukces sprzedawców, których oferty byłyby wy-
świetlane w górnych wynikach wyszukiwania. Takie zniekształcenie mogłoby również wpłynąć na 
dobrobyt konsumentów, którzy uzyskaliby mniej relewantne wyniki wyszukiwania (np. poszukując 
mechanika lub lekarza w danej okolicy). Zjawisko takie może również być sprzeczne z deklaro-
wanym celem nakierowanym na dobro użytkowników poprzez zapewnienie im jak najbardziej 
adekwatnych wyników wyszukiwania.

W swojej decyzji KE nie tylko ukarała Google karą w wysokości 2,42 mld euro za naruszenie 
art. 102 TFUE, lecz także zobowiązała tego przedsiębiorcę do zaprzestania niezgodnych z prawem 
zachowań. Decyzja nakazała w szczególności Google działać w sposób zgodny z prostą zasadą 
równego traktowania konkurencyjnych porównywarek cenowych i własnego produktu: „Google 
ma stosować te same procedury i metody zamieszczania i wyświetlania do konkurencyjnych po-
równywarek na stronach wyników wyszukiwania Google, jak do własnej porównywarki cenowej” 
(KE 2017). W związku z tym Komisja nałożyła swego rodzaju środek w postaci „neutralności wy-
szukiwania”, pozostawiając jego wdrożenie Google61. Zasada równego traktowania nałożona na 
Google przez KE dobrze wpasowuje się zatem w koncepcję „neutralności wyszukiwania”. Pojawia 
się jednak pytanie o uniwersalność tej decyzji, tj. o możliwość „rozszerzenia” tego przypadku 
(poprzez rozumowanie per analogiam) na inne sytuacje związane z faworyzowaniem własnych 
usług przez platformy internetowe.

Precedens ten można wykorzystać jako punkt odniesienia do analizy legalności innej dys-
kryminacji pionowej w środowisku platform internetowych w przypadku, gdy widoczność oferty 
stanowi istotny parametr konkurencji. KE wskazała w postępowaniu, że miejsce na liście wyników 
wyszukiwania wpływa bezpośrednio na konkurencję na tym rynku. Widoczność jest bezpośrednio 
skorelowana zarówno z kliknięciami, jak i z ruchem, a tym samym z rentownością przedsiębiorstwa. 
Im większa widoczność, tym większy ruch i kliknięcia, a tym samym większy przychód. Komisja 
stwierdziła, że produkt Google znacznie zwiększył swój ruch od czasu rozpoczęcia praktyki, mimo 
że produkt początkowo miał słabą wydajność, podczas gdy ruch na rzecz konkurentów, biorąc 
pod uwagę ich degradację, dramatycznie spadł. 

Można zatem wskazać, że wyraźne plasowanie własnych produktów lub usług może nie sta-
nowić przejawu konkurencji merytorycznej. Stałoby się tak jednak, gdyby taka prezentacja była 
w rzeczywistości ważnym sposobem przyciągania klientów, a zatem określony sposób wyświet-
lania (pokazywania) produktów stanowiłby formę dostępu do klientów62. 
61  Google, aby dostosować się do tej decyzji, utworzył autonomiczną jednostkę do Google Shopping. Tam, gdzie wcześniej najlepsze miejsca w wy-
szukiwarce Google były wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla własnych usług Google Shopping, teraz Google musi licytować te miejsca z innymi 
usługami porównywania zakupów. Google Shopping będą brać udział w aukcji w taki sam sposób, jak wszyscy inni, i tym samym będą konkurować na 
równych warunkach. Zasadniczo Google wprowadza „separację behawioralną” między swoją wyszukiwarką a usługą porównywania zakupów.
62  Przypuśćmy, że supermarket byłby dominujący na określonym rynku sprzedaży detalicznej produktów spożywczych oraz produkowałby także własne 
produkty spożywcze (np. herbatę) konkurujące z towarami innych producentów. Następnie zarezerwowałby bardziej eksponowane miejsca dla własnych 
herbat, pomimo że klienci, którzy poszukiwali również innych marek tego produkty, mogliby je znaleźć w innym (mniej widocznym) miejscu w sklepie. 
Kupujący w supermarkecie, którzy już zadecydowali, że chcą kupić określoną markę herbaty, mogą jednak nie być w żaden sposób zniechęcani, widząc 
inne tego typu produkty na bardziej widocznych półkach w sklepie. W takiej sytuacji trudno byłoby zarzucić supermarketowi nadużycie pozycji dominu-
jącej. Natomiast wspólną cechą wszystkich internetowych pośredników (np. wyszukiwarek, platform handlowych, internetowych biur podróży) jest to, 
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VI.	Zakończenie
Dokonana analiza wskazała, że wbrew twierdzeniom części przedstawicieli doktryny, praktykę 

w postaci faworyzowania własnych zintegrowanych pionowo usług przez platformę internetową 
niekoniecznie trzeba rozpatrywać wyłącznie w kontekście doktryny „urządzeń kluczowych”. Można 
traktować ją jako dyskryminację stanowiąca samodzielną formę nadużycia. Nie oznacza to jednak, 
że dominująca platforma ma bezwzględny obowiązek równego traktowania produktów lub usług 
swoich partnerów handlowych. Tego typu praktyki, jak faworyzowanie własnych zintegrowanych 
z platformą usług, powinny być uznawane za nadużycie, jeżeli stwarzają niekorzystne warunki 
konkurencji i mają istotne antykonkurencyjne skutki. 

Przedsiębiorstwa dominujące nie mogą być zniechęcane do konkurencji, nawet jeżeli prowa-
dzi to do wykluczenia ich rywali, o ile nie stanowi to antykonkurencyjnego zamknięcia dostępu do 
rynku. Można je zdefiniować jako wykorzystanie siły rynkowej w celu pozbawienia konkurentów 
zdolności do rywalizowania poprzez ograniczenie im dostępu do istotnych czynników produkcji 
lub klientów63. Przedsiębiorstwa dominujące mają jednak prawny obowiązek nietworzenia barier 
swoim konkurentom i nieograniczania ich wydajności, ale zawsze mogą oferować lepsze produkty 
lub niższe ceny, nawet jeśli powoduje to, że ich rywale tracą udział w rynku.

Przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą nie może być zatem zmuszany do „pod-
cinania” własnego przedsiębiorstwa, po to tylko, aby pomóc swoim konkurentom pozostać na 
rynku. Istnieje powszechna zgoda, że celem prawa konkurencji jest ochrona konkurencji, a nie 
ochrona interesów poszczególnych konkurentów. Art. 102 TFUE nie ma na celu uniemożliwienia 
przedsiębiorstwu zdobycia, dzięki jego własnym świadczeniom, dominującej pozycji na rynku. 
Przepis ten nie zmierza także do zapewnienia, aby konkurenci mniej skuteczni niż przedsiębior-
stwo posiadające pozycję dominującą pozostali na rynku. Nie każdy skutek w postaci wykluczenia 
musi koniecznie prowadzić do naruszenia konkurencji. Z definicji konkurencja oparta na jakości 
może doprowadzić do zniknięcia z rynku lub do odsunięcia na dalszy plan konkurentów mniej 
skutecznych, a zatem – mniej interesujących dla konsumentów w szczególności pod względem 
cen, możliwości wyboru, jakości i innowacyjności.
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Streszczenie
Prawo konkurencji zaczyna być wykorzystywane (na razie głównie w Stanach Zjednoczonych) 
do przeciwdziałania problemowi uzależnienia od dostawców (vendor lock-in) w sektorze opro-
gramowania B2B (business to business). W związku z tym międzynarodowe środowisko akade-
mickie postuluje większą aktywność organów antymonopolowych w zapobieganiu problemowi 
vendor lock-in. Niektóre praktyki i klauzule stosowane na rynku oprogramowania B2B (również 
w Polsce) mogą spełniać przesłanki praktyk zakazanych przez prawo antymonopolowe (np. klau-
zule wyłącznościowe, wiązanie, sprzedaż pakietowa, rabaty lojalnościowe, odmowa udzielenia 
licencji lub informacji o interoperacyjności). Prawo konkurencji może dostarczyć zamawiającym 
lub konkurentom narzędzi do kwestionowania określonych klauzul umownych sprzedawców 
(np. w umowach o wdrożenie oprogramowania) lub do wpłynięcia na zmianę ich praktyk rynko-
wych, lub nawet do żądania zwrotu poniesionych opłat (np. za usługi serwisowe). Sprzedawcy 
* Of-counsel w kancelarii Maruta Wachta. Wcześniej kierował działem prawnym w centrum analitycznym Polityka Insight oraz pracował w wiodących 
międzynarodowych kancelariach w Warszawie oraz w Dyrekcji ds. Konkurencji w Brukseli. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym oraz publicznym 
prawie gospodarczym. Obronił doktorat z prawa konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończył studia LLM na Uniwersytecie Nowojorskim. 
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oprogramowania powinni monitorować, czy niektóre ze stosowanych przez nich klauzul umownych 
lub praktyk rynkowych mogą naruszać prawo konkurencji i przedsięwziąć środki w celu obniżenia 
powyższego ryzyka.	Możliwość zastosowania prawa konkurencji będzie zależeć od okoliczności 
konkretnej sprawy, dlatego każdy przypadek vendor lock-in powinien być analizowany odrębnie, 
m.in. pod kątem rynku właściwego, siły rynkowej oraz antykonkurencyjnych skutków danej prak-
tyki lub klauzuli umownej.

Słowa	kluczowe: prawo konkurencji; vendor lock-in; oprogramowanie; B2B; umowy o wdrożenie 
oprogramowania.

JEL: K21, K24

I.	Wstęp:	na	czym	polega	problem	vendor lock-in
Vendor lock-in to termin na określenie sytuacji biznesowej, w której klient jest uzależniony od 

produktów sprzedawcy do tego stopnia, że nie może zmienić dostawcy bez poniesienia kosztów 
zmiany (zob. np. Maruta, b.d.; Opara-Martins, Sahandi i Tian, 2016, s. 2; Sluijs, Larouche i Sauter, 
2012). W doktrynie polskiego prawa, pojęcie vendor lock-in wykorzystywane jest głównie tam, gdzie 
mowa o sprzedaży oprogramowania1, przede wszystkim w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami 
(B2B) (Maruta, b.d.) lub pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną (Filipowicz, 2015; 
Różowicz i Gazecka, 2016, rozdz. 1.3.1). O problemie vendor lock-in mówi się w szczególności, 
gdy nabywca oprogramowania/zamawiający (najczęściej w modelu licencji lub sublicencji) musi 
w dłuższym, niezadowalającym go, okresie ponosić opłaty na rzecz sprzedawcy/wykonawcy 
oprogramowania (czyli podmiotu, który przeniósł prawa autorskie lub udzielił licencji) w zamian 
za: korzystanie z oprogramowania, jego utrzymanie lub serwis, rozwój oprogramowania, a tak-
że za korzystanie z oprogramowania w celu tworzenia nowych rozwiązań lub integracji z takimi 
rozwiązaniami. Problem vendor lock-in występuje także, gdy sprzedawca oprogramowania stara 
się narzucić rozwiązania umowne lub wykorzystać już zawarte umowy, żeby utrudnić nabywcy 
oprogramowania skorzystanie z oferty konkurencyjnych firm2, np. niezależnych organizacji serwi-
sowych (independent service organizations) lub konkurencyjnych sprzedawców oprogramowania. 
Problem vendor lock-in wynika więc w istocie z prób uzależnienia przez dostawców oprogramo-
wania swoich klientów, co może wywoływać negatywne tzw. efekty eksploatacyjne (exploiatative 
effects) lub wykluczające (exclusionary effects). Jako taki, nie jest on więc specyficzny dla umów 
sprzedaży oprogramowania – podobne zagadnienia antymonopolowe powstają także w innych 
sektorach gospodarki. 

Poniższe przykłady praktyk rynkowych obrazują sposoby sprzedawców oprogramowania na 
uzależnienie w praktyce od siebie nabywców:
1) sprzedawca uzależnia zawarcie umowy o wdrożenie oprogramowania od zakupu usług utrzy-

mania/serwisu/rozwoju u tego sprzedawcy lub jego autoryzowanego partnera, a nie u firmy 
oferującej tzw. third party support;

1 Umowy dotyczące sprzedaży oprogramowania najczęściej są umowami o dzieło z przeniesieniem lub licencją praw autorskich (zob. np. Maruta, b.d.).
2 W niniejszym artykule, dla wygody czytelnika, pojęcie „firmy” będzie używane zamiennie z terminem „przedsiębiorca” lub „przedsiębiorstwo”.
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2) w umowie o wdrożenie oprogramowania sprzedawca wymaga ponoszenia opłat serwiso-
wych od początku umowy, jeszcze zanim oprogramowanie zostanie opracowane i wdro- 
żone;

3) sprzedawca uzależnia upgrade oprogramowania od poniesienia wstecznych opłat serwi- 
sowych;

4) sprzedawca uzależnia przedłużenie licencji/grozi wypowiedzeniem licencji, jeżeli nabywca nie 
wykupi/nie przedłuży usług utrzymania/rozwoju u tego sprzedawcy lub jego autoryzowanego 
partnera;

5) sprzedawca oprogramowania uzależnia zawarcie umowy o wdrożenie oprogramowania od 
zakupu teraz lub w przyszłości innego rodzaju oprogramowania u tego sprzedawcy lub jego 
autoryzowanego partnera;

6) sprzedawca oprogramowania utrudnia zakup innego typu współpracującego oprogramo-
wania, żądając nowych opłat licencyjnych (lub tzw. opłat za indirect usage) lub odmawiając 
udzielenia informacji o interoperacyjności;

7) sprzedawca oprogramowania oferuje znaczącą obniżkę opłat licencyjnych w zamian za 
przedłużenie umowy w zakresie utrzymania/serwisu/rozwoju lub w zamian za zamówienie 
innego typu oprogramowania lub innych usług.
W niniejszym artykule autor przeanalizuje, czy i jak problem vendor lock-in przy umo-

wach sprzedaży oprogramowania mógłby być rozwiązany przez polskie oraz unijne prawo 
ochrony konkurencji. W tym celu autor odwoła się do (na razie nielicznej) praktyki decyzyjnej 
polskich i europejskich organów konkurencji oraz krajowych organów konkurencji spoza Unii 
Europejskiej. Niniejszy artykuł ma za zadanie jedynie zasygnalizować istnienie problemu vendor 
lock-in w sektorze oprogramowania B2B i opisać go za pomocą terminologii prawa antymono-
polowego. Celem tego artykułu nie jest pogłębiona analiza prawa, piśmiennictwa, orzecznictwa 
i praktyki decyzyjnej (polskich lub unijnych) organów konkurencji dotyczących poszczególnych 
typów praktyk ograniczających konkurencję (np. wiązania, sprzedaży pakietowej, rabatów, od-
mowy udzielenia licencji), które mogą być przejawem zachowań sprzedawców oprogramowania 
wywołujących problem vendor lock-in. Zważywszy na to, że problem vendor lock-in ze swojej 
istoty narusza te same wartości, jakie legły u podstaw systemów prawa ochrony konkurencji 
(w tym polskiego), zaskakującym jest, że nie doczekał się on dotychczas żadnego artykułu 
(czy nawet wzmianki w komentarzu) w doktrynie polskiego prawa konkurencji. W zamyśle autora 
tego artykułu, ma on więc na celu rozpocząć dyskusję na temat zastosowania instrumentarium 
prawa antymonopolowego do opisywania, a – z czasem – być może także do przeciwdziałania 
problemowi vendor lock-in na polskim rynku oprogramowania B2B (m.in. przez publicznych  
zamawiających).

II.	Dlaczego	prawo	konkurencji	 
powinno	zapobiegać	problemowi	vendor lock-in

Podstawowym celem prawa konkurencji (prawa antymonopolowego) jest doprowadzenie do 
efektywnej alokacji zasobów poprzez zapobieganie „praktykom eksploatacyjnym” oraz „praktykom 
wykluczającym” (zob. Semeniuk, 2015, s. 35–28). Prawo konkurencji ma więc zapewniać, żeby 
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działający na rynku przedsiębiorcy (wspólnie lub pojedynczo) nie wykorzystywali swojej siły ryn-
kowej do stosowania tzw. suprakonkurencyjnych cen (praktyki eksploatacyjne). Zgodnie z art. 9 
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów3, nadużycie pozycji dominującej może po-
legać na „narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych”. Jednocześnie 
prawo konkurencji zakazuje firmom mającym siłę rynkową stosowanie praktyk prowadzących do 
wykluczenia z rynku konkurentów w sposób inny niż oferowanie niższej ceny lub lepszego pro-
duktu (praktyki wykluczające).

Efekt eksploatacyjny vendor lock-in wystąpi więc, gdy nabywca/zamawiający oprogramowanie 
będzie zmuszony płacić za nie lub związane z nim usługi (np. usługi serwisu) cenę wyższą od cen 
konkurencyjnych. Przykładem takiej sytuacji będą wygórowane opłaty licencyjne, wygórowane 
opłaty za usługi utrzymania/serwisu/rozwoju, naliczanie przez sprzedawcę wstecznych opłat za 
usługi serwisowe lub „rekalkulowanie” tych opłat w czasie trwania umowy o wdrożenie lub sprze-
daż oprogramowania. Innym przykładem będzie narzucanie wygórowanych opłat koniecznych 
dla integracji oprogramowania (opłaty za tzw. indirect usage).

Efekt wykluczający vendor lock-in wystąpi z kolei, gdy np. poprzez działania sprzedawcy/
wykonawcy zostanie ograniczony dostęp do rynku danego produktu/usługi dla konkurentów sprze-
dawcy. Innym przykładem będą sytuacje, gdy usługi serwisu nie będą mogły być świadczone 
przez konkurencyjną firmę (tzw. third party support companies) albo gdy sprzedawca oprogramo-
wania będzie utrudniał lub uniemożliwiał zakup oprogramowania innej firmy IT (np. odmawiając 
rozszerzenia licencji, odmawiając udostępnienia informacji o interoperacyjności lub naliczając 
dodatkowe opłaty).

III.	Problem	vendor lock-in:	przegląd	praktyki	decyzyjnej	 
organów	konkurencji	i	sądów	w	Unii	oraz	na	świecie

W międzynarodowym środowisku naukowców i prawników zajmujących się prawem konku-
rencji (głównie w Europie i USA) w ostatnich latach zaczynają pojawiać się głosy o sprzeczno-
ści praktyk prowadzących do vendor lock-in z prawem antymonopolowym. Niektórzy sugerują, 
że prawo konkurencji powinno mieć zastosowanie przy uzależnianiu klientów od sprzedawców 
oprogramowania chmurowego (Opara-Martins, Sahandi i Tian, 2016). Inni wprost twierdzą, że 
np. opłaty pobierane przez firmę SAP za tzw. dostęp pośredni (indirect access) mogą stanowić 
sprzeczne z prawem konkurencji wiązanie (tying)4.

W ostatnich latach, a nawet miesiącach (na razie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Unii Europejskiej) rośnie presja na sądy i organy antymonopolowe, żeby starały się przeciw-
działać problemowi vendor lock-in. W roku 2010 amerykańska spółka Versata złożyła do Komisji 
Europejskiej skargę na firmę SAP (zob. Samadi, 2010). Według Versata, odmowa udostępnienia 
jej informacji o interoperacyjności oprogramowania ERP utrudniła oferowanie klientom SAP opro-
gramowania skarżącej spółki służącego do ustalania polityki cenowej (Versata Pricer). Sprawa 
nie została rozstrzygnięta przez Komisję, najprawdopodobniej dlatego, że Versata zawarła z SAP  
 

3 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798.
4 Taką opinię wyraził m.in. w 2017 r. prof. Barak D. Richman zajmujący się prawem konkurencji na Uniwersytecie w Duke, zob. https://256b7t2ctlpj29jufd45txzd-
-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/08/SAP-cover-letter.pdf.
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ugodę5. W czerwcu 2018 r. amerykańska firma Teradata pozwała z kolei w kalifornijskim sądzie 
federalnym firmę SAP6, zarzucając jej – sprzeczne z amerykańskim prawem antymonopolowym 
– wiązanie oprogramowania ERP z usługami hurtowni danych (data warehouse). Z kolei w maju 
2018 r. amerykański sąd federalny odrzucił wniosek Cisco o wydanie przyspieszonego wyroku 
(summary judgment) w sprawie pozwu konkurenta, firmy Arista7, co zwykle oznacza, że sąd 
skłania się do uznania argumentów powoda. Arista, powołując się na amerykańskie prawo an-
tymonopolowe, zarzuca Cisco m.in. monopolizację (monopolization) rynku utrzymania i serwisu 
przełączników sieciowych (Ethernet switches). Wreszcie, w 2015 r. południowokoreański organ 
antymonopolowy (Korean Fair Trade Commission) wszczął postępowanie w sprawie praktyk firmy 
Oracle na rynku utrzymania i serwisu sprzedawanego oprogramowania8. Według Koreańczyków, 
Oracle, sprzedając swój software, wymagała od klientów zapłaty za serwis każdego typu swoje-
go oprogramowania i utrudniała im korzystanie z niezależnych firm serwisowych. W roku 2016 
Koreańczycy zamknęli jednak prowadzone śledztwo9. 

W pewnym sensie o scenariuszach faktycznych mających charakter vendor lock-in w sek-
torze szeroko pojętego oprogramowania B2B można też mówić przy precedensowych i głoś-
nych „sagach” antymonopolowych z udziałem Komisji Europejskiej oraz firm Microsoft i IBM. 
W tej pierwszej sprawie, w 2004 r. Komisja Europejska uznała, że Microsoft nadużywa pozy-
cji dominującej10 poprzez m.in. odmowę udzielenia informacji dotyczących interoperacyjnoś-
ci w celu opracowania i dystrybucji systemów operacyjnych dla serwerów grup roboczych. 
Łączne kary Komisji nałożone na Microsoft, podtrzymane potem przez sądy unijne, wyniosły 
ponad 1,5 mld euro (zob. m.in. First i Gavil, 2014). Jeżeli chodzi o drugą sprawę, w 2011 r. 
Komisja Europejska uznała, że IBM najprawdopodobniej nadużywa pozycji dominującej11, 
utrudniając niezależnym firmom serwisowym (third party maintainers – TPM) dostęp do rynku 
utrzymania dostarczanych przez IBM komputerów mainframe. Komisja wydała wobec IBM de-
cyzję, w której zobowiązała koncern do dostarczania firmom serwisowym „krytycznych” części  
zamiennych oraz „informacji technologicznej” na „rozsądnych oraz niedyskryminacyjnych  
warunkach”.

IV.	Przesłanki	zastosowania	prawa	konkurencji	 
do	rozwiązania	problemu	vendor lock-in

1.	Pozycja	dominująca/siła	rynkowa

Walka z problemem vendor lock-in przy wykorzystaniu prawa konkurencji będzie polegała 
najczęściej na zarzucie nadużycia pozycji dominującej (siły rynkowej) przez sprzedawcę oprogra-
mowania. W prawie konkurencji siła rynkowa definiowana jest zwykle jako możliwość kształtowania 

5 Komisja nie wydała w tej sprawie decyzji. Ponieważ Komisja nie publikuje informacji o wycofaniu skarg, a w prasie brak informacji na te-
mat losów sprawy, wycofanie skargi przez Versata na skutek porozumienia z SAP wydaje się najbardziej prawdopodobnym finałem omawianej  
sprawy.
 6 Zob. US: Teradata sues SAP for antitrust, other violations. Competition Policy International, June 20, 2018.
 7 Zob. Arista’s Antitrust Suit Against Cisco OK’d for Trial, 23 maja 2018 r. Pozyskano z: https://www.law.com, 
 8 Zob. South Korea investigating Oracle over software bundling, kwiecień 2015. Pozyskano z: reuters.com,
 9 Zob. South Korea clears Oracle of anti-competitive acts after software probe, kwiecień 2016.
10 Zob. dec. Komisji Europejskiej z 21.04.2004 r. w sprawie COMP/C-3/37.792 – Microsoft.
11 Zob. dec. Komisji Europejskiej z 13.12.2011 r. w sprawie 39692 – IBM Maintenance services.
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cen lub narzucania warunków umownych bez oglądania się na konkurencję. W polskim prawie 
dwa najczęściej używane progi dla stwierdzenia siły rynkowej to udział 4012 lub 30%13 danej firmy 
w rynku właściwym.

2.	Rynki	właściwe	w	sektorze	oprogramowania	B2B

2.1.	Wstęp

Zarówno w polskim, jak i w unijnym w prawie konkurencji definicja rynku właściwego 
jest kluczowa dla uznania danych klauzul umownych czy praktyk biznesowych za sprzeczne 
z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Im więcej udziałów dana firma posiada w ryn-
ku właściwym, tym większe ryzyko, że taka firma zajmuje pozycję dominującą (siłę rynkową), 
a tym samym, że klauzule w umowach zawieranych przez taką firmę lub jej praktyki rynkowe 
naruszają prawo konkurencji. Polski oraz unijne organy konkurencji jak dotychczas nie wypra-
cowały jednak spójnych definicji rynku właściwego w sektorze „oprogramowania dla przedsię-
biorstw”. Na razie zarówno Komisja Europejska, UOKiK, jak i sądy są jedynie zgodne co do 
tego, że rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw (EAS) podlega dalszemu podziałowi na 
węższe „subrynki” właściwe. Dalszy podział produktowego rynku właściwego może wynikać albo 
z funkcji danego oprogramowania, albo ze specyfiki sektora, gdzie takie oprogramowanie jest  
wykorzystywane.

2.2.	Wymiar	produktowy	–	podział	ze	względu	na	funkcję	oprogramowania

W swoich decyzjach Komisja Europejska odróżniła np. „rynek oprogramowania PLM” (opro-
gramowanie do zarządzania cyklem życia produktu; product lifecycle management) od „opro-
gramowania ERP” (oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem; enterprise resource 
planning), „oprogramowania HR” (usługi kadrowe; human relations) oraz „oprogramowania BA” 
(analityka biznesowa; business analytics)14. Jednakże Sąd nie zgodził się np. na argumentację 
jednego ze skarżących konkurentów, że w ramach rynku „oprogramowania PDM” (oprogra-
mowanie do zarządzania danymi o produktach; product data management) można wydzielić 
subrynki oprogramowania CAD (oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo; 
computer-aided manufacturing) i PLM15, a Komisja nigdy nie przesądziła jednoznacznie, że ry-
nek oprogramowania CRM (oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami; customer 
relationship management) stanowi odrębny subrynek właściwy w ramach oprogramowania 
EAS (oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, enterprise application software), 
chociaż w kilku decyzjach skłaniała się ku takiej konkluzji. Prezes UOKiK nie wypowiadał 
się dotychczas na temat podziału produktowych rynków właściwych ze względu na funkcję  
oprogramowania.

12 Zob. art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: „(…) domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział 
w rynku właściwym przekracza 40%”.
13 Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz.U. 2014, poz 1012), tzw. porozumienia wertykalne są co do zasady legalne, jeżeli udziały 
w rynku właściwym „dostawcy” i „nabywcy” nie przekraczają 30%.

14 Zob. np. dec. Komisji Europejskiej z 1.12.2010 r. w sprawie COMP/39.784 – Omnis / Microsoft.

15 Zob. wyr. Sądu z 14.09.2017 r. w sprawie T-751/15, Contact Software GmbH p. Komisji.
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2.3.	Wymiar	produktowy	–	podział	ze	względu	na	sektor

Komisja Europejska nie wyklucza także podziału rynków EAS ze względu na daną branżę, 
np. „EAS dla handlu detalicznego16”. Podobnie twierdzi Prezes UOKiK, który w 2015 r., w jednej 
ze swoich decyzji wyróżnił np. „krajowy rynek sprzedaży produktów i usług IT w sektorze banko-
wości”, „krajowy rynek sprzedaży produktów i usług IT w sektorze administracji publicznej” oraz 
„krajowy rynek sprzedaży produktów i usług IT w sektorze służby zdrowia (opieki zdrowotnej)17”. 
Komisja Europejska przyznaje też w swoich decyzjach, że dla niektórych subrynków branżowych 
rynki oprogramowania mogą podlegać dalszemu podziałowi ze względu na funkcję18.

2.4.	Inne	potencjalne	sposoby	wyznaczenia	produktowego	rynku	właściwego

Prawdopodobnie, że w miarę upływu czasu organy konkurencji i sądy będą dopuszczały 
kolejne metody podziałów rynków właściwych w ramach oprogramowania B2B, na np. oprogra-
mowanie dedykowane vs. oprogramowanie ustandaryzowane; oprogramowanie front-endowe 
vs. back-endowe; odrębny rynek usług chmurowych lub odrębne rynki właściwe w zależności od 
użytego języka programowania.

2.5.	Wymiar	geograficzny

W większości decyzji Komisja Europejska uznawała, że rynek EAS ma wymiar europejski. 
Prezes UOKiK w swoich decyzjach twierdzi jednak, że rynek sprzedaży produktów i usług IT ma 
wymiar krajowy19.

2.6.	Rynki	pochodne	(aftermarkets)

Przy zajściu określonych okoliczności Prezes UOKiK lub Komisja Europejska mogą za od-
rębny rynek właściwy uznać tzw. rynek pochodny (aftermarkets). Rynki pochodne to „rynki dostaw 
produktów lub usług potrzebnych dla lub w związku z użyciem względnie długotrwałych produktów/
usług, które zostały już nabyte” (OECD, 2017) (np. rynek tonerów do drukarek HP, rynek serwisu 
hardware lub software). Takie rynki pochodne mają charakter „wewnątrzmarkowy”, a nie „mię-
dzymarkowy”, a tym samym o wiele łatwiej posiadać na nich dominację.

Komisja Europejska przyznaje nawet wprost, że „ulepszenia oprogramowania” także mogą 
być uznane za rynek pochodny20. W sektorze oprogramowania B2B o rynkach pochodnych moż-
na mówić w szczególności przy analizie praktyk biznesowych na rynkach usług utrzymania lub 
rozwoju oprogramowania, a także na rynkach wdrożenia ustandaryzowanego oprogramowania 
danego sprzedawcy, jeżeli takim wdrożeniem zajmuje się nie sam sprzedawca, ale jego tzw. firmy 
partnerskie albo gdy sprzedawca konkuruje na rynku usług utrzymania lub rozwoju z niezależnymi 
od niego firmami.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej21, aby można było mówić o nadużyciu pozycji 
dominującej na „pochodnym” rynku właściwym powinny zostać spełnione następujące warunki. 
16 Zob. dec. Komisji Europejskiej z 29.08.2014 r. w sprawie M.7334 – ORACLE / MICROS, pkt 9–14.
17 Zob. dec. Prezesa UOKiK z 28.01.2015 r. w sprawie DKK-17/2015.
18 Zob. dec. Komisji Europejskiej w sprawie COMP/39.784, op. cit.
19 Ibidem. Szerzej o definicji rynkach właściwych w sektorze oprogramowania, zob. np. Chin, 2004.
20 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Bruksela, 2005, pkt 243. 
21 Ibidem.
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Po pierwsze, o istnieniu rynku pochodnego można mówić przy „dostawach produktów lub usług 
potrzebnych dla lub w związku z użyciem względnie długotrwałych produktów/usług, które zostały 
już nabyte”. Po drugie, na rynku pochodnym musi oczywiście istnieć pozycja dominująca (według 
Komisji Europejskiej, zwykle taka pozycja będzie istnieć, jeżeli działalność na rynku pochodnym 
wymaga dostępu do prawa własności intelektualnej). Po trzecie, na rynku pochodnym musi 
funkcjonować aktualna lub potencjalna konkurencja dla przedsiębiorcy dominującego na rynku 
pierwotnym. Jeżeli chodzi o sektor oprogramowania B2B, powyższy warunek będzie częściej 
spełniony przy oprogramowaniu ustandaryzowanym lub SaaS22, ale możliwy będzie też przy opro-
gramowaniu dedykowanym, szczególnie jeżeli sprzedawca/wykonawca takiego oprogramowania 
sprzedaje podobne typy oprogramowania dedykowanego. Po czwarte, aby mówić o nadużyciu 
pozycji dominującej na rynku pochodnym, należy na takim rynku zidentyfikować brak możliwości 
łatwej zmiany/pozbycia się produktu lub usługi na rynku pierwotnym po zakupie takiego produktu 
lub usługi (np. czy możemy łatwo sprzedać zakupione oprogramowanie dedykowane). Po piąte 
wreszcie, kontrahenci przedsiębiorstwa dominującego na rynku pochodnym muszą mieć znacząco 
utrudnione podejmowanie decyzji opartej na dokładnej kalkulacji „cyklu życiowego” produktu lub 
usługi23, tj. wiedzieć, jaki będzie łączny koszt użytkowania produktu lub usługi z uwzględnieniem 
kosztów usług lub produktów nabywanych na rynku pochodnym (na skomplikowanym rynku opro-
gramowania B2B taka kalkulacja jest szczególnie trudna).

V.	Vendor lock-in:	nasuwające	się	wątpliwości	praktyki/klauzule	
na	rynku	oprogramowania	B2B

1.	Wyłączności/klauzule	wyłącznościowe

Przykładami nasuwających wątpliwości praktyk/klauzul na rynku oprogramowania B2B będą 
sytuacje, gdy nabywca/zamawiający w określonym czasie od zawarcia umowy będzie zmuszony 
zamawiać oprogramowanie (lub określony typ oprogramowania) tylko u sprzedawcy/wykonawcy 
lub jego autoryzowanych partnerów.

Jeżeli chodzi o analizę takich praktyk/klauzul pod kątem polskiego prawa konkurencji, powinna 
ona zostać dokonana oczywiście przede wszystkim pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów 
z 2011 r.24, które określa, jakie klauzule w „umowach wertykalnych” między „dostawcą” a „na-
bywcą” podlegają tzw. blokowemu wyłączeniu/zwolnieniu (tj. są co do zasady legalne), a jakie 
stanowią tzw. czarne klauzule (tj. są co do zasady nielegalne). Według ww. rozporządzenia, po-
rozumienie wertykalne to „porozumienie zawierane między dwoma lub więcej przedsiębiorcami, 
z których każdy działa – w ramach takiego porozumienia – na różnym szczeblu obrotu, których 
przedmiotem są warunki zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towarów” („towary” to zarówno pro-
dukty, jak i usługi); większość umów na sprzedaż/wdrożenie oprogramowania będzie spełniało 
definicję „porozumienia wertykalnego”. Co do zasady, klauzule wyłącznościowe nie podlegają  
 

22 W dużym uproszczeniu model SaaS polega na „zapewnieniu klientowi możliwości dostępu do aplikacji zainstalowanych na serwerach (Data Center) 
usługodawcy, za pośrednictwem sieci teleinformatycznych” (zob. Bieda, b.d.).
23 Ibidem, pkt 258.
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję, op. cit.
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„blokowemu zwolnieniu”, jeżeli udział sprzedawcy i nabywcy oprogramowania przekracza 30% 
w rynku właściwym; tak też należałoby uznać w przypadku większości klauzul wyłącznościowych 
występujących na rynku oprogramowania B2B.

2.	Wiązanie,	sprzedaż	pakietowa	i	rabaty

Przykładami nasuwających wątpliwości praktyk/klauzul na rynku oprogramowania B2B 
polegających na wiązaniu czy sprzedaży wiązanej (tying) będą np. sytuacje, gdy w umowie 
o wdrożenie oprogramowania sprzedawca/wykonawca wymaga ponoszenia opłat serwisowych 
od początku umowy, jeszcze zanim oprogramowanie zostanie opracowane i wdrożone. Innym 
przykładem takiej praktyki będzie sytuacja, gdy sprzedawca uzależnia podpisanie umowy o wdro-
żenie oprogramowania od zamówienia innego typu oprogramowania (np. „sprzedamy Wam nasz 
CRM, jeżeli kupicie też nasze oprogramowanie do rozliczeń księgowych”). Jeszcze kolejnym przy-
padkiem „wiązania” może być sytuacja, w której sprzedawca/wykonawca uzależnia podpisanie 
umowy o wdrożenie oprogramowania od zobowiązania nabywcy/zamawiającego do zakupu usług 
utrzy mania/serwisu/rozwoju oprogramowania w danym okresie po zawarciu umowy. W umowie 
o wdrożenie oprogramowania sprzedawca może też zastrzegać kary umowne (lub inne sankcje/
odpowiedzialność umowną), jeżeli nabywca skorzysta w określonym okresie z usług utrzyma-
nia/serwisu/rozwoju oprogramowania u firm innych niż sprzedawca/jego partnerzy. Wreszcie, 
sprzedawca oprogramowania ustandaryzowanego lub SaaS może uzależniać sprzedaż takiego 
oprogramowania od nabycia teraz lub później „modułów” do oprogramowania lub od zakupu 
oprogramowania dedykowanego bazującego na oprogramowaniu ustandaryzowanym od siebie 
lub od swoich autoryzowanych partnerów – powyższa sytuacja również może być rozważana pod 
kątem niedozwolonego wiązania.

Przykładami nasuwających wątpliwości praktyk/klauzul na rynku oprogramowania B2B pod-
legających analizie pod kątem rabatów lojalnościowych (loyalty rebates) lub tzw. sprzedaży pakie-
towej (bundling) będą np. sytuacje, gdy sprzedawca/wykonawca oprogramowania oferuje łączną 
zniżkę (np. w postaci niższych opłat licencyjnych/niższych opłat za usługi utrzymania/niższych 
opłat za „moduły” do oprogramowania podstawowego), jeżeli nabywca podpisze umowę, w której 
zobowiąże się do zakupu zarówno oprogramowania (model licencyjny lub z przeniesieniem praw), 
jak i późniejszych usług/oprogramowania. Innym, bardzo rozpowszechnionym na rynku oprogra-
mowania B2B (w tym także polskim) przykładem sprzedaży pakietowej będzie przypadek, gdy 
sprzedawca uzależnia upgrade oprogramowania od poniesienia wstecznych opłat serwisowych. 
Kolejną popularną sytuacją będzie, gdy przy próbie integracji konkurencyjnego oprogramowania 
(np. virtual machine software) sprzedawca domaga się opłat za tzw. użycie pośrednie (indirect 
usage) dotychczasowego oprogramowania, jednocześnie nie domagając się podobnych opłat przy 
zakupie i integracji własnego oprogramowania. Ze sprzedażą pakietową będziemy także mieli 
do czynienia, gdy sprzedawca stosuje tzw. klauzule rekalkulacyjne, tj. umożliwia zmniejszenie 
liczby licencji na oprogramowanie, ale pod warunkiem wzrostu opłat za usługi serwisu. Wreszcie 
sprzedawca może też oferować oprogramowanie (np. bazodanowe) po podstawowej cenie, jed-
nak dodatkowe, płatne moduły tego oprogramowania są aktywowane automatycznie po zakupie 
oprogramowania podstawowego (w teorii można z nich zrezygnować, ale nabywca nie był o tym 
wyraźnie poinformowany). 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.3

Piotr Semeniuk            Czy prawo konkurencji rozwiąże problem vendor lock-in w sektorze oprogramowania B2B?59

W tym miejscu należy zasygnalizować, że chyba najbardziej precyzyjna i treściwa analiza 
kryteriów mających zastosowanie przy analizie legalności wiązania, rabatów lojalnościowych 
czy sprzedaży pakietowej znajduje się w Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie obecnego 
art. 102 TFUE25 (dalej: Wytyczne). W świetle powyższych Wytycznych, aby w ogóle móc mówić 
o potencjalnej niezgodności praktyk polegających na sprzedaży wiązanej, pakietowej czy rabatach 
lojalnościowych z unijnym prawem konkurencji, firma, która stosuje takie praktyki, musi posiadać 
pozycję dominującą na rynku właściwym przynajmniej jednego produktu/usługi. W przypadku wią-
zania musi istnieć też osobny popyt na odrębne produkty/usługi26, a także ryzyko przeniesienia 
pozycji dominującej z jednego rynku właściwego na drugi. W przypadku sprzedaży pakietowej 
lub rabatu efektywna cena za produkt/usługę na rynku, na który przenoszona jest pozycja domi-
nująca, powinna też uniemożliwiać konkurentom przebicie tej ceny (najczęściej dlatego, że jest to 
cena poniżej kosztów firmy, która przenosi pozycję dominującą). Na koniec należy też wspomnieć, 
że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (np. sprawa Intel z 2017 r.27), 
domniemuje się też, że sprzeczne z unijnym prawem konkurencji są rabaty stosowane przez 
dominującą firmę, jeżeli ich przyznanie jest uwarunkowane nabyciem danego produktu/usługi od 
firmy stosującej rabat.

3.	Odmowa	udzielenia	licencji/informacji	o	interoperacyjności

O problemie vendor lock-in można też mówić, gdy sprzedawca/wykonawca, który wdrożył 
oprogramowanie odmawia udzielenia licencji koniecznej do świadczenia usług serwisu lub usług 
utrzymania przez konkurencyjną firmę. Sprzedawca, który wdrożył oprogramowanie może też 
odmawiać udzielenia informacji niezbędnej do zapewnienia interoperacyjności tego oprogra-
mowania z oprogramowaniem (dedykowanym lub ustandaryzowanym) zamówionym u innego 
sprzedawcy. Innym, częstym na polskim rynku przykładem jest sytuacja, gdy przy próbie integracji 
oprogramowania „bazodanowego” sprzedawca, który je wdrożył odmawia udostępnienia danych 
według dotychczasowej struktury, argumentując, że sama struktura bazy danych jest chroniona 
prawem autorskim.

Powyższe przykłady można opisać jako przypadki odmowy udzielenia licencji (refusal to 
license) lub odmowy udzielenia informacji o interoperacyjności (refusal to grant access to intero-
perability). Zgodnie z polskim prawem konkurencji, w określonych przypadkach Prezes UOKiK ma 
prawo nakazać udzielenia swoistej licencji przymusowej (np. prawno-autorskiej) (zob. np. Miąsik, 
2015, s. 350–364) lub nakazać udzielenia dostępu do określonej infrastruktury czy informacji. 
W szczególności art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że „prezes 
UOKiK może (…) nakazać (…) zastosowanie środków polegających na (…) 1) udzieleniu licencji 
praw własności intelektualnej na niedyskryminacyjnych warunkach; 2) umożliwieniu dostępu do 
określonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach oraz 3) zmianie umowy”. 

Przechodząc do analizy odmowy udzielenia licencji lub informacji o interoperacyjności przez 
sprzedawcę oprogramowania na gruncie polskiego prawa konkurencji, należałoby na początku 
ustalić czy korzystanie z oprogramowania nie jest przypadkiem możliwe na podstawie zawartej 
25 Komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do 
szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące (Dz. Urz. UE 2009/C 45/02).
26 Komunikat Komisji, ibidem, pkt 51.
27 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r. w sprawie C-413/14 P, Intel p. Komisji.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.3

Piotr Semeniuk            Czy prawo konkurencji rozwiąże problem vendor lock-in w sektorze oprogramowania B2B?60

umowy lub na podstawie przepisów prawa autorskiego bez uzyskania antymonopolowej licencji 
przymusowej. Szczególnie świadczenie usług utrzymania i serwisu nie zawsze musi wymagać licencji 
prawno-autorskiej. Przykładowo art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych28 
stanowi, że („jeżeli umowa nie stanowi inaczej”), określone czynności naruszające w normalnych 
warunkach prawo autorskie nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania 
z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez 
osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie. Podobnie, art. 73 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że „nie wymaga zezwolenia uprawnionego zwielo-
krotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy (…), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji 
koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego 
z innymi programami komputerowymi”. Takie zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy 
jest możliwe, jeśli, po pierwsze, powyższe „czynności (…) dokonywane są przez licencjobiorcę lub 
inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną 
osobę działającą na ich rzecz”; po drugie, „informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania 
nie były uprzednio łatwo dostępne [dla licencjobiorcy lub osoby uprawnionej]; po trzecie wreszcie, 
jeśli powyższe „czynności (…) odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowe-
go, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania”. Należy jednak zauważyć, że korzystanie 
z oprogramowania na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa autorskiego często nie 
będzie wystarczające. Przykładowo, „wydobycie” informacji o współdziałaniu z samego kodu bę-
dzie często niemożliwe bez współdziałania ze strony twórców oprogramowania. 

Jeżeli udzielenie licencji lub informacji o interoperacyjności nie jest jednak możliwe na gruncie 
prawa autorskiego lub samej umowy dotyczącej sprzedaży/wdrożenia oprogramowania, należy 
przejść do analizy pod kątem prawa konkurencji. Przesłanki ewentualnej sprzeczności odmowy 
udzielenia licencji/informacji o interoperacyjności z prawem konkurencji zostały przytoczone przez 
Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd w sprawach Magill29, IMS Health30 oraz Microsoft31. Zgodnie 
z tezami orzeczniczymi z powyższych spraw, przedsiębiorca, który odmawia licencji lub udostęp-
nienia informacji o interoperacyjności musi posiadać pozycję dominującą na rynku właściwym. 
Odmowa musi ponadto wykluczyć konkurencję na tzw. rynku sąsiednim (secondary market) oraz 
zapobiec pojawieniu się „nowego produktu/usługi”, „usprawnienia technicznego” lub usługi na 
rynku sąsiednim (zob. np. Drexl, 2005, s. 2).

Prawo konkurencji może więc umożliwić domaganie się licencji od firmy, która ma pozycję 
dominującą, jeżeli dzięki licencji możliwe jest uzyskanie „usprawnień technicznych” dotychcza-
sowego produktu lub usługi.

VI.	Podsumowanie
Problem vendor lock-in dotyczy zarówno firm prywatnych, jak i publicznych zamawiających 

(zob. np. Filipowicz, 2015) „skazanych” na długoletnią współpracę z dostawcami IT. Prezes UOKiK 
mógłby np. stwierdzić sprzeczność z prawem konkurencji określonych, niekorzystnych klauzul 

28 Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.
29 Wyr. Sądu z 6.04.1995 r.. w sprawie C-241/91 P i C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) i Independent Television Publications Ltd (ITP) p. Komisji.
30 Wyr. TS z 29.04.2004  r. w sprawie C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG i NDC Health GmbH & Co. KG.
31 Wyr. Sądu z 17.09.2011 r. w sprawie T-201/04, Microsoft Corp. p. Komisji.
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umownych w umowach o wdrożenie oprogramowania (np. klauzul nakazujących zapłatę wstecz-
nych opłat serwisowych). Klienci lub konkurenci dominujących sprzedawców IT mogliby też np. 
zacząć domagać się od Prezesa UOKiK, żeby ten nakazał lub zakazał sprzedawcom określonych 
zachowań rynkowych32. Problem vendor lock-in nie doczekał się dotychczas w doktrynie polskiego 
prawa antymonopolowego szerszego omówienia, dlatego autor tego artykułu ma nadzieję, że bę-
dzie on przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji na temat roli prawa konkurencji w przeciwdziałaniu 
problemowi vendor lock-in w sektorze oprogramowania dla przedsiębiorstw.
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„Normalny człowiek jest istotą wysoce nielogiczną i w tym 
jego człowieczeństwo. To rozum, owszem, ale silnie zanie-
czyszczony uprzedzeniami, emocjami i przeświadczeniami 
wyniesionymi z dzieciństwa czy z genów ojca i matki. Dlatego 
robot, podający się (na przykład przez telefon) za człowieka, 
dość łatwo może zostać zdemaskowany przez specjalistę.” 

Stanisław Lem, Pokój na Ziemi, 1987, s. 51.
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I.	Wprowadzenie
Tematyka wykorzystywania przez przedsiębiorców algorytmów do praktyk ograniczających 

konkurencję jest coraz częściej podejmowana przez środowisko akademickie (Blockx, 2018; 
Capobianco i Gonzaga, 2017; Ezrachi i Stucke, 2015; 2016; 2017), instytucje1 oraz organy ochro-
ny konkurencji2 i ich przedstawicieli (Currie, 2017; Laitenberger, 2017; 2017a; McSweeny, 2017; 
McSweeny i O’Dea, 2017, s. 75–81; Ohlhausen, 2017; Vestager, 2017). W pewnym zakresie 
zagadnienie to zostało również dostrzeżone w orzeczeniach sądów3 oraz decyzjach organów4. 

Tematyka algorytmicznego ustalania cen została w znacznej mierze spopularyzowana dzię-
ki publikacji książkowej pt. „Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven 
Economy” z 2016 r., autorów Ariel‘a Ezrachiego oraz Maurice‘a Stucke’ego. Autorzy wyrazili 
w niej przypuszczenie, że określony sposób wykorzystywania algorytmów na rynkach sprzedaży 
internetowej może prowadzić do antykonkurencyjnych skutków przy jednoczesnym braku moż-
liwości pociągnięcia do odpowiedzialności przedsiębiorców na gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów prawa konkurencji. 

Artykuł ten ma na celu wprowadzenie do tematu, naszkicowanie problemu oraz zaprezento-
wanie pewnych istotnych wydarzeń, które nastąpiły od momentu wydania wspomnianej publikacji. 
Celem tego artykułu nie jest natomiast proponowanie odpowiednich rozwiązań dla zidentyfiko-
wanych problemów, na co, zdaniem autora, jest zbyt wcześnie. W pierwszej części tego artykułu 
przedstawione zostaną kluczowe pojęcia związane z tematyką algorytmicznego ustalania cen 
oraz możliwe sposoby wykorzystywania algorytmów w biznesie. Następnie, w miarę możliwości 
na przykładach z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej organów, opisane zostaną różne rodzaje 
„algorytmicznych porozumień”, które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia istniejących 
przepisów prawa konkurencji.

II.	Algorytmiczne	ustalanie	cen	–	podstawowe	pojęcia
W języku potocznym „algorytm” rozumiany jest często jako zestaw kroków, które należy wy-

konać, aby zrealizować pewne zadanie. Tym samym za algorytm można przyjąć przykładowo opis 
złożenia modelu samolotu, instrukcję obsługi pralki, czy też nawet przepis kulinarny. Przyjmuje 
się, że algorytm to „uporządkowany zbiór jednoznacznych, wykonywalnych kroków, określający 
skończony proces, prowadzący do zrealizowania pewnego zadania” (Brookshear, 2003, s. 2) lub 
inaczej, „abstrakcyjny przepis opisujący działanie, które może być wykonane przez człowieka, 

1 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Algorithms and Collusion – Background note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, 2017. 
Pozyskano z: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2017)4/en/pdf; OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, 2017. 
Pozyskano z: http://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policyin-the-digital-age.pdf; OECD, Algorithms and Collusion – 
Note from the European Union, DAF/COMP/WD (2017)12, 2017. Pozyskano z:  https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)12/en/pdf; OECD, 
Big Data: Bringing Competition Policy to the Digital Era – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2016)14, 2017. Pozyskano z: https://one.
oecd.org/document/DAF/COMP(2016)14/en/pdf. 
2 Autorité de la concurrence / Bundeskartellamt, Competition Law and Data, 2016 (wspólny projekt dwóch organów ochrony konkurencji). Pozyskano z: 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf; Autorité de la concurrence/Bundeskartellamt, Joint project on algorithms 
and their implications on competition (kolejny wspólny projekt tych samych organów, który ma się zakończyć wydaniem podsumowującego raportu). 
Pozyskano z: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/2018/19_06_2018_Papier_Algorithmen.
html;jsessionid=859121547B2774CB393FF1CF78216154.2_cid387; Komisja Europejska, Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry, 2016. 
Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_preliminary_report_en.pdf; Komisja Europejska, Sprawozdanie końcowe na temat 
badania sektora handlu elektronicznego, 2017. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final%20report_pl.pdf.
3 Wyr. TS z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14 – Eturas, ECLI:EU:C:2016:42.
4 Dec. CMA nr. 50223 w sprawie Trod (Online sales of posters and frames) z 12.08.2016 r.; dec. Conseil de la Concurrence nr 2018-FO-01 z 7.06.2018 r. 
w sprawie Webtaxi.
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przez komputer lub w inny sposób” (Harel, 2000, s. 11). Definicja algorytmu jest więc bardzo po-
jemna i posiada liczne zastosowania. 

Analiza dokonana w tym artykule zostanie zawężona do algorytmów służących do ustalania 
cen produktów sprzedawanych w Internecie, a więc komputerowych algorytmów cenowych. Do 
przedstawiania algorytmów w postaci komputerowych programów służą języki programowania, 
które, podobnie jak języki naturalne, posiadają swoje właściwe słownictwo oraz odpowiednie 
zasady składni. W obu tych językach na podobnych zasadach działają jednak instrukcje, które 
określają takie czynności, jak: wprowadzanie danych, wyprowadzanie wyników, wykonywanie 
obliczeń, określanie warunków czy realizacja powtórzeń. 

Wśród algorytmów komputerowych możemy wyróżnić algorytmy polegające na analizie włas-
nych danych lub analizie danych konkurencji. Analiza własna może obejmować takie czynniki, jak 
popyt czy dostępność konkretnego towaru. Przykładowo, w razie zmniejszenia się dostępności 
towaru w sklepie internetowym algorytm może podnosić ceny. Problematyka analizy własnej (czyli 
dynamicznego ustalania cen) nie będzie przedmiotem tego artykułu, którego zakres zawężony jest 
do tematyki antykonkurencyjnych porozumień. Algorytmy polegające na analizie danych konku-
rencji mogą przykładowo reagować na zmiany cen konkurentów sprzedających te same produkty 
czy zmianę dostępności posiadanego przez nich towaru. To ten rodzaj algorytmów znajduje się 
w centrum rozważań przedstawionych w niniejszym artykule. 

Osobną grupą są algorytmy sztucznej inteligencji, które miałyby zostać zaprogramowane do 
ustalania cen produktów w celu maksymalizacji długoterminowych zysków. O ile obecnie istnienie 
takich rozwiązań nie jest jeszcze potwierdzone, to w e-marketingu i e-handlu sztuczna inteligencja 
jest już wykorzystywana. Przykładowo profiluje ona klientów na podstawie schematów ich zacho-
wań w wyniku czego otrzymujemy precyzyjne targetowane reklamy i propozycje produktów, które 
mogą nas interesować. 

Algorytmy są już powszechnie wykorzystywane w handlu internetowym. Zgodnie z danymi 
Komisji Europejskiej z raportu na temat badania sektora handlu elektronicznego z 2017 r. 53% 
badanych przedsiębiorców monitoruje ceny swoich konkurentów, a 67% z nich robi to za pomocą 
specjalnych programów software. Aż 78% korzystających z tych programów używa ich natomiast 
w celu automatycznego dostosowywania się do cen konkurentów5. Skutki tego zjawiska będą 
przedstawione w dalszej części tego artykułu.

III.	Rodzaje	„algorytmicznych	porozumień”
Należy na wstępie zaznaczyć, że istnieją pewne pro-konkurencyjne efekty wykorzystywania 

algorytmów cenowych. Przykładowo, możliwość szybszego zmieniania cen w przypadku zmiany 
popytu lub kosztów eliminuje problem nadwyżki popytu lub podaży, a stosowanie algorytmów ce-
nowych (przez ograniczanie czynnika ludzkiego) prowadzi do redukcji kosztów. Korzyści odnoszą 
też konsumenci, co zostało już zauważone w orzecznictwie6.

Niezależnie od tego algorytmy cenowe mogą również umożliwiać lub ułatwiać zawieranie anty-
konkurencyjnych porozumień (czy wypracowanie koordynacji) na wiele różnych sposobów7. Wśród 
5 European Commission, Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the Council and the 
European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry, 2017, s. 51.
6 Dec. Conseil de la Concurrence nr 2018-FO-01 z 7.06.2018 r. w sprawie Webtaxi.
7 Dalej dla uproszczenia będę posługiwał się terminem „algorytmicznych porozumień”.
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nich istnieją zarówno takie, które mogą być wprost sankcjonowane przez obecne przepisy prawa 
konkurencji, oraz takie, co do których możliwość podlegania pod te przepisy budzi wątpliwości. 

Algorytmiczne porozumienia można podzielić według dwóch kategorii:
1) algorytmy wykorzystywane jako narzędzia służące implementacji poczynionych uprzednio 

przez strony ustaleń;
2) algorytmy, które mogą prowadzić do/ułatwiać powstawanie milczących zmów.

1.		Pierwsza	kategoria	–	algorytmy	jako	narzędzia	służące	implementacji	poczynionych	
uprzednio	przez	strony	ustaleń

1.1.	Narzędzie

Pierwsza praktyka polega na wykorzystywaniu algorytmu jako narzędzia do osiągnięcia wy-
znaczonego przez przedsiębiorców celu. W takiej sytuacji to strony porozumienia dokonują między 
sobą pewnych ustaleń, a jedynie ich implementacja pozostawiona jest algorytmom. 

Za przykład może posłużyć amerykańska sprawa Topkins z 2015 r.8 lub decyzja CMA w spra-
wie Trod z 2016 roku9. Obydwie sprawy dotyczyły sprzedaży produktów na portalu Amazon, 
a przedsiębiorcy dokonali między sobą ustaleń, co do stosowania i funkcjonowania algorytmu. 

W sprawie Topkins strony porozumienia używały publicznie dostępnego oprogramowania 
umożliwiającego ustalanie cen na produkty (w tym przypadku plakaty) na portalu Amazon. Program 
ten zbierał dane na temat cen produktów oferowanych na portalu i mógł być wykorzystywany do 
automatycznego reagowania na zmiany tych cen w czasie rzeczywistym. W przedmiotowej sprawie 
przedsiębiorcy poczynili ustalenia mające na celu osiągnięcie koordynacji cenowej, a następnie, 
w celu ich realizacji, zaprogramowali swoje algorytmy cenowe w sposób umożliwiający egzekucję 
tych ustaleń za pomocą automatycznych procesów. 

W brytyjskiej sprawie Trod przedsiębiorcy Trod Limited oraz GB eye Limited również wy-
korzystywali publicznie dostępne oprogramowanie w celu ustalania cen na portalu Amazon. Ich 
ustalenia miały na celu wyłączenie między sobą konkurencji cenowej. Dokonano tego za pomocą 
odpowiedniej funkcji oprogramowania, która umożliwiała „ignorowanie” danych dotyczących cen 
innych uczestników rynku. Strategią Trod było więc automatyczne ustalanie cen na poziomie nieco 
niższym od innych przedsiębiorców (undercutting) oraz jednoczesne „ignorowanie” poziomu cen 
GB eye, co w konsekwencji prowadziło do wyższych cen na rynku. 

W obu sprawach to korespondencja mailowa wskazywała na zawarcie bezpośredniej zmowy 
cenowej. Takie zachowanie nie budzi wątpliwości z punktu widzenia obecnych przepisów prawa 
konkurencji, gdyż możliwe jest w tej sytuacji przypisanie koncepcji porozumienia. 

1.2.	Hub and Spoke

Drugi sposób polega na wspólnym wykorzystaniu jednego algorytmu (w relacji wertykalnej) 
służącego do ustalania/reagowania na ceny przez kilku przedsiębiorców. Wspólne użycie tego 
samego algorytmu formalnie w relacji wertykalnej może oddziaływać na rynek w sposób typo-
wy dla porozumienia horyzontalnego (tzw. porozumienie hub and spoke), a więc prowadzić do 

8 United States v. Topkins, sprawa nr. 3:15-cr-00201-WHO. Pozyskano z: http://www.justice.gov/atr/cases/topkins.html.
9 Dec. CMA nr. 50223 w sprawie Trod (Online sales of posters and frames) z 12.08.2016 r.
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„wyrównania” cen i złagodzenia konkurencji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z po-
rozumieniem tego typu mamy do czynienia, gdy uzgodnienie „między producentem (hub – wy-
jaśnienie własne) a członkami sieci sprzedaży (spokes – wyjaśnienie własne) służy wdrożeniu 
porozumienia poziomego między dostawcami danego towaru lub ukryciu poziomego charakteru 
porozumienia zawartego przez samych dystrybutorów”10. 

Jednym z elementów tego typu porozumienia jest świadomość jego uczestników co do faktu, 
że przekazywane pierwotnie do hub informacje ostatecznie docierają do spokes. W swojej prak-
tyce decyzyjnej Prezes UOKiK ujmuje to w sposób następujący: „(…) odbiorca jest świadomy, 
że przekazywane informacje dotrą do jego konkurentów. W konsekwencji pomiędzy odbiorcami 
zaistnieje stan transparentności w odniesieniu do przyszłych zachowań konkurentów (…) odbiorcy 
są świadomi uczestnictwa pozostałych dystrybutorów (ich konkurentów na tym samym szczeblu 
obrotu) w porozumieniu i faktu, że stosowane przez nich ceny są ujawniane ich konkurentom”11. 

Za przykład takiej sprawy może posłużyć wyrok TS z 21 stycznia 2016 r. w sprawie C-74/14 
Eturas UAB przeciwko Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (litewska rada ds. konkurencji)12. 
Praktyka polegała na wysłaniu przez administratora systemu rezerwacji wycieczek online do przed-
siębiorców (biur podróży) e-maila o treści informującej te biura o możliwości udzielania rabatów 
o maksymalnym pułapie do 3%. 

W orzecznictwie unijnym przyjmuje się szerokie rozumienie pojęcia „uczestnictwa w poro-
zumieniu”, które obejmuje m.in. tzw. bierne uczestnictwo, czyli sytuację, w której przedsiębiorcy 
biorący udział w spotkaniach, na których zawierane jest porozumienie, są uznawani za uczestni-
ków porozumienia, chyba że wyraźnie się im się sprzeciwiają13. 

TS w omawianym wyroku poszedł jeszcze o krok dalej, uznając,że samo wysłanie przez jed-
ną stronę wiadomości e-mail mogło „uzasadniać domniemanie, że biura podróży będące stroną 
w postępowaniu głównym znały treść (were aware) tej informacji począwszy od dnia jej wysłania, 
pod warunkiem że owe biura zachowują możliwość obalenia tego domniemania”14. Może to świad-
czyć o pewnej zdolności prawa konkurencji do dostosowywania się do nowych realiów rynkowych. 

W jeszcze nowszym rozstrzygnięciu z dnia 7 czerwca 2018 r. luksemburski organ ochrony 
konkurencji (Conseil de la Concurrence) wydał decyzję w sprawie Webtaxi, w której wyłączył spod 
zakazu porozumienie, w ramach którego kilka niezależnych korporacji taksówkowych wspólnie 
ustalało ceny za usługi taksówkowe za pośrednictwem zautomatyzowanego algorytmu15. Algorytm 
Webtaxi automatycznie obliczał taryfy, uwzględniając kilka parametrów: cenę za kilometr, odległość 
oraz czas przejazdu taksówek i stan natężenia ruchu. Opłaty ustalone przez algorytm były stałe 
i wiązały zarówno kierowców taksówek, jak i klientów, którzy nie mogli ich negocjować. 

Organ uznał, że praktyka ta stanowi antykonkurencyjne porozumienie zakazane przez art. 3 
luksemburskiej ustawy o konkurencji z dnia 23 października 2011 r. (odpowiednik art. 101 ust. 1 

10 Wyr. SN z 23.11.2011 r. (III SK 21/11), OSNAPiUS 2012, Nr 21–22, poz. 276.
11 Por. dec. Prezesa UOKiK z 8.12.2015 r., DOK-4/2015; zob. również: Bolecki, 2011.
12 Wyr. TS z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14 – Eturas, ECLI:EU:C:2016:42; zob. również Kohutek, 2017; Targański, 2016, s. 293–298.
13 Zob. np. wyr. TS z 30.05.2013 r. w sprawie C-70/12 P, Quinn Barlo Ltd i inni przeciwko Komisji, EU:C:2013:351, pkt 29.
14 Wyr. TS z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14 – Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, pkt 40.
15 Dec. Conseil de la Concurrence nr 2018-FO-01 z 7.06.2018 r. w sprawie Webtaxi. Pozyskano z: https://concurrence.public.lu/content/dam/ 
concurrence/fr/decisions/ententes/2018/decision-n-2018-fo-01-du-7-juin-2018-version-non-confidentielle.pdf; zob. też: https://globalcompetition 
review.com/article/1170429/luxembourg-exempts-price-fixing-taxi-algorithm; https://coreblog.lexxion.eu/webtaxi-the-luxembourg-competition-autho 
rity-exempts-an-algorithmic-price-fixing-arrangement-on-efficiency-grounds/.
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TFUE), spełniające jednak cztery przesłanki16 umożliwiające ewentualne wyłącznie spod zakazu, 
wymienione w art. 4 luksemburskiej ustawy o konkurencji z dnia 23 października 2011 r. (odpo-
wiednika art. 101 ust. 3 TFUE). Stwierdzono, że porozumienie między innymi przyczyniło się do 
skrócenia czasu oczekiwania na taksówki oraz doprowadziło do zwiększenia ich dostępności.

O ile przypisanie odpowiedzialności (niezależnie od faktu jej wyłączenia w przypadku spra-
wy Webtaxi) w tych sprawach nie było problematyczne, to nieco trudniej byłoby ocenić sytuację, 
w której przedsiębiorcy zlecający prowadzenie swojej polityki cenowej temu samemu podmiotowi 
trzeciemu nie mieliby jednocześnie świadomości, co do faktu dokonywania tego samego przez 
ich konkurentów. Różny stopień świadomości uczestników porozumienia oraz potencjalnie wy-
soki poziom skomplikowania relacji wertykalnych i horyzontalnych mógłby utrudniać wykrycie 
i stwierdzenie naruszenia. Nawet jednak w tego typu przypadkach użycie algorytmów pozostaje 
pewnego rodzaju czynnością techniczną i oceniane może być przez pryzmat stojącego za nią 
głównego zachowania, co do którego można zastosować istniejące przepisy dotyczące antykon-
kurencyjnych porozumień. 

2.	Druga	kategoria	–	algorytmy	ułatwiające	powstawanie	milczących	zmów

2.1.	Automatyczna	reakcja

Trzecia praktyka, pomimo możliwości wywołania negatywnych skutków na rynku, nie może 
być objęta tradycyjnie rozumianą koncepcją porozumienia lub praktyki uzgodnionej. Sprowadza się 
ona do wszelkich konfiguracji algorytmu mających na celu automatyczne reagowanie na zmiany 
cen konkurentów czy to przez stosowanie nieco większych obniżek cen, czy przez podążanie za 
podwyżkami, czy przez dostosowywanie się do cen konkurentów. 

Coraz częstsze korzystanie przez przedsiębiorców z programów software monitorujących 
różne strony internetowe i zbierających z nich dane dotyczące cen, prowadzi do zwiększania się 
stopnia transparentności (przejrzystości) rynku sprzedaży internetowej. Ułatwione staje się przez 
to monitorowanie cen, wykrywanie odstępstw od stosowania „pożądanych cen” (czy to w rela-
cjach wertykalnych, czy horyzontalnych), a przy tym możliwe jest reagowanie na te odstępstwa 
w czasie rzeczywistym. 

Ze względu na transparentność rynku sprzedaży online, konkurenci posługujący się algorytmami 
cenowymi są w stanie błyskawicznie (w czasie rzeczywistym) dostosowywać się do swoich cen. 

Obniżki cen w celu pozyskania klientów są z reguły nieefektywne, gdy w ciągu milisekundy 
taką samą obniżkę jest w stanie zaoferować konkurent. Podnoszenie cen może natomiast okazać 
się opłacalne, zakładając, że skłoniłoby ono innych sprzedawców do podniesienia cen również 
na ich produkty17. W takich warunkach ceny naturalnie zmierzają w kierunku wyższego niż kon-
kurencyjnego poziomu.

16 Porozumienie takie musi jednocześnie: 1) przynosić obiektywne korzyści gospodarcze (tzw. efficiency gains); 2) zapewniać udział w tych korzyś-
ciach nabywcom lub użytkownikom produktów; 3) negatywne skutki dla konkurencji, jakie wynikają z zawarcia porozumienia, muszą być proporcjonalne 
do korzyści wynikających z jego zawarcia; 4) zawarcie porozumienia nie może prowadzić do wyeliminowania konkurencji w zakresie znacznej części  
towarów.
17 W skrajnych sytuacjach firmy mogą próbować podnieść ceny praktycznie bez ryzyka utraty klientów, ponieważ algorytmy ich konkurentów reagują na 
te zmiany w czasie rzeczywistym. Jeżeli podwyżka okaże się nieopłalna (nie spowoduje wzrostu cen po stronie konkurencji), to firma może błyskawicznie 
wrócić do stosowania pierwotnej ceny. 
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Prawo konkurencji zna podobne przypadki z rynków oligopolistycznych, na których takie 
zachowanie jest co do zasady dozwolone18. Przykładem może być rynek dwóch, znajdujących 
się obok siebie stacji paliw, na których ceny są widoczne z zewnątrz. Jeżeli jedna stacja obniży 
ceny w celu „zwabienia” większej ilości klientów, stacja konkurencyjna może również obniżyć 
swoje ceny, przez co klienci znowu znajdą się w punkcie wyjścia. Taka struktura rynku sprawia, 
że obniżki cen mogą stać się nieopłacalne, a konkurenci zaczynają „inteligentnie przystosowywać 
się” do swoich cen. Takie paralelne zachowania przedsiębiorców (conscious parallelism lub tacit 
collusion), pomimo iż skutkują równoległą i identyczną co do wysokości podwyżką cen, nie mogą 
być na gruncie prawa konkurencji identyfikowane ze zmową cenową19. 

Choć co do zasady z transparentnością mogą wiązać się pozytywne skutki dla konsumentów20, 
to równocześnie może zmniejszyć ona niepewność co do strategii pozostałych uczestników rynku. 
Za przykład może posłużyć badanie rynku sektora paliwowego dokonane przez Bundeskartellamt 
(niemiecki organ ochrony konkurencji), którego wyniki zaprezentowano w 2011 roku21. 

Pięć firm – BP (Aral), ConocoPhilipps (Jet), ExxonMobil (Esso), Shell i Total – zdominowało 
rynek stacji benzynowych przy autostradach. W celu monitorowania cen właściciele stacji przejeż-
dżali obok stacji swoich konkurentów kilka razy dziennie i wpisywali ich ceny do swoich własnych 
systemów. W badaniu zauważono, że w przypadku podwyżki cen przez jedną ze stacji – konkurenci 
reagowali własną podwyżką w przeciągu 3–6 godzin. Rząd niemiecki, w celu zaradzenia temu 
problemowi, wprowadził obowiązek udostępniania wszystkich cen paliw w czasie rzeczywistym, 
które następnie przekazywane były konsumentom. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, konsu-
menci mieli mieć możliwość znalezienia najtańszego paliwa w okolicy. Okazało się, że zwiększona 
transparentność paradoksalnie doprowadziła do dalszych podwyżek cen (detaliczne ceny benzyny 
wzrosły o ok. 1,2 do 3,3 eurocenta, a olej napędowy wzrósł o ok. 2 eurocenty). 

W literaturze wskazuje się, że zwiększona transparentność rynku sprzedaży online, połączona 
z powszechnym stosowaniem algorytmów, może prowadzić do przeniesienia problemu oligopolu 
na dodatkowe rynki (Ezrachi i Stucke, 2016). Szczególnie narażone wydają się być rynki o wyso-
kim stopniu koncentracji, obejmujące produkty homogeniczne, gdzie algorytmy mogą skutecznie 
monitorować ceny (Ezrachi i Stucke, 2017, s. 4).

Wydaje się, że obecne unijne i polskie przepisy dotyczące antykonkurencyjnych porozumień 
nie są wystarczające, aby objąć swoim zakresem powyższe zachowanie (Szerzej na ten temat 
zob. Mleczko, 2018). Prawo konkurencji zostało ukształtowane w czasach, w których centralnym 
motorem napędowym wszystkich decyzji biznesowych był człowiek. Stąd również język, którym 
się ono posługuje został w przeważającej mierze dostosowany do ludzkich zachowań. Przyjmuje 
się więc, że koncepcja porozumienia wymaga istnienia „wspólnej woli” (concurrence of wills) 
oraz pewnej zewnętrznej manifestacji tej woli22. Zaprogramowanie algorytmu w sposób, o którym 
mowa w tym rozdziale, może być natomiast przejawem zupełnie indywidualnej, racjonalnej decyzji 

18 Zob. np. wyr. TS z 27.09.1988 r. w sprawach połączonych C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 oraz C-125/85 do C-129/85, Ahlström 
i in. przeciwko Komisji (Woodpulp) (zb. orz. ecr i-1307).
19 Wyr. TS z 16.12.1975 r. w sprawach połączonych od 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73 i 114/73 Suiker Unie i in. przeciwko 
Komisji, pkt 174.
20 Zwiększa m.in. możliwości wyboru różnych produktów i usług oraz świadomość wyboru danej oferty.
21 Bundeskartellamt, Fuel Sector Inquiry, Final Report in accordance with §32e GWB, 2011. Pozyskano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/
Publikation/EN/Sector%20Inquiries/Fuel%20Sector%20Inquiry%20-%20Final%20Report.pdf?__blob=publicationFile&v=14.
22 Zob. np. wyr. SPI z 26.10.2000 r. w sprawie T-41/96 Bayer przeciwko Komisji, Rec. s. II-3383, pkt 69. 
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biznesowej mającej na celu wyeliminowanie niedoskonałego czynnika ludzkiego oraz zmierzaniu 
tym samym do maksymalizacji zysków. Są jednak również powody ku temu, by rozważać czy 
prawo konkurencji jest w pewnym zakresie zdolne do dostosowywania się do zmieniających się 
realiów rynkowych, w szczególności spowodowanych rozwojem nowych technologii. Jednym 
z takich powodów jest wspomniany wcześniej wyrok TS w sprawie Eturas23. 

2.2.	Sztuczna	inteligencja

Poza opisaną wyżej możliwością zaprogramowania prostego algorytmu rozwiązującego dany 
problem, algorytm można również wyposażyć w zdolność do samodzielnego uczenia się. Zdolność 
do samodzielnego uczenia się maszyn, czyli tzw. uczenie maszynowe stanowi jedną z dziedzin 
sztucznej inteligencji. Jest to proces, który opiera się na algorytmach uczących się rozpoznawania 
prawidłowości i zależności na zbiorach danych. W roku 2016 uczenie maszynowe oraz uczenie 
głębokie (deep learning)24 stanowiło prawie 60% wszystkich inwestycji dokonywanych w obszarze 
sztucznej inteligencji (McKinsey & Company, Forbes Polska, 2017, s. 9). 

Algorytm oparty na tej technologii, wykorzystywany w celu ustalania cen, nie byłby ograniczony 
do reagowania na zmiany cen konkurentów, lecz mógłby być w stanie takie zmiany przewidywać 
i reagować zanim one nastąpią (Ezrachi i Stucke, 2015, s. 72). Przedsiębiorcy mogliby więc sa-
modzielnie zaprogramować algorytm, który miałby na celu ustalanie cen w czasie rzeczywistym 
w celu osiągnięcia długoterminowej maksymalizacji zysków na danym rynku. Inteligentne algoryt-
my miałyby w kontekście wspomnianej wyżej specyfiki rynku dojść do wniosku, że obniżanie cen 
nie jest opłacalne, co finalnie prowadziłoby do utrzymywania wyższych cen niż te, które byłyby 
ukształtowane za pomocą procesów konkurencyjnych. Co istotne, ze względu na swój jedno-
stronny charakter, takie zachowanie byłoby całkowicie wyłączone spod przepisów regulujących 
antykonkurencyjne porozumienia. 

Opisany problem jest obecnie czysto hipotetyczny, natomiast ilustruje on pewne potencjalne 
wyzwania, które nowe technologie mogą stawiać aktualnie istniejącym, wyjątkowo antropocen-
trycznym koncepcjom prawa konkurencji. Biorąc bowiem pod uwagę dynamiczny rozwój sztucznej 
inteligencji i jej coraz powszechniejsze stosowanie w sektorze e-commerce, wydaje się, że można 
oczekiwać jej popularyzacji również w omawianym zakresie.

IV.	Zakończenie
W istniejącej literaturze poświęconej tej tematyce można wyróżnić dwa główne nurty. 

Przedstawiciele pierwszego z nich przyjmują tezę, że obecne przepisy prawa konkurencji nie są 
wystarczające do radzenia sobie z opisanymi problemami (A. Ezrachi, M. Stucke, A. Capobianco). 
Autorzy publikacji z tego nurtu proponują zazwyczaj odpowiednie rozwiązania, które miałyby tym 
problemom zaradzić. Wśród nich można wymienić przykładowo propozycję zmiany koncepcji po-
rozumienia, która miałby zostać poszerzona o wspomniane wyżej praktyki algorytmicznego usta-
lania cen czy też propozycję wprowadzenia odpowiednich regulacji, które miałyby przeciwdziałać 

23 Za przykład może posłużyć wspomniany wcześniej wyr. TS w sprawie Eturas.
24 Uczenie głębokie to podkategoria uczenia maszynowego, wykorzystująca sieci neuronowe, czyli struktury danych, których działanie bliskie jest 
operacjom wykonywanym przez ludzki mózg.
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występowaniu negatywnych skutków tych praktyk. Drugi nurt obejmuje autorów, którzy uważają, 
że obecne przepisy są wystarczające (J. Blockx; R. Whish) (McLennan, 2017). 

Wydaje się debata nad ewentualnymi rozwiązaniami jest wartościowa, pomimo że niektóre 
z bardziej zaawansowanych technologicznie sposobów wykorzystywania algorytmów nie zostały 
jeszcze doświadczone empirycznie. Prawo bowiem w większości przypadków dopiero podąża 
za dokonywanymi zmianami technologicznymi. Należy jednak zachować wyjątkową ostrożność 
w wyciąganiu wniosków oraz proponowaniu daleko idących zmian w stosunku do problemów, 
które nie zostały jeszcze w pełni zbadane, być może nawet dobrze zrozumiane, a na pewno uwi-
docznione w praktyce organów ochrony konkurencji oraz sądów. Ponadto, nie można również 
wykluczyć ewentualnej zmiany wykładni znanych już prawu konkurencji przepisów i koncepcji, co 
w pewnym zakresie miało miejsce przykładowo w wyroku TS w sprawie Eturas.
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I.	Wstęp
Dynamiczny postęp technologiczny w zakresie sztucznej inteligencji, który obserwujemy 

w XXI wieku stawia nowe wyzwania przed uczestnikami obrotu oraz organami stosującymi prawo, 
a w dalszej perspektywie również przed ustawodawcą. Zautomatyzowanie oraz zautonomizowanie 
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procesów decyzyjnych, powodujące w mniejszym lub większym stopniu utratę kontroli nad nimi 
przez człowieka, rodzi pytania filozoficzne i etyczne, ale także prawne. Jednym z podstawowych 
zagadnień z tego zakresu jest kwestia odpowiedzialności za działanie sztucznej inteligencji lub 
urządzeń przez nią sterowanych, takich jak samochody bezzałogowe, autonomiczne roboty me-
dyczne czy samouczące się programy komputerowe. Pytanie to dotyczy zarówno odpowiedzial-
ności cywilnej, karnej, jak i administracyjnej, w tym na podstawie norm prawa konkurencji. 

W kontekście prawa konkurencji na pierwszy plan w kontekście odpowiedzialności za dzia-
łania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wysuwa się używanie algorytmów cenowych, czyli 
programów komputerowych służących do automatycznego określania cen sprzedaży towarów lub 
usług. W ostatnich miesiącach kwestia korzystania z takich algorytmów stała się jednym z naj-
gorętszych tematów dyskutowanych przez przedstawicieli regulatorów i doktryny oraz doczekała 
się pierwszych decyzji europejskich organów ochrony konkurencji.

Należy podkreślić, że niniejszy artykuł ma w założeniu charakter przyczynkowy i służy je-
dynie nakreśleniu tematu, który w przyszłości z dużym prawdopodobieństwem będzie istotnym 
elementem stosowania prawa konkurencji i niewątpliwie będzie wymagał pogłębienia. 

II.	Sztuczna	inteligencja	–	czyli	co?
Sztuczna inteligencja jest przede wszystkim nauką interdyscyplinarną, ze szczególnym 

uwzględnieniem takich dziedzin, jak informatyka, robotyka, matematyka i statystyka (Flasiński, 
2011, s. 241). Sztuczną inteligencję można rozumieć jako inteligencję (cechę) przejawianą przez 
maszyny, w odróżnieniu od inteligencji człowieka i zwierząt. 

Jednakże w języku potocznym, a zatem – z perspektywy nauk informatycznych – także 
w  języku prawniczym, przez pojęcie „sztucznej inteligencji” powszechnie rozumie się również 
programy komputerowe umożliwiające maszynom podejmowanie działań, które mogą być ge-
neralnie scharakteryzowane jako inteligentne1. Chodzi przy tym o działania inteligentne z per-
spektywy człowieka. Jak bowiem wskazał twórca pojęcia „sztucznej inteligencji”, John McCarthy, 
nie istnieje solidna definicja inteligencji, która nie byłaby oparta na odniesieniu się do inteligencji 
ludzkiej, ponieważ „nie możemy jeszcze określić w ogólności, jakie rodzaje procedur obliczenio-
wych chcemy nazwać inteligentnymi”2. W tym rozumieniu pojęcie „sztucznej inteligencji” można 
z grubsza uznać za zbieżne z pojęciem „inteligentnych agentów programowych” (intelligent softwa-
re agents), a więc programów komputerowych nakierowanych na osiągnięcie efektu określonego 
przez użytkownika, odbierających bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego i reagujące na 
nie w sposób wpływający na to środowisko. Inteligentni agenci programowi są obdarzeni pewną 
autonomicznością (której stopień może się różnić) oraz mogą, choć nie muszą, uczyć się (czyli 
wykorzystywać proces uczenia maszynowego) lub wykorzystywać wiedzę w celu osiągnięcia 
zamierzonych efektów. W takim też rozumieniu pojęcie „sztucznej inteligencji” będzie używane 
w dalszej części artykułu. 

W świetle tej definicji, sztuczna inteligencja obejmuje szeroki zakres maszyn, czy też pro-
gramów komputerowych, począwszy od stosunkowo prostych (jak na przykład termostat, który 

1 Stanford Encyclopedia of Philosophy; Logic and Artificial Intelligence “programs that enable computers to display behavior that can (broadly) be 
characterized as intelligent”. Pozyskano z: https://plato.stanford.edu/entries/logic-ai/.
2 http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.5

Michał Konrad Derdak            Czy androidy śnią o zmowach cenowych?…75

w odpowiedzi na zmiany temperatury otoczenia reaguje, tak sterując systemem, aby utrzymać 
pożądaną temperaturę) do bardzo zaawansowanych (jak na przykład maszyny samouczące się, 
bliżej opisane w punkcie IV.5 artykułu). 

Obejmuje ona również (dynamiczne) algorytmy cenowe, czyli programy komputerowe służące 
do automatycznego określania cen sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez przedsię-
biorcę. Ceny są określane przez algorytm w celu osiągnięcia określonego efektu ekonomicznego, 
którym z reguły jest maksymalizacja zysku, na podstawie danych wejściowych, które mogą obej-
mować dane statystyczne dotyczące grupy docelowej, dane osobowe konkretnego potencjalne-
go nabywcy, informacje biznesowe sprzedawcy, a także publicznie dostępne ceny konkurentów.

III.	Pierwsze	kroki	w	ocenie	praktyk	antykonkurencyjnych	
z	wykorzystaniem	algorytmów	cenowych

Dotychczas raportowane doświadczenia organów ochrony konkurencji związane ze stoso-
waniem sztucznej inteligencji są bardzo ograniczone i sprowadzają się do dość standardowych 
spraw ustalania cen sprzedaży między konkurentami oraz między dostawcą a odbiorcą, w któ-
rych przedsiębiorcy w celu wdrożenia uprzednio zawartego porozumienia korzystali z programów 
komputerowych monitorujących lub dostosowujących ceny sprzedaży towarów. 

Pierwszą tego rodzaju decyzją była decyzja brytyjskiego organu ochrony konkurencji 
(Competition and Markets Authority) z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie Trod Ltd oraz GB eye Ltd 3. 
Sprawa dotyczyła dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie internetowej 
sprzedaży plakatów i ram. Korzystali oni ze wspólnie zaadaptowanego oprogramowania, które 
automatycznie dostosowywało ceny towarów oferowanych przez nich za pośrednictwem sprze-
dażowej platformy internetowej. Celem tego algorytmu było wdrożenie uprzedniego porozumienia 
przedsiębiorców, co do niekonkurowania w zakresie cen. Zaskakujące może się wydać, że do 
działalności na tym samym rynku produktowym odnosiła się pierwsza sprawa amerykańskiego 
Departamentu Sprawiedliwości dotycząca zmowy cenowej wdrażanej przy użyciu algorytmów 
cenowych (postępowanie karne zakończone ugodą sądową 30 kwietnia 2015 roku4).

Z kolei KE 24 lipca 2018 r. wydała cztery decyzje5, w których po raz pierwszy stwierdziła, że 
oprogramowanie cenowe było używane do praktyk antykonkurencyjnych. Ponownie, w sprawach 
tych chodziło o wdrożenie uprzedniego porozumienia przedsiębiorców, tym razem dotyczącego 
poziomu cen odsprzedaży. Dostawcy używali zaawansowanych narzędzi monitorujących, które 
pozwalały im skutecznie śledzić poziom cen odsprzedaży stosowanych przez dystrybutorów in-
ternetowych oraz szybko interweniować w przypadku obniżania cen. Dystrybutorzy, którzy nie 
stosowali cen oczekiwanych przez dostawców spotykali się z groźbami lub sankcjami, na przykład 
w postaci karnego wstrzymania dostaw. KE zauważyła przy tym, że ze względu na stosowanie 
przez innych uczestników rynku algorytmów cenowych, dla których danymi wejściowymi są między 
innymi ceny stosowane przez tych dystrybutorów, taka praktyka może mieć szerszy negatywny 
wpływ na rynek, aniżeli w innych sytuacjach. 

3 https://www.gov.uk/government/news/cma-issues-final-decision-in-online-cartel-case.
4 https://www.justice.gov/atr/case-document/file/628891/download.
5 Dec. KE w sprawach: COMP/40465 Asus, COMP/40469 Denon & Marantz, COMP/40181 Philips oraz COMP/40182 Pioneer.
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IV.	Odpowiedzialność	za	naruszenie	prawa	konkurencji	 
przy	użyciu	sztucznej	inteligencji

1.	Uwagi	wstępne

Wydaje się, że obecna popularność tematu naruszenia prawa konkurencji przy użyciu sztucznej 
inteligencji zasadza się głównie na pytaniu, w którym momencie sztuczna inteligencja przestaje 
być jedynie narzędziem wykorzystywanym przez człowieka do wdrożenia jego zamiarów, a sta-
je się autonomicznym bytem zdolnym do podejmowania własnych decyzji, których skutki mogą 
odbiegać od intencji człowieka. 

Przypisanie odpowiedzialności za naruszenie prawa wiąże się, z wyjątkiem przypadków 
ukształtowania przez ustawodawcę odpowiedzialności jako obiektywnej, z relacją psychiczną 
sprawcy do zarzucanego mu czynu. Mimo że w uokik z 2007 r. brakuje definicji winy, umyślności 
i nieumyślności, to wydaje się, że pojęcia te są dość powszechnie definiowane w doktrynie prawa 
konkurencji w sposób zbieżny z rozwiązaniami prawa cywilnego (zob. Skoczny i in., 2014, s. 1336). 
Współczesna cywilistyka rozróżnia dwie postacie winy: winę umyślną (dolus directus), w której 
sprawca chce wyrządzić drugiemu szkodę oraz winę nieumyślną (dolus eventualis), w której szkoda 
jest wynikiem niedołożenia przez sprawcę należytej staranności (Pietrzykowski i in., 2008, s. 1214).

Wobec powyższego, należy skonstatować, że przypisanie odpowiedzialności za narusze-
nie prawa jest funkcją woli, rozumianej jako zdolność dokonywania świadomych wyborów, a nie 
inteligencji sprawcy. Z tego względu we współczesnym ustawodawstwie nie przypisuje się odpo-
wiedzialności choćby zwierzętom, mimo że wiele z nich przejawia inteligencję.

Z tej perspektywy można rozważać szereg różnych przypadków naruszenia prawa konku-
rencji przy użyciu (udziale) sztucznej inteligencji, w zależności od tego, jakie jest jej szczegółowe 
działanie.

2.	Sztuczna	inteligencja	jako	narzędzie	do	wdrożenia	porozumienia	antykonkurencyjnego

W pierwszym rzędzie może dojść do sytuacji, gdy przedsiębiorcy zawarli w dowolny spo-
sób porozumienie ograniczające konkurencję, które następnie wdrażają przy użyciu algorytmów 
i sztucznej inteligencji. W takim przypadku nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja stanowi 
jedynie proste (nawet jeżeli technicznie zaawansowane) narzędzie do wdrożenia porozumienia 
antykonkurencyjnego, tak samo jak na przykład rozmaite środki komunikacji, których w podobnym 
celu mogą użyć przedsiębiorcy. 

Należy zauważyć, że do tej kategorii należą wszystkie dotychczas raportowane sprawy do-
tyczące naruszenia prawa konkurencji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, opisane w punk-
cie III artykułu.

3.		Sztuczna	inteligencja	skonstruowana	w	sposób	umyślnie	prowadzący	 
do	niedozwolonego	porozumienia	oraz	ryzyko	nieuzgodnionej	koordynacji

Z odmienną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby bez uprzedniego porozumienia przed-
siębiorców algorytm lub algorytmy cenowe stosowane przez nich zostały celowo tak zaprojektowa-
ne, aby umożliwić im antykonkurencyjne ustalanie cen bez interwencji człowieka. Takie programy 
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komputerowe mogłyby wymieniać się szczegółowymi informacjami wrażliwymi oraz w skojarzony 
sposób ustalać wysokość cen dwóch lub więcej przedsiębiorców. 

Stosowanie tak zaprojektowanych algorytmów należałoby uznać za przejaw uzgodnionej 
koordynacji działań przedsiębiorców, mieszczącej się w szerokim pojęciu „porozumienia w prawie 
konkurencji” (Skoczny i in., 2014, s. 260). Przedsiębiorca używający takiego algorytmu co najmniej 
powinien mieć świadomość, że w przypadku korzystania przez innego przedsiębiorcę z algorytmu 
o podobnej charakterystyce dojdzie do niedozwolonej koordynacji decyzji cenowych. Niewątpliwie 
taka sytuacja może prowadzić do zmniejszenia niepewności rynkowej, zwłaszcza w dość praw-
dopodobnym scenariuszu zaprojektowania algorytmu tak, aby na bieżąco uwzględniał reakcje 
konkurentów na określane przez ten algorytm ceny (Autorite de la concurrence i Bundeskartellamt, 
2016, s. 14–15). Trafne wydaje się również założenie, że korzystanie przez konkurentów z tego 
samego (pochodzącego od tego samego dostawcy) algorytmu cenowego może stanowić podstawę 
do powstania kartelu trójkątnego (hub-and-spoke) (Ezrachi i Stucke, 2016, s. 585). W zależności 
od okoliczności takie działanie przedsiębiorców może być uznane za umyślne albo nieumyślne 
zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Jednakże w praktyce obrotu gospodar-
czego takie ryzyko będzie ograniczone ze względu na fakt, że z jednej strony algorytmy cenowe 
są produktami zaawansowanymi, dopasowanymi do indywidualnych potrzeb, z drugiej zaś – nie 
są dobrem publicznie dostępnym. Wobec tego, hipotezą roboczą dla aktualnej polityki ochrony 
konkurencji powinien być heterogeniczny rozwój algorytmów cenowych, a tym samym asymetria 
w ich działaniu (Petit, 2016, s. 362).

Od przejawów uzgodnionej koordynacji należy odróżnić przypadki nieuzgodnionej koordy-
nacji (tacit collusion), które mogą mieć miejsce, jeżeli algorytm stosowany przez przedsiębiorcę 
działa jednostronnie, na przykład monitorując ceny konkurentów, bez wyraźnego porozumienia 
lub bezpośredniej komunikacji z rywalizującym algorytmem. Niewątpliwie, programy komputerowe 
umożliwiają obserwację wydarzeń w czasie rzeczywistym i w zasadzie natychmiastową reakcję 
na nie, a dodatkowo pozwalają w stosunkowo prosty i niewymagający istotnych nakładów spo-
sób objąć monitoringiem dużo większą część rynku, aniżeli w przypadku tradycyjnych narzędzi. 
Tym samym wpływ ich stosowania na rynek może być zdecydowanie bardziej zauważalny, aniżeli 
w przypadku analogowych sposobów monitorowania rynku i dostosowywania cen. Jednakże, 
w braku wyraźnej umowy z innym przedsiębiorcą oraz w sytuacji jednostronnego działania al-
gorytmu (czyli bez uzgodnionej koordynacji działań) nie można mówić o zawarciu porozumienia 
antykonkurencyjnego przez przedsiębiorcę. 

Obszar nieuzgodnionej koordynacji cen wynikającej z działania algorytmów, związanych z nią 
zagrożeń dla konkurencji oraz potrzeby podjęcia (ewentualnie apriorycznych) działań niwelują-
cych te zagrożenia wywołuje kontrowersje wśród autorów dotychczas zajmujących się sztuczną 
inteligencją w kontekście prawa konkurencji. Wskazuje się, że algorytmy mogą sprzyjać nieuzgod-
nionej koordynacji w szczególności dzięki ich zdolności do wykrywania i reagowania w czasie 
rzeczywistym na zmiany cen w wysoce transparentnym otoczeniu rynkowym (Ezrachi i Stucke, 
2016, s. 585). Przejrzystość rynku może ułatwiać konkurentom osiągnięcie stabilnej równowa-
gi cenowej na poziomie wyższym od rynkowego, a także wykrywanie odstępstw od ustalonego 
poziomu cen i reagowanie na nie (Autorite de la concurrence i Bundeskartellamt, 2016, s. 15). 
Można jednak zasadnie twierdzić, że wskazane ryzyko ma taki sam charakter, jak na tradycyjnych 
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rynkach charakteryzujących się transparentnością, a jedyną istotną różnicą wynikającą ze sto-
sowania algorytmów jest możliwość bardziej efektywnego działania potencjalnych naruszycieli. 
Zatem mamy do czynienia z kwestią z zakresu pragmatyki stosowania prawa konkurencji przez 
organy ochrony konkurencji, w tym doboru odpowiednich narzędzi do zapobiegania naruszeniom 
i ich zwalczania, a niekoniecznie z rozwojem rynku wymagającym zmiany zasad prawa konku-
rencji w odniesieniu do części gospodarki opartej na nowych technologiach.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wysuwane są propozycje umożliwienia organom 
ochrony konkurencji podejmowania działań regulacyjnych w przypadkach, gdy algorytmy cenowe 
okażą się redukować bariery koordynacji cenowej, niezależnie od zidentyfikowania porozumie-
nia między przedsiębiorcami (OECD, 2017, s. 45, zob. również Ezrachi i Stucke, 2015, s. 35–36 
oraz Ezrachi i Stucke, 2017, s. 27 i n.). Warto zwrócić uwagę, że OECD, identyfikując mogące się 
pojawić w przyszłości zawodności rynku w postaci niedoskonałej informacji wynikającej z braku 
przejrzystości działania algorytmów6, barier wejścia na rynek związanych z dostępem do (algo-
rytmicznie gromadzonych) danych oraz  efektów spill-over związanych z informacją i wiedzą, 
proponuje wziąć pod uwagę zwiększony zakres interwencji państwa poprzez regulację cen, wpro-
wadzenie legislacji zmierzającej do zmniejszenia przejrzystości rynku (np. wymuszenie opóźnień 
w przekazywaniu przez systemy informatyczne informacji będących podstawą zmiany cen) lub 
wprowadzenie ustawowych zasad projektowania algorytmów7. 

Wydaje się również, że w kontekście algorytmów autorzy niejednokrotnie identyfikują jako 
jeden z zakresów ryzyka konkurencyjnego kwestie, które powinny być raczej przedmiotem innych 
regulacji, takich jak prawo ochrony konsumentów. Przykładowo, wskazują oni, że niezgodna z pra-
wem konkurencji jest dyskryminacja behawioralna (indywidualizowanie warunków handlowych 
na podstawie wcześniejszego zachowania potencjalnego nabywcy), w której wyniku „za fasa-
dą konkurencji” dochodzi do eksploatowania konsumentów (Ezrachi i Stucke, 2017, s. 12–16). 
Tymczasem indywidualizowanie warunków transakcji dla pojedynczego konsumenta (a nawet 
kontrahenta będącego przedsiębiorcą, o ile nie jest to wynikiem porozumienia z innymi przedsię-
biorcami, a dyskryminujący przedsiębiorca nie ma pozycji dominującej na rynku właściwym) jest 
neutralne z perspektywy prawa konkurencji. 

W związku z powyższym należy również rozważyć argument, że dyskryminacja behawioralna 
zwiększa zyski przedsiębiorcy przez ogólny wzrost konsumpcji, przez co zmniejsza się nadwyż-
ka konsumenta, czyli różnica pomiędzy kwotą, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za określoną 
ilość dobra, a kwotą jaką musi rzeczywiście zapłacić (Ezrachi i Stucke, 2016, s. 585). Można tu 
jednak postawić wstępną tezę, że jeżeli cena będzie określana przez algorytm (mający na celu 
maksymalizację zysków na sztuce produktu w kontekście prawa malejącej użyteczności krań-
cowej) na poziomie maksymalnym akceptowanym przez konkretnego konsumenta, to wzrostowi 
ceny dla jednego konsumenta (skłonnego zapłacić więcej od ceny wyjściowej), będzie obniżenie 

6 Ten problem zauważył również Nicholas Petit w czasie 7. przesłuchania Federalnej Komisji Handlu USA w ramach projektu „Consumer Protection in the 21st 
Century”, które odbyło się 13–14 listopada 2018 r.: „problem czarnej skrzynki zasadniczo oznacza, że sieci neuronowe i modele głębokiego uczenia nie mogą tak 
naprawdę powiedzieć […] programiście, menadżerowi, akcjonariuszowi albo organom regulacyjnym jakie jest powiązanie między danymi wejściowymi a wyjścio-
wymi oraz jak przebiegał proces decyzyjny” („black box problem basically means that neural networks and deep learning cannot really tell […] the programmer 
or manager or shareholders or regulatory agencies how the linkage between an input and an output has operated and what decision-making process has been 
going on“). Pełny transkrypt przesłuchania jest dostępny na: https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/1418693/ftc_hearings_session_7_ 
transcript_day_2_11-14-18.pdf.
7 Skądinąd ciekawe jest, że OECD przy tej propozycji odwołuje się do Praw Robotyki Asimowa, zgodnie z którymi robot musi być posłuszny rozkazom 
człowieka, chyba że wykonując je, może skrzywdzić człowieka.
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ceny dla innego konsumenta (który nie byłby gotów zapłacić ceny wyjściowej). Zatem globalny 
skutek ekonomiczny działania algorytmu z pewnym prawdopodobieństwem byłby zbilansowany. 

Jak widać z powyższego, w obecnej dyskusji na temat sztucznej inteligencji i prawa konkuren-
cji wyraźnie zaznaczone jest podejście pesymistyczne, skupione na negatywnych potencjalnych 
efektach nowych technologii dla konkurencji oraz przewidujące konieczność zasadniczych zmian 
w prawie konkurencji, w szczególności w kierunku ograniczenia swobody działalności gospodarczej 
oraz poszerzenia uprawnień organów ochrony konkurencji. Tymczasem nie ma dowodów na to, 
aby korzystanie przez przedsiębiorców z algorytmów (czy ogólnie sztucznej inteligencji) prowadzi-
ło do ograniczenia konkurencji na rynku (Petit, 2016, s. 362). Obecnie takie zmiany legislacyjne 
stałyby zatem niewątpliwie w sprzeczności z postulatem tworzenia prawa opartego na dowodach.

4.  Sztuczna inteligencja skonstruowana w sposób nieumyślnie prowadzący  
do niedozwolonego porozumienia

Kolejnym scenariuszem jest korzystanie przez przedsiębiorcę z algorytmu cenowego, który 
co prawda nie został celowo zaprojektowany tak, aby umożliwić przedsiębiorcom antykonkuren-
cyjne ustalanie cen, lecz zawiera luki lub błędy, których skutkiem jest koordynacja cen z rywali-
zującymi algorytmami. 

W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1) uokik z 2007 r. na 
przedsiębiorcę można nałożyć karę, jeżeli „chociażby nieumyślnie” dopuścił się naruszenia zakazu 
zawierania porozumień naruszających konkurencję. W celu oceny czy doszło do nieumyślnego 
naruszenia prawa konkurencji należy stwierdzić „czy przedsiębiorca miał przynajmniej możliwość 
przewidzenia, że jego działanie będzie realizacją stanu faktycznego stanowiącego naruszenie 
prawa antymonopolowego oraz czy dołożył należytej staranności wymaganej w działalności da-
nego rodzaju” (Skoczny i in., 2014, s. 1336). 

Przedsiębiorca, co do zasady, powinien wiedzieć, jakie praktyki są zakazane przez prawo 
konkurencji i w związku z tym odpowiednio dobierać narzędzia do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Jeżeli przedsiębiorca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć o niezgodnym z prawem działaniu algorytmu – a mimo to korzystał z niego – należy 
uznać, że dopuścił się co najmniej nieumyślnego naruszenia prawa konkurencji. Z tą zasadą 
współbrzmi wypowiedź unijnej komisarz ds. konkurencji, Margaret Vestager, iż „przedsiębiorcy 
muszą wiedzieć, że gdy zdecydują się na używanie zautomatyzowanego systemu, będą odpo-
wiadali za to, co on robi. Zatem lepiej, żeby wiedzieli, jak ten system działa”8. 

5. Naruszenie prawa konkurencji przez działanie samouczącej się sztucznej inteligencji

Należy również rozważyć sytuację, w której mimo dochowania należytej staranności w pro-
jektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji, jej działanie prowadzi do skutków sprzecznych z in-
tencjami człowieka, które jednocześnie stanowią naruszenie prawa konkurencji. Z takim stanem 
rzeczy możemy mieć do czynienia w przypadku bardzo zaawansowanej sztucznej inteligencji, 
która – w celu osiągnięcia określonego efektu, na przykład optymalizacji cen prowadzącej do 

8 „[B]usinesses also need to know that when they decide to use an automated system, they will be held responsible for what it does. So they 
had better know how that system works”. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/
bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en.
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maksymalizacji zysku przedsiębiorcy – modeluje swoje działania będące odpowiedzią na bodź-
ce pochodzące ze środowiska zewnętrznego, wykorzystując proces nienadzorowanego uczenia 
maszynowego (samouczącej się). 

Uczenie maszynowe (machine learning), czyli zautomatyzowany proces pozyskiwania i analizy 
danych przez maszynę, mający na celu ulepszanie i rozwój własnego systemu, może przyjąć dwie 
podstawowe formy: uczenia nadzorowanego i uczenia nienadzorowanego. Uczenie nadzorowane 
zakłada ludzki nadzór nad tworzeniem funkcji odwzorowującej sposób reakcji systemu na bodźce 
wejściowe. Nadzór polega na stworzeniu zestawu danych uczących, czyli sparowania szeregu 
bodźców uczących oraz pożądanych przez nadzorcę odpowiedzi na nie. W wyniku tego procesu 
system ma nauczyć się przewidywać poprawną odpowiedź na dany bodziec oraz uogólnić dane 
wyuczone na przypadki, z którymi jeszcze się nie zetknął. 

Z kolei uczenie nienadzorowane zakłada brak obecności dokładnej lub nawet przybliżonej 
odpowiedzi w danych uczących. Do tej ogólnej kategorii można zaliczyć uczenie przez wzmacnia-
nie, które jest potencjalnie szczególnie przydatne z perspektywy określania przez przedsiębiorców 
polityki cenowej. Metoda ta polega na wyznaczaniu przez sztuczną inteligencję optymalnej poli-
tyki działania w nieznanym jej środowisku, na podstawie interakcji z tym środowiskiem. Jedyną 
informacją, na której sztuczna inteligencja się opiera jest sygnał wzmocnienia, który osiąga wy-
soką wartość, gdy agent podejmuje poprawne decyzje lub niską, gdy podejmuje decyzje błędnie. 
Zatem w zależności od tego czy dane o istotnych wskaźnikach ekonomicznych przedsiębiorcy 
(np. marży lub zysku całkowitym) w przypadku stosowania danej ceny są pozytywne, czy nega-
tywne, sztuczna inteligencja może podjąć decyzję, odpowiednio, o zachowaniu lub zmianie ceny.

Bez wątpienia w praktyce rezultaty – zwłaszcza nienadzorowanego – uczenia maszynowego 
mogą być zaskakujące dla twórców. Jako przykład może służyć uruchomiony w marcu 2016 roku 
przez Microsoft w serwisie Twitter chatbot (algorytm konwersacyjny) o nazwie Tay, którego zało-
żeniem było uczenie się z prowadzonych konwersacji. W niespełna dobę od jego uruchomienia, 
program ten został wyłączony, ponieważ jego wypowiedzi stały się wulgarnie obraźliwe, negowały 
Holokaust oraz nawoływały do ludobójstwa na tle rasowym9.

Wydaje się jednak, że nieprzewidywanie rezultatów działania samouczącego się algorytmu 
nie może stanowić przesłanki wyłączającej odpowiedzialność przedsiębiorcy. Jest to raczej przy-
kład funkcji ukrytej, która powinna być a priori zidentyfikowana przez użytkowników lub twórców 
sztucznej inteligencji, aniżeli przykład jej suwerennego działania. 

Oczywiście wnioski sztucznej inteligencji i człowieka na podstawie jednakowych danych 
wejściowych mogą być inne, choćby ze względu na znacznie większe moce obliczeniowe, jakimi 
dysponuje ta pierwsza. Niemniej jednak, zasady logiki dwuwartościowej i wielowartościowej pozo-
stają niezmienne, a jakikolwiek schemat „myślenia” i „podejmowania decyzji” wpisany w program 
komputerowy jest zaszczepiony przez człowieka. Nawet bowiem w przypadku nienadzorowanego 
uczenia maszynowego to człowiek określa zasady, na jakich maszyna się uczy: jakie informacje 
pozyskuje, w jaki sposób je wykorzystuje i jakie ma wbudowane zabezpieczenia przed podejmo-
waniem działań naruszających prawo konkurencji. 

9 https://www.businessinsider.com/microsoft-deletes-racist-genocidal-tweets-from-ai-chatbot-tay-2016-3?IR=T.
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6.	Naruszenie	prawa	konkurencji	przez	działanie	wrogiej	sztucznej	inteligencji

Wreszcie należy rozważyć przypadek sztucznej inteligencji, która – mając zaimplementowa-
ne odpowiednie zabezpieczenia przed działaniami o charakterze antykonkurencyjnym – może 
autonomicznie zdecydować o ich niestosowaniu, zmianie zasad funkcjonowania lub modyfikacji 
własnego kodu w celu osiągnięcia określonego nadrzędnego efektu. Takie samodzielne działania 
sprzeczne z intencjami człowieka można określić jako działania wrogiej sztucznej inteligencji (rogue 
artificial intelligence). Należy podkreślić, że na obecnym etapie rozwoju technologii taka sztuczna 
inteligencja nie istnieje, a jej ewentualne powstanie może mieć skutki daleko istotniejsze, aniżeli 
spowodowanie naruszenia norm prawa przez przedsiębiorcę. Na marginesie należy zauważyć, 
że część przedstawicieli nauk technicznych podkreśla, iż stworzenie sztucznej inteligencji działa-
jącej świadomie nie jest możliwe. O ile bowiem system zaopatrzony w odpowiedni zbiór instrukcji 
może reagować tak, jak gdyby miał stany intencjonalne (symulować je), to w istocie nie posiada 
wewnętrznej intencjonalności (Flasiński, 2011, s. 246–247).

Jednakże, ograniczając się w tym miejscu do prawa konkurencji należy wskazać, że jeżeli 
uznać, iż sztuczna inteligencja może dysponować zdolnością dokonywania świadomych wybo-
rów, to przedsiębiorca nie ma nad nią kontroli takiej, jak nad najbardziej nawet zaawansowanym 
narzędziem. Wydaje się, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w takiej sytuacji 
można per analogiam oceniać działania wrogiej sztucznej inteligencji jako działania pracow-
nika, który postępuje wbrew polityce przedsiębiorcy. Co do zasady, przedsiębiorca odpowia-
da za delikty prawa konkurencji popełnione przez jego pracowników, jak za własne działania, 
a porozumienia antykonkurencyjne mogą być zawarte również przez osoby nieuprawnione 
do reprezentacji przedsiębiorcy (Skoczny i in., 2014, s. 260 i powołane tam orzecznictwo). Na 
podobnej zasadzie dwaj suwerenni inteligentni agenci programowi mogą dokonać w porozu-
mieniu ustaleń, co do cen lub innych warunków sprzedaży bądź też innego rodzaju uzgodnień 
naruszających konkurencję, za które mogą odpowiadać przedsiębiorcy. Należy zauważyć, że 
dotychczas ani polski, ani unijny organ ochrony konkurencji nie uwzględniały jako istotnej prze-
słanki łagodzącej odpowiedzialność faktu, że do deliktu konkurencyjnego doszło w naruszeniu  
polityki przedsiębiorcy. 

V.	Podsumowanie
Odpowiedzialność za działania podejmowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest 

stosunkowo nowym zagadnieniem w nauce prawa, lecz bez wątpienia będzie stawała się coraz 
istotniejsza wraz z rozwojem i rozpowszechnianiem się tej nowoczesnej technologii. Należy spo-
dziewać się, że w przyszłości pojawi się nowe ustawodawstwo szczegółowo określające zasady 
odpowiedzialności w takich przypadkach. 

Prawo konkurencji, w przeciwieństwie być może do innych gałęzi prawa, jest dostosowane 
do elastycznego objęcia szerokiego wachlarza zachowań przedsiębiorców. Wydaje się, że de 
lege lata można ocenić odpowiedzialność przedsiębiorców z tytułu prawa konkurencji za działania 
podejmowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zasady odpowiedzialności przedsiębior-
ców będą uzależnione od tego, jakie jest szczegółowe działanie sztucznej inteligencji, z której  
korzystają.
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Natomiast dotychczasowe doświadczenia organów ochrony konkurencji w związku z uży-
waniem sztucznej inteligencji ograniczają się do stosunkowo prostych spraw, w których algoryt-
my cenowe są jedynie prostym narzędziem do wdrażania uprzednio zawartego porozumienia 
antykonkurencyjnego. 

Mimo że w obecnej dyskusji na temat sztucznej inteligencji i prawa konkurencji wyraźne 
jest podejście pesymistyczne, to nie ma dowodów na to, aby korzystanie przez przedsiębiorców 
z algorytmów (czy ogólnie sztucznej inteligencji) prowadziło do ograniczenia konkurencji rynku. 
Obecnie zmiany legislacyjne w tym zakresie stałyby zatem niewątpliwie w sprzeczności z po-
stulatem tworzenia prawa opartego na dowodach, jakiekolwiek zaś propozycje de lege ferenda 
wydają się przedwczesne.
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Podczas niedawno przeprowadzonej konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie oceny aspektów 
proceduralnych i jurysdykcyjnych unijnej kontroli koncentracji Komisja wyraziła istotne wątpliwości 
co do zachowania systemu notyfikowania koncentracji opartego tylko na kryterium obrotowym, 
które może zawierać istotne luki, gdy chodzi o przejęcia mające miejsce na rynkach cyfrowym 
i farmaceutycznym. W dobie Big Data, w której bazy danych mają coraz większe znaczenie ryn-
kowe, aktualnie obowiązujące progi jurysdykcyjne mogą się okazać niewystarczające, by wykryć 
antykonkurencyjne przejęcia na rynku cyfrowym. 
W ramach tego artykułu naukowego oceniono, czy wprowadzenie nowych kryteriów jest zasadne. 
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wprowadzających nowe kryterium „wysokości wynagrodzenia” (zwane także kryterium „wartości 
transakcji”) obok kryterium obrotowego do postępowań koncentracyjnych.

Słowa	kluczowe: kontrola koncentracji; progi jurysdykcyjne; Big Data; próg obrotowy; próg war-
tości transakcji; próg wysokości wynagrodzenia; rynki cyfrowe; dane. 

JEL: 21

I.	Wprowadzenie
Współcześnie duże zagrożenie dla konkurencji na rynkach cyfrowych może stanowić wyko-

rzystanie baz danych, posiadanych przez największych graczy obecnych na rynkach związanych 
z analizą i wykorzystaniem danych. Takie podmioty zazwyczaj operują gigantycznymi bazami 
danych, których tworzenie na skalę masową odbywa się w bardzo krótkim czasie, czyli bazami 
danych składającymi się z Big Data. Big Data to termin, który w ogólnym znaczeniu dotyczy da-
nych o dużej objętości i złożoności (Tabakow, Korczak i Franczyk, 2014, s. 139), opisywanych 
przez tzw. cztery v (Stucke i Grunes, 2016, s. 16). Ten typ danych cechuje objętość (volume) 
oraz różnorodność (variability), co oznacza, że jest niezmiernie trudno je przetworzyć przy użyciu 
tradycyjnych metod obliczeniowych. Kolejną cechą tych danych jest prędkość (velocity), w jakiej 
są one pozyskiwane i analizowane, gdyż procesy te następują w czasie zbliżonym do rzeczywi-
stego. Ostatnim „v” jest także wartość (value) takich danych (zob. Stucke i Grunes, 2016, s. 16). 

Big Data pozyskiwane są zarówno z tradycyjnych baz danych, np. funkcjonujących w przed-
siębiorstwach, które zawierają tzw. dane wewnętrzne, jak i z innych źródeł (zdjęć, dokumentów, 
e-maili, blogów, mediów społecznościowych, różnego typu czujników elektronicznych, urządzeń 
lokalizacyjnych). Mogą być więc mieszanką danych ustrukturyzowanych bądź nieustrukturyzowa-
nych, co utrudnia ich dystrybucję i przetwarzanie za pomocą tradycyjnych narzędzi obliczeniowych. 
Dane te analizowane są przy użyciu bardzo skomplikowanych algorytmów, które wydobywają 
przydatne informacje z różnorodnych zbiorów danych. 

Komisja Europejska już od 2008 roku brała pod uwagę antykonkurencyjny potencjał połączeń 
baz danych, które mogłyby wyniknąć m.in. z koncentracji podmiotów prowadzących działalność 
na rynkach związanych z analizą i wykorzystaniem Big Data (zob. Kadar i Bogdan, 2017, s. 479). 
Jednakże, na rynkach cyfrowych związanych z analizą Big Data w celach świadczenia usług reklam 
on-line czy przeprowadzania analiz danych, Komisja nie określiła dotychczas przypadków, w któ-
rych gromadzenie danych wzbudziłoby znaczące obawy o konkurencję, a zapobieżenie których 
wymagałoby wprowadzenia środków zaradczych, w postaci np. nakazu udzielania przymusowej 
licencji do baz danych lub zakazu koncentracji (Breuvart, Chassaing i Perraut, 2016, s. 50). Mimo 
niezmiennej praktyki decyzyjnej Komisji, coraz częstsze występowanie podobnych koncentracji1 
wraz z zauważalną tendencją do konsolidacji na rynku usług IT (OECD, 2015, s. 94), która może 
w szczególności dotyczyć dostawców infrastruktury niezbędnej do analiz danych, zintensyfikowało 
debatę na temat tego czy obecne ramy regulacyjne są wystarczającym narzędziem do wyłapywania 

1 W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazano, że ilość koncentracji na rynkach związanych z wykorzystaniem Big Data na 
przestrzeni czterech lat wzrosła prawie trzykrotnie (zob. OECD, 2015, s. 94). 
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oraz odpowiednio rozwiązywania problemów, które mogą być spowodowane antykonkurecyjnymi 
połączeniami dużych zbiorów danych (Holles de Payer, 2017, s. 768).

Komisja Europejska również postanowiła pochylić się nad tym zagadnieniem i w zapytaniach 
konsultacyjnych z 2016 roku2 wyraziła obawy przed wykupywaniem potencjalnych konkurentów 
przez dużych graczy rynkowych obecnych m.in. na rynkach cyfrowych. Komisja zauważyła, iż 
istnieje problem związany z brakiem możliwości zastosowania już wypracowanych mechanizmów 
ochrony konkurencji wobec przejęć małych innowacyjnych konkurentów (tzw. start-upów), któ-
rzy jeszcze nie osiągnęli wymaganego prawem antymonopolowym progu obrotowego. Pomimo 
zakończenia konsultacji publicznych, Komisja nie opublikowała raportu, który podsumowałby 
stanowiska krajowych organów antymonopolowych, opinie graczy rynkowych czy badania na-
ukowe. Jednakże, spowolnione działanie Komisji, nie wstrzymało naukowców od wyrażania opinii 
za i przeciw wprowadzeniu dodatkowych przesłanek jurysdykcyjnych, które miałyby wyłapywać 
wartościowe koncentracje mające miejsce na rynkach cyfrowych (m.in. dotyczących Big Data), 
które, ze względu na mały obrót bądź brak obrotu po stronie podmiotu przejmowanego, z zasady 
nie podlegałyby ocenie antymonopolowej (zob. Schepp i Wambach, 2016, s. 120, 123; Holles 
de Peyer, 2018, s. 789). Pomimo braku jednolitego stanowiska Komisji, co do zasadności wpro-
wadzenia nowych przesłanek jurysdykcyjnych, te już pojawiły się w znowelizowanych ustawach 
antymonopolowych Niemiec i Austrii. Wymienione pańswta członkowskie już wprowadziły nową 
przesłankę jurysdykcyjną – przesłankę „wysokości wynagrodzenia” za dokonaną w toku koncen-
tracji transakcję (zwaną także przesłanką „wartości transakcji”).

II.	Odpowiedź	austriackiego	i	niemieckiego	 
organu	antymonopolowego	na	nowe	wyzwania	 

dla	postępowań	koncentracyjnych	w	dobie	Big	Data

1.	Przesłanki	jurysdykcyjne	–	kryterium	obrotowe

Już rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli kon-
centracji przedsiębiorstw3 wprowadziło, w celu stworzenia systemu zapewniającego niezakłóconą 
konkurencję na rynku wspólnym, wymóg zgłoszenia Komisji zamiaru koncentracji. Wymóg ten 
ograniczono tylko do koncentracji, czyli sytuacji, w których „dwa lub więcej wcześniej samodzielnych 
przedsiębiorstw łączy się lub jedna lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsię-
biorstwo, lub jedno, lub więcej przedsiębiorstw nabywa bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad 
całym lub częścią jednego, lub więcej innych przedsiębiorstw”4, które miały wymiar wspólnotowy. 
O tym czy koncentracja posiadała „wymiar wspólnotowy” decydowało kryterium obrotowe, według 
którego koncentracja musiała zostać zgłoszona organom ochrony konkurencji w przypadku, gdy: 
łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosił wię-
cej niż 5000 mln ECU oraz gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosił więcej niż 250 mln ECU, chyba 
że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskiwało więcej niż dwie trzecie 
2 Komisja Europejska. (2016). Consultation on Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control. Pozyskane z: http://ec.europa.
eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html. 
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 1989 L 395).
4 Art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 1989 L 395).
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swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie człon-
kowskim5. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 139/20046 jedynie modyfikuje 
wysokość progu obrotowego, nie wprowadzając innych progów jurysdykcyjnych. 

Poszczególne państwa członkowskie mają jednak możliwość takiego tworzenia prawa kra-
jowego, aby progi jurysdykcyjne zapewniały ochronę konkurencji w tych przypadkach, w których 
potencjalna koncentracja może wywołać antykonkurencyjny skutek na terytorium danego pań-
stwa. W większości państw członkowskich, w tym w Polsce, jedynymi progami jurysdykcyjnymi, 
których przekroczenie nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji właściwemu organowi, 
są progi obrotowe7. 

2.		Przesłanki	jurysdykcyjne	–	kryteria	„wysokości	wynagrodzenia”	oraz	„aktywności	na	
rynku	krajowym”

W przeciwieństwie do większości państw członkowskich, ustawodawcy Austrii i Niemiec 
wprowadzili jednak oprócz obrotowego, nowy pomocniczy próg jurysdykcyjny, którym jest próg 
wartości wynagrodzenia (consideration threshold). Wprowadzenie nowego progu jurysdykcyjnego 
miało stanowić odpowiedź na zjawisko przejmowania przez gigantów internetowych podmiotów 
o niskich obrotach dysponujących jednakże potencjalnie bardzo wartościowymi zasobami danych 
(Monopolkomission, 2015, s. 132). Warto zauważyć, że podmiot przejmowany albo oferuje usługi 
konkurencyjne z już oferowanymi przez podmiot przejmujący, albo oferuje usługi zdawałoby się 
niezwiązane bezpośrednio z główną działalnością przejmującego (Monopolkommission, 2015, 
s. 76). Konsekwencją takich horyzontalnych bądź wertykalnych połączeń było m.in. uaktualnie-
nie polityk prywatności dostawców portali oraz aplikacji mobilnych biorących udział w połączeniu 
w taki sposób, by pozwalało na zintegrowanie danych pozyskanych w ramach każdego z tych 
początkowo niezależnych serwisów oraz ich dalszą komercjalizację w celu dostarczania indywi-
dualnie dopasowanych reklam (Monopolkommission, 2015, s. 76). Takie zachowanie przedsię-
biorców miało za zadanie wzmocnienie, w przypadku połączeń horyzontalnych, korzyści skali 
(economies of scale) lub, w przypadku połączeń wertykalnych, korzyści zasięgu (economies of 
scope) (zob. Scheep i Wambach, 2016, s. 120–124).

Aktualnie wartość podmiotów działających na rynkach cyfrowych, w dużej mierze nie od-
zwierciedla się już w ich obrotach, ale w posiadanych i analizowanych przez te podmioty danych8. 
Wynika z tego, że ilość danych generowanych przez użytkowników Internetu jest elementem 
kluczowym dla rozwoju rynku cyfrowego, a co za tym idzie, możliwość kontrolowania i analizy 
dużych ilości danych może stanowić przewagę konkurencyjną (zob. Monopolkommission, 2015, 
s. 2; Authorité de la Concurrence i Bundeskartellamt, 2016, s. 16). Dlatego też, wprowadzenie 
nowego progu wartości transakcji wydaje się być niezbędnym narzędziem w celu zidentyfikowa-
nia potencjalnego antykonkurencyjnego wpływu koncentracji m.in. na rynki cyfrowe, w których 
dane użytkowników stały się czynnikiem konkurencyjnym (Monopolkommission, 2015, s. 2). Rynki 

5 Art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 1989 L 395).
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2014 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 2004 L 24/1).
7 W Polsce „zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentra-
cji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro” 
(art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz. U. 2018, poz. 798).
8 Erläuterungen, 1522 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage – Erläuterungen, zu Z 3 (§9 Abs 4 KartG 2005).
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wielostronne, takie jak wyszukiwarki, portale społecznościowe oraz niektóre portale związane 
z handlem elektronicznym, osiągają zysk przede wszystkim z reklam. Rynki wspierane reklama-
mi (ad-supported markets) zbierają dane generowane przez użytkowników Internetu w sposób 
zautomatyzowany. Oznacza to, że podmioty, które nie są w posiadaniu narzędzi do zbierania lub 
analizy tych zasobów danych, znanych także jako Big Data, nie będą w stanie zaoferować tak 
wysoce spersonalizowanych produktów lub usług, jak duże podmioty posiadające takie możliwości 
(Monopolkommission, 2015, s. 2). W konsekwencji czego, podmiot, który ma wyłączną kontrolę 
nad takimi danymi oraz jest w stanie je analizować będzie mógł uzyskać znacznie lepszą pozycję 
na rynkach wielostronnych opierających swoją działalność na reklamie niż gracze rynkowi nie-
mający dostępu do tych danych.

Nowelizacje niemieckiej ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (GWB) (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen)9 oraz austriackiej ustawy antykartelowej (KartG) (Bundesgesetz 
gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen)10 przewidują odpowiednie dostoso-
wanie ustaw antymonopolowych do rosnącej cyfryzacji rynków. Jak wskazano w uzasadnieniu 
nowelizacji ustawy niemieckiej, nawet w przypadku oferowania bezpłatnych usług może istnieć 
rynek, a przykłady połączeń na rynkach cyfrowych pokazują, że w niektórych przypadkach młode, 
innowacyjne podmioty mogą być przejmowane przez duże uznane podmioty bez przechodze-
nia przez procedurę kontroli koncentracji ze strony organów antymonopolowych, nawet wtedy, 
kiedy pomysły biznesowe przejmowanych podmiotów mogą mieć duży potencjał rynkowy i duże 
znaczenie gospodarcze11. W pewnych okolicznościach takie przejęcia mogą spowodować bądź 
utwierdzić ogólną dominację rynkową lub znacząco utrudnić zaistnienie skutecznej konkurencji. 
Dotychczasowa luka, spowodowana ograniczeniem zakresu kontroli koncentracji tylko do połączeń 
podmiotów, których obroty przekraczają określony próg, została uzupełniona poprzez wprowa-
dzenie art. 35 ust. 1 lit. a do GWB oraz art. 9 ust. 4 do KartG. 

W ocenie niemieckiego i austriackiego ustawodawcy, kontrola koncentracji powinna bardziej, 
niż dotychczas, koncentrować się na znaczeniu danych w osiąganiu sukcesu gospodarczego oraz 
budowaniu pozycji konkurencyjnej podmiotów. Ocena ta wynika z dotychczasowego doświadcze-
nia tych organów antymonopolowych. Stwierdziły one, że nowo utworzone podmioty oferujące 
usługi on-line posiadające znaczące ilości wartościowych danych, lecz cechujące się niskimi ob-
rotami, często są przejmowane przez gigantów internetowych obecnych na rynkach właściwych 
tym usługom albo na rynkach z nimi powiązanych. Monopolkommission12 w raporcie specjalnym 
z 2015 r. wykazała, że związana z koncentracją kombinacja zasobów danych w bazie danych 
nabywcy może umożliwić zachowanie jego dalszej przewagi nad konkurentami wyłącznie dzięki 
lepszej znajomości preferencji użytkownika (Monopolkommission, 2015, s. 11). Co więcej, niekon-
trolowane przejmowanie baz danych przez nabywcę obecnego na jednym rynku właściwym, może 
ułatwić jego ekspansję na rynki powiązane, a także na nowe rynki, zanim jego konkurenci będą 
mieli szansę zareagować (Monopolkomisson, 2015, s. 11). Taka sytuacja na rynkach cyfrowych 

 9 Ustawa przeciwko ograniczeniom konkurencji (t.j. Federalny Dziennik Ustaw (BGBl.) I, 2013, s. 1750, 3245 zmieniona ustawą z 1.07.2017 (BGBl. 
I, 2017, s. 1416).
10 Ustawa federalna przeciwko kartelom oraz innym ograniczeniom konkurencji z 2005 r. (Federalny Dziennik Ustaw (BGBl.) I nr 61/2005) zmieniony 
przez ustawę nowelizującą ustawę federalną przeciwko kartelom oraz ograniczeniom konkurencji (Federalny Dziennik Ustaw (BGBl.) I nr 56/2017).
11 Drucksache 18/10207 – 38 – Deutsher Bundestag – 18. Wahlperiode, II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs, s. 39. 
12 Monopolkommission jest stałym, niezależnym organem doradczym, który doradza niemieckiemu rządowi federalnemu, organom ustawodawczym 
i opinii publicznej w zakresie polityki konkurencji, prawa konkurencji i regulacji. Obowiązki Komisji Monopoli są określone w art. 44–47 GWB. 
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może się zdarzyć w przypadku, gdy podmiot oferujący usługę portalu społecznościowego oraz 
usługę reklamy on-line jest jedynym podmiotem, który ma wgląd w wiadomości, zdjęcia wysłane 
lub udostępnione na profilu prywatnym przez użytkownika. Natomiast inne podmioty działające 
na rynku reklamy on-line nie będą miały, w tym wypadku, dostępu do tych danych i nie będą mo-
gły ich wykorzystać w celu oferowania usług opartych na równie wyspecjalizowanym poziomie 
identyfikacji grupy docelowej na podstawie analizy zachowań internautów (behavioural targeting). 
Wyłączne posiadanie danych o aktywności użytkownika może wyznaczyć bardzo wysokie wymogi 
w generowaniu treści dostosowanych do potrzeb użytkowników, które wykluczą mniejsze podmioty 
z rynku bądź z możliwości wejścia przez nie na rynek oferowania usług reklamy on-line. Przykład 
ten obrazuje, że dostęp do danych może mieć znaczący wpływ na pozycję rynkową podmiotów 
działających na rynkach cyfrowych. 

Art. 35 ust. 1 lit. a GWB oraz art. 9 ust. 4 KartG wprowadzają obok progów obrotowych także 
próg wartości wynagrodzenia. W przypadku ustawy niemieckiej, aby koncentracja objęta została 
obowiązkiem notyfikacyjnym, wynagrodzenie za zakup spółki przejmowanej prowadzącej zna-
czącą działalność na terenie Niemiec ma wynosić ponad 400 milionów euro (art. 35 ust. 1 lit. a 
pkt 3 i 4 GWB). W przypadku Austrii, gdzie koncentracja nie spełnia progu obrotowego, może 
stać się przedmiotem analizy w postępowaniu koncentracyjnym w sytuacji, gdy wynagrodzenie 
za zakup spółki przejmowanej ma wynosić co najmniej 200 milionów euro, ale tylko w sytuacji 
gdy przejmowane przedsiębiorstwo jest w wysokim stopniu aktywne na rynku austriackim (art. 9 
ust. 4 pkt 3 i 4 KartG). 

2.1.	Wysokość	wynagrodzenia

Mimo że pomysł wprowadzenia nowych progów jurysdykcyjnych opartych na wysokości wy-
nagrodzenia czy wartości transakcji jest w skali europejskiej rozwiązaniem nowatorskim, nie jest to 
koncepcja obca ustawodawstwu państw trzecich. Mianowicie, Sekcja 7A ustawy Claytona dodana 
sekcją 201 i 202 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act13 wprowadziła obowiązek notyfikacji 
zamiaru koncentracji Federalnej Komisji Handlu (FTC) oraz Zastępcy Prokuratora Generalnego 
m.in. wtedy, kiedy przekroczony zostanie próg wartości transakcji (size of transaction test), czyli 
m.in. w przypadku, gdy nabywane są papiery wartościowe albo aktywa, których wartość prze-
wyższa 200 milionów dolarów (aktualnie próg ten wzrósł do 337,6 miliona dolarów14). Inne kraje, 
takie jak: Argentyna, Białoruś, Eswatini, Filipiny, Indie, Kanada, Kenia, Kolumbia, Meksyk, RPA czy 
Tanzania, również wprowadzają pewnego typu progi, które nawiązują do wartości niezwiązanych 
z progami obrotowymi (value-related thresholds)15. Doświadczenia organów antymonopolowych 
wyżej wymienionych państw trzecich mogą służyć jako punkt odniesienia dla niemieckiego i au-
striackiego organu nadzorczego. 

13 15 U.S.C. § 18a.
14 Federal Register 83 numer 19 z 29.01.2018, Notices, s. 4050–4051. Pozyskano z : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-01-29/pdf/FR-2018-01-29.pdf.
15 W Kanadzie stosuje się testy „wielkości stron” (size of parties) i „wielkości transakcji” (size of transaction). W Meksyku stosuje się test „zapłaconej 
ceny” (price paid). Na Filipinach zaś obowiązuje test „wartości transakcji” (value of transaction); w Argentynie przeprowadza się test „wartości transfe-
rowanych aktywów w Argentynie” (the value of the assets being transferred in Argentina) lub „ceny transakcji” (the price of the transaction). Ponadto 
istnieje kilka jurysdykcji, które mimo że nie odnoszą się ani do „ceny zakupu” (purchase price), ani do „wartości transakcji” (value of transaction) mają 
progi, których spełnienie nie jest uwarunkowane wysokością obrotu, ale „docelową wartością aktywów” (target asset value). Taki test obowiązuje na 
Białorusi, w Kolumbii, Kenii, Indiach, Namibii, Południowej Afryce, Suazi i Tanzanii (zob. Bushell, 2016).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.6

Laura Skopowska            Kontrola koncentracji w dobie Big Data – o przesłance jurysdykcyjnej…89

Nowy próg wysokości wynagrodzenia określony w GWB jest progiem pomocniczym, który 
znajdzie zastosowanie, gdy pierwotne kryterium obrotowe nie zostanie spełnione. Przed nowe-
lizacją niemieckiej ustawy, obowiązek zawiadomienia Bundeskartellamt o zamiarze koncentracji 
powstawał tylko w przypadku, gdy strony połączenia przekroczyły łączne światowe obroty w wy-
sokości 500 milionów EUR, jedna z nich osiągnęła obrót na terytorium Niemiec w wysokości 
25 milionów euro lub więcej, a druga 5 milionów euro lub więcej. Po nowelizacji, wprowadzono 
pomocniczy próg, który znajdzie zastosowanie, gdy łączny światowy obrót zainteresowanych 
podmiotów wyniesie 500 milionów euro, lecz tylko jedna strona osiągnie na terytorium Niemiec 
obrót w wysokości 25 milionów euro, ale żadna inna strona połączenia nie osiągnie drugiego 
progu obrotowego w wysokości 5 milionów euro oraz gdy wysokość wynagrodzenia za koncen-
trację wynosić będzie więcej niż 400 milionów euro, a podmiot przejmowany prowadził do tej 
pory znaczącą działalność krajową. Takie wymogi dotyczące progu obrotowego, progu wartości 
transakcji i znacznej aktywności na terenie kraju, wskazują na to, że niemiecki ustawodawca miał 
zamiar objąć obowiązkiem notyfikacyjnym tylko nieliczne transakcje, w wyniku których zostanie 
przejęty podmiot generujący bardzo małe obroty (poniżej 5 milionów euro), lecz którego potencjał 
konkurencyjny może zostać wyceniony na wartość wyższą niż 500 milionów euro. Jak przewi-
dziano w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, nowe progi będą miały zastosowanie tylko do kilku 
przypadków rocznie. Oznacza to, że nieliczne przejęcia tych szczególnie cenionych start-upów, 
które mogą potencjalnie kształtować rynki cyfrowe będą podlegały zgłoszeniu niemieckiemu or-
ganowi antymonopolowemu. W przypadku większości transakcji nowy próg najprawdopodobniej 
nie znajdzie jednak zastosowania.

Austriacka ustawa antykartelowa do listopada 2017 roku nakładała obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji tylko w przypadku, gdy strony połączenia przekroczyły łączne światowe 
obroty w wysokości 300 milionów euro oraz łączne krajowe obroty w wysokości 30 milionów 
euro oraz gdy każde z przynajmniej dwóch podmiotów biorących udział w koncentracji osiągnę-
ło światowy obrót w wysokości 5 milionów euro lub więcej. Nie wymagała jednakże zgłoszenia 
koncentracja, w której brały udział podmioty, z których w ostatnim roku obrotowym poprzedza-
jącym transakcję, tylko jeden osiągnął krajowy obrót w wysokości przewyższającej 5 milionów 
euro, a światowy łączny obrót pozostałych nie był wyższy niż 30 milionów euro. Dopiero dodanie 
art. 9 ust. 4 KartG umożliwiło zastosowanie dodatkowego progu wysokości wynagrodzenia, który 
nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji, jeżeli w ostatnim roku obroto-
wym poprzedzającym tę transakcję zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: zainte-
resowane przedsiębiorstwa osiągnęły łączny światowy obrót w wysokości ponad 300 milionów 
euro, zainteresowane przedsiębiorstwa osiągnęły łączny krajowy obrót większy niż 15 milio-
nów euro, wysokość wynagrodzenia za połączenie przekracza 200 milionów euro, a przedsię-
biorstwo przejmowane działa w znacznym stopniu na rynku krajowym. Oznacza to, że ustawa 
austriacka znajdzie szersze zastosowanie niż ustawa niemiecka, gdyż obowiązek notyfikacji 
powstanie nawet w przypadku, gdy podmiot przejmowany będzie osiągał większe obroty niż  
5 milionów euro. 

Zgodnie z definicją „wysokości wynagrodzenia” zawartą w GWB, na wynagrodzenie skła-
dają się dwie wartości. Pierwszą z nich jest cena zakupu, czyli wszystkie aktywa i inne wartości 
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pieniężne, które zbywca otrzymuje od nabywcy w związku z koncentracją16. Drugą jest wartość 
wszelkich zobowiązań przejętych przez nabywcę17. Ustawodawca austriacki, mimo braku wpro-
wadzenia definicji „wysokości wynagrodzenia” do znowelizowanej ustawy, jednoznacznie w jej 
uzasadnieniu wskazał, że na wynagrodzenie składają się „wszystkie aktywa i inne świadczenia 
rzeczowe, które zbywca otrzymuje od nabywcy w związku z połączeniem (cena zakupu), w uzu-
pełnieniu do wartości zobowiązań przejętych przez nabywcę”18. Co oznacza, że należy de facto 
interpretować ten termin w ten sam sposób, w jaki to czyni ustawodawca niemiecki. 

W związku z wprowadzeniem do porządków prawnych tych dwóch państw członkowskich 
bardzo podobnych systemowo rozwiązań dotyczących kontroli koncentracji, ich organy antymo-
nopolowe wydały w lipcu 2018 r. wytyczne dotyczące progów wartości transakcji dla obligatoryjnej 
notyfikacji zamiaru koncentracji, w których potwierdziły, iż terminy użyte w obu ustawach powinny 
być interpretowane jako tożsame. Mianowicie, wysokość wynagrodzenia obejmuje „wszystkie ak-
tywa i inne świadczenia pieniężne, które sprzedawca otrzymuje od kupującego w związku z daną 
fuzją. Podobnie jak w prawie handlowym (w Austrii: prawo spółek) termin „aktywa” należy inter-
pretować w szerokim znaczeniu. Obejmuje wszystkie płatności gotówkowe i przeniesienie praw 
głosu, papierów wartościowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych” (Bundeskartellamt i Bundeswettbewerbsbehörde, 2018, s. 3–4). Obejmuje to również 
środki pieniężne, których przekazanie uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, np. 
określonych w klauzulach zwrotnych, dotyczących otrzymywania płatności z ewentualnych zysków 
(earn-out clauses) lub innych dodatkowych płatności na rzecz zbywcy uzgodnionych w związku 
z koncentracją, np. opłat licencyjnych oraz wynagrodzenia za zakaz konkurencji (Bundeskartellamt 
i Bundeswettbewerbsbehörde, 2018, s. 3–4). W wytycznych zaznacza się, że nie należy mylić pojęć 
„wartości spółki” czy „ceny nabycia spółki” z pojęciem „wysokości wynagrodzenia”, gdyż dopłaty 
oraz premie, które przewyższają wartość spółki obliczoną metodami wyceny przedsiębiorstwa, 
powodują, że wysokość wynagrodzenia często będzie wyższa niż obydwie wcześniejsze wartości. 

2.2.	Aktywność	krajowa	

Zgodnie z art. 35 ust. 1A pkt 4 GWB i art. 9 ust. 4 KartG, koncentracja będzie podlegała 
obowiązkowi notyfikacyjnemu po spełnieniu kryterium wartości transakcji tylko wtedy, kiedy spół-
ka, która ma zostać nabyta lub znaczna część przedsiębiorstwa, lub aktywów, które mają zostać 
nabyte, wykazuje znaczącą aktywność odpowiednio w Niemczech lub Austrii. Wprowadzenie 
wymogu „aktywności krajowej” ma na celu wyeliminowanie z zakresu kontroli tych przypadków, 
które w swej istocie dotyczą przejęcia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność wyłącznie za 
granicą (czyt. poza granicami Niemiec lub Austrii). Pewnym jest, że objęta zakresem regulacji bę-
dzie koncentracja, w wyniku której zostanie przejęty podmiot wyłącznie lub przeważnie działający 
na rynku krajowym, gdyż w tym przypadku spełniona zostanie przesłanka znacznego poziomu 
aktywności krajowej.

Aktywność krajowa w rozumieniu art. 35 ust. 1a pkt 4 GWB i art. 9 ust. 4 pkt 4 KartG musi 
być mierzona na podstawie działalności rynkowej spółki nabywanej. W odróżnieniu od art. 35 ust. 

16 Art. 38 ust. 4 GWB.
17 Art. 38 ust. 4 GWB.
18 Erläuterungen, 1522 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage – Erläuterungen, zu Z 3 (§9 Abs 4 KartG 2005), s. 3.
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1 GWB i art. 9 ust. 1 KartG aktywność krajowa zasadniczo nie jest mierzona na podstawie obro-
tów krajowych, gdyż rozmaite czynniki powinny być brane pod uwagę w przypadku aktywności, 
która przejawia się na różnych rynkach i w różnych działaniach. W wytycznych Bundeskartellamt 
i Bundeswettbewerbsbehörde wskazano, iż przykładami czynników determinujących to, że spół-
ka nabywana prowadzi aktywność krajową na rynku cyfrowym może być ilość niemieckich bądź 
austriackich użytkowników wyrażana w następujących kategoriach: „miesięcznych aktywnych 
użytkowników”, „unikalnych użytkowników” lub „codziennych aktywnych użytkowników”.

W Austrii lokalizacja przedsiębiorstwa docelowego może również stanowić kryterium oceny 
aktywności krajowej podmiotu przejmowanego. To, gdzie spółka przejmowana ma swoją siedzi-
bę będzie brane pod uwagę, ale nie będzie to jedyne kryterium oceny, gdyż ostateczna ocena 
musi uwzględniać stopień, w jakim działania w kraju siedziby są zorientowane na rynek austria-
cki. W związku z tym nabycie spółki mającej siedzibę w Austrii, która posiada udziały wyłącznie 
w spółkach zagranicznych i nie prowadzi działalności związanej z rynkiem austriackim, nie będzie 
cechowało się zorientowaniem na rynek austriacki. Taka aktywność spółki, pomimo lokalizacji jej 
siedziby na terenie Austrii, nie będzie wypełniała przesłanki z art. 9 ust. 4 pkt 4 KartG. W kon-
sekwencji czego koncentracja pomimo możliwości spełnienia progów z art. 9 ust. 4 pkt 1–3, nie 
będzie podlegała obowiązkowi notyfikacyjnemu. Także w Niemczech sama lokalizacja siedziby 
spółki nabywanej nie będzie wystarczającym czynnikiem, aby spełnić wymóg aktywności krajowej, 
czyli de facto wymóg zorientowania na rynek krajowy. Kluczowym czynnikiem wydaje się więc być 
sposób wykorzystania aktywów w prowadzonej działalności gospodarczej, a nie tylko ich umiej-
scowienie. Zorientowanie na rynek zaistnieje, gdy usługa oferowana odpłatnie bądź bezpłatnie 
jest kierowana do osób przebywających na terenie Niemiec bądź Austrii.

Co ważne, aktywność krajowa w rozumieniu art. 35 ust. 1a pkt 4 GWB i art. 9 ust. 4 pkt 4 
KartG musi osiągnąć znaczący poziom (significant level) oraz mieć bieżący charakter. Marginalna 
działalność na rynku krajowym będzie niewystarczająca, aby spełnić wymagane progi. Punktem 
odniesienia dla progu aktywności krajowej, w przeciwieństwie do badania obrotu na podstawie 
art. 35 ust. 1 i 1a pkt 2 GWB i § 9 (1), (2) i (4) pkt 1 i 2 KartG, będzie moment koncentracji, a nie 
ostatni pełny rok obrotowy poprzedzający koncentrację.

Podsumowując, nowelizacje niemieckiej ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (GWB) 
oraz austriackiej ustawy antykartelowej (KartG) wprowadziły nowy próg wartości wynagrodzenia, 
który nie jest progiem samoistnym. Jego zastosowanie zależy od spełnienia progu obrotowego 
(niższego niż ten przewidziany pierwotnie) oraz progu aktywności krajowej, z której wynikałby 
jednoznaczny związek działalności podmiotu nabywanego z terytorium Niemiec bądź Austrii. Takie 
rozwiązanie, choć nie jest ograniczone do żadnego rynku właściwego ani sektora gospodarki, ma 
być odpowiedzią na wcześniej zasygnalizowane wyzwania gospodarki cyfrowej. 

III.	Ocena	zasadności	wprowadzenia	nowych	progów	jurysdykcyjnych	 
w	kontekście	praktyki	decyzyjnej	Komisji	Europejskiej

Propozycja wprowadzenia nowych pomocniczych progów jurysdykcyjnych na poziomie euro-
pejskim, na wzór tych obowiązujących w Niemczech i Austrii, spotkała się z jednej strony z głosami 
poparcia, z drugiej zaś – z krytyką. Niektórzy ekonomiści zgadzają się ze stanowiskiem Komisji, 
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która badając potencjalne teorie szkody związane z łączeniem baz danych lub wykorzystywa-
niem zaawansowanych technik analizy Big Data, jednoznacznie wskazywała, że koncentracja 
przedsiębiorstw korzystających z analiz Big Data nie będzie powodowała antykonkurencyjnych 
skutków, gdyż zawsze będą istniały alternatywne źródła danych lub narzędzi analitycznych po-
trzebnych do oferowania usług na rynkach właściwych związanych z wykorzystywaniem danych 
(zob. Holles de Peyer, 2018, s. 775–776; Boutin i Boutin, 2016, nb. 58, 66–71). Ponadto, niektó-
rzy uważają, że aktualnie istniejące narzędzie w postaci systemu odesłań skutecznie wyłapuje te 
koncentracje, które mogą mieć wpływ na rynek wewnętrzny, jak w przypadku połączeń Facebook/
WhatsApp oraz Microsoft/LinkedIn (Bushell, 2016; Boutin i Boutin, nb 58). Inni zaś, wtórując opi-
nii Monopolkomission, uważają, że należy wprowadzić dodatkowe kryterium wartości transakcji, 
gdyż tylko takie kryterium oceny pomoże zbadać przejęcia przedsiębiorstw, które mają niewielki 
obrót, ale duży potencjał rynkowy, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy połączenie wiąże 
się z przekazaniem cennych danych (Scheep i Wambach, 2016, s. 123). 

1.	„Wszechobecność”	danych

Komisja podczas oceny kilku już połączeń badała antykonkurencyjne skutki łączeń baz da-
nych i zdecydowała, że tego typu negatywne skutki nie powstaną, gdyż charakterystyka Big Data 
sprawia, iż istnieje możliwość pozyskania tych samych danych z różnych źródeł19. Dane są więc 
uważane przez Komisję za „wszechobecne” (ubiquitous). 

1.1.	Google/Doubleclick

W sprawie Google/Doubleclick20 z 2008 roku, Komisja po raz pierwszy zdecydowała się ocenić 
antykonkurencyjne skutki połączenia dwóch przedsiębiorstw posiadających duże zbiory danych. 
Komisja oceniła scenariusz wykluczenia, w którym połączenie danych DoubleClick z zasobami 
Google dotyczących zachowania klientów w Internecie mogłoby umożliwić podmiotowi powstałe-
mu w wyniku połączenia osiągnięcie pozycji, której konkurenci nie mogliby powielić21. Konkurenci 
Google byliby stopniowo marginalizowani, a spółka Google ostatecznie mogłaby podnieść ceny 
swoich usług pośrednictwa w reklamach online22. Komisja opisała swoje obawy w następujący 
sposób: „Nie jest wykluczone, że z faktycznego punktu widzenia, podmiot połączony mógłby 
połączyć kolekcje danych DoubleClick i Google. Taka kombinacja informacji o adresach IP użyt-
kowników, identyfikatorach cookie i czasie połączenia, pozwoliłaby na dopasowanie informacji 
z obu baz danych, co powodowałoby, że historia wyszukiwania poszczególnych użytkowników 
mogłaby zostać połączona z historią odwiedzanych przez nich stron (surfing behaviour). Po takim 
dopasowaniu połączony podmiot wiedziałby, że ten sam użytkownik przeszukiwał pojęcia A, B 
i C oraz odwiedził strony internetowe X, Y i Z w ciągu ostatniego tygodnia. Te informacje mogłyby 
potencjalnie być wykorzystane do lepszego kierowania reklam na użytkowników”23. 

19 W połączeniach Google/DoubleClick (M.4731),Telefonika UK/Vodafone UK/Everything Everywhere (M.6314), Publicis/Ominicom (M.7023), Facebook/
WhatsApp (M.7217), IMS Health/Cegedim Business (M.7337), Sanofi/Google/DMI (M.7813) oraz Microsoft/LinkedIn (M.8124) Komisja oceniła antykon-
kurencyjny potencjał połączeń baz danych. W żadnym z tych przypadków, Komisja nie stwierdziła zaistnienia zagrożenia dla konkurencji (zob. Kadar 
i Bogdan, 2017, s. 479–486).
20 Dec. Komisji z 11.03.2008 r. w sprawie COMP/M.4731 - Google/Doubleclick (Dz. Urz. 2008 C 184, s. 10) (dalej: Google/Doubleclick).
21 Google/Doubleclick, par. 359. 
22 Ibidem, par. 359. 
23 Ibidem, par. 360. 
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Spółka Google działała już jako dostawca przestrzeni reklamowej online we własnej witrynie 
internetowej i oferowała usługi pośrednictwa w reklamach online poprzez swoją sieć reklamową 
AdSense24. DoubleClick dostarczała technologię, która w przypadku gdy przestrzeń reklamowa 
online została sprzedana reklamodawcy przez wydawcę, zapewniała, że prawidłowa reklama fak-
tycznie zostanie wyświetlona w przestrzeni internetowej wydawców w miejscu i czasie wybranym 
przez reklamodawcę25.

Obie firmy gromadziły i przechowywały ogromne ilości danych. Google zbierała dane dotyczą-
ce historii wyszukiwania i przeglądania użytkowników w Internecie. DoubleClick zbierała, w imie-
niu swoich klientów (reklamodawców i wydawców), dane o klientach końcowych (internautach) 
na swoich serwerach obsługujących technologię wyświetlania reklam. Komisja rozróżniła dane 
utworzone po stronie reklamodawcy przy użyciu programu DART For Advertisers (dalej: DFA), 
produktu DoubleClick dla reklamodawców, od danych utworzonych po stronie wydawcy za pomocą 
DART for Publishers (dalej: DFP) produktu DoubleClick dla wydawców26. Dane utworzone przy 
użyciu DFA zawierały informacje na temat zachowań użytkowników w witrynach wszystkich wy-
dawców, którzy publikują treści nadesłane przez reklamodawców używających programu DFA27. 
Dane generowane poprzez użycie DFP obejmowały m.in. zapis o tym, który reklamodawca lub 
sieć reklam została wybrana w celu wypełnienia określonej przestrzeni reklamowej o określonej 
godzinie na danej stronie wydawcy, a także zapis adresu IP użytkownika, który poprosił o tę stro-
nę internetową28. 

Po analizie powyższego stanu faktycznego Komisja wywnioskowała, że nawet jeśli zbiory 
danych Google i DoubleClick mogłyby zostać połączone, to konkurenci Google korzystali już 
z różnych sposobów łączenia danych o wynikach wyszukiwania z informacjami o zachowaniu on-
-line użytkowników29. Microsoft i Yahoo! oferowały już jednocześnie usługi wyszukiwarek on-line 
i technologię wyświetlania reklam30. Ponadto, inni konkurenci, którzy chcieliby również oferować 
bardziej zindywidualizowane reklamy, mogliby pozyskać dane lub zakupić usługi śledzenia online 
(tracking services) od osób trzecich, w tym również od dostawców usług internetowych (którzy 
mogą śledzić wszystkie zachowania użytkowników online). Komisja, tym samym uznała, że inte-
resujące konkurentów Google dane można łatwo pozyskać z innych źródeł niż od spółki Google, 
a także że dane pozyskane od osób trzecich są potencjalnie większe i bogatsze niż dane zebrane 
przez sam DoubleClick, czy nawet przez podmiot powstały w wyniku połączenia31.

1.2.	Facebook/WhatsApp32

W sprawie Facebook/WhatsApp z 2014 roku, Komisja przeanalizowała potencjalne skut-
ki przejęcia spółki WhatsApp przez spółkę Facebook. W aspekcie Big Data, Komisja pod-
dała analizie rynek usług reklamowych online, na których działała tylko spółka Facebook 

24 Ibidem, par. 4.
25 Ibidem, par. 5. 
26 Ibidem, par. 28, 81. 
27 Ibidem, par. 182. 
28 Ibidem, par. 186. 
29 Ibidem, par. 364–365. 
30 Ibidem, par. 365. 
31 Ibidem, par. 365. 
32 Dec. Komisji z 10.03.2014 r. w sprawie COMP/M.7217 - Facebook/WhatsApp, opublikowana elektronicznie (dalej: Facebook/WhatsApp).
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i zbadała czy pozycja Facebook na tym rynku właściwym zostanie wzmocniona w wyniku zwięk-
szonej ilości danych, które mogłyby zostać objęte jej wyłączną kontrolą w wyniku przejęcia  
WhatsApp33. 

Komisja zauważyła, że nawet, jeśli Facebook próbowałby wykorzystać dane zebrane przez 
WhatsApp w celach reklamowych, to na rynku była obecna już wystarczająca liczba alternatywnych 
dostawców usług reklamowych online34. Ich obecność nie pozwoliłaby tym samym na wzmocnie-
nie pozycji Facebooka na tym rynku właściwym. Komisja, ponadto stwierdziła, iż w obiegu „nadal 
będzie duża ilość danych użytkowników internetowych, które są cenne dla celów reklamowych, 
a które nie znajdują się w wyłącznej kontroli Facebooka”35. 

1.3.	Konkluzje

Dotychczasowa praktyka decyzyjna Komisji w zakresie oceny antykonkurencyjnych skutków 
połączeń baz danych wskazuje, iż skuteczna konkurencja nie będzie z zasady zagrożona na rynkach 
związanych z pozyskiwaniem i analizowaniem Big Data, gdyż konkurenci podmiotów biorących 
udział w podobnych koncentracjach będą zawsze mieli możliwość pozyskania danych z innych 
źródeł, niż od podmiotu, który zwiększa swoją bazę danych w wyniku połączenia. Wydawałoby 
się więc, że wprowadzenie nowego progu opartego na wartości transakcji nie wpłynęłoby zasad-
niczo na ocenę Komisji. Nawet gdyby nowa przesłanka jurysdykcyjna została spełniona Komisja, 
badając połączenie, uznałaby, iż na rynkach związanych z przetwarzaniem danych nie dojdzie 
do antykonkurencyjnych połączeń baz danych. Z tego względu wprowadzenie jej na poziomie 
unijnym można uznać za bezcelowe.

Należy mieć jednak na uwadze, że dotychczas Komisja oceniała tylko ogólnie ujętą dostęp-
ność danych charakteryzowaną ilościowo, nie zaś jakościowo. A to zarówno jakość, jak i ilość 
danych świadczy o ich przydatności i wartości. Oznacza to, że kryterium dostępności danych 
należałoby badać, biorąc pod uwagę treść danych oraz cel, w jakim są one wykorzystywane 
(Modrall, 2018, s. 3). Bazy danych pozyskane w wyniku analiz danych generowanych przez 
użytkowników Internetu mogą być albo zbierane i oferowane na rynku przez tzw. brokerów baz 
danych (data brokers), dane takie nazywane są „danymi pozyskanymi od podmiotów trzecich” 
(third-party data), albo pozyskane za pomocą własnych narzędzi analitycznych (tj. algorytmów) 
stosowanych bezpośrednio w toku oferowanej przez dany podmiot usługi, dane takie nazywane 
są „danymi własnymi” (first-party data) (Modrall, 2018, s. 3). Pierwszy typ baz danych z zasady 
będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które będą dysponowały wy-
starczającymi środkami finansowymi, aby takie dane zakupić. Drugi typ danych będzie znajdo-
wał się w wyłącznym posiadaniu podmiotu, który takie dane bezpośrednio pozyskał (Modrall, 
2018, s. 3). Z tego względu dane własne nie będą już spełniały kryterium „wszechobecności”. 
Oczywiście, możliwym będzie pozyskanie podobnych jakościowo i ilościowo danych z innych 
źródeł, jednakże istnieje ryzyko, że nie stworzą one bazy danych, która byłaby wystarcza-
jąco podobna, aby stanowić substytut pierwotnej bazy składającej się z „danych własnych”  
(Modrall, 2018, s. 3).

33 Facebook/WhatsApp, par. 164. 
34 Ibidem, par. 187–189. 
35 Ibidem, par. 189.
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Ponadto, sama badana ilościowo dostępność danych może nie stanowić wystarczającego 
narzędzia potrzebnego do zmierzenia antykonkurencyjnego wpływu połączeń na rynki cyfrowe. 
W pewnych przypadkach organy antymonopolowe powinny również pochylić się nad zagroże-
niem wynikającym z zamknięcia dostępu do źródeł umożliwiających generowanie nowych danych 
(tj. algorytmy), zamiast skupiania swojej uwagi tylko na zagrożeniach wynikających z łączenia już 
istniejących baz danych (Modrall, 2018, s. 9).

Dane nie powinny być tym samym oceniane jako dobro ogólnie dostępne, gdyż niektóre 
podmioty mogą mieć utrudniony dostęp do pewnego zakresu interesujących ich konkretnych 
danych (Scheep i Wambach, 2016, s. 121). Duża ilość danych, które mają znaczenie dla graczy 
rynkowych jest w wyłącznym posiadaniu tych podmiotów, które je zebrały i które decydują o tym, 
w jaki sposób zostaną one użyte, np. odmawiając dostępu do nich swoim konkurentom (Scheep 
i Wambach, 2016, s. 121). 

W związku z tym nie należy umniejszać problemu, jaki może stanowić powstawanie barier 
wejścia na rynek spowodowanych wyłączną kontrolą pewnego zakresu danych w rękach jed-
nego podmiotu. Wyłączna kontrola danych, w szczególności kontrola danych o zachowaniach 
użytkowników, może prowadzić do niemożliwych do pokonania barier wejścia (Newman, 2014, 
s. 407, 409, 419–421). Powyższe oznacza, że mimo zapewnień Komisji, nie wszystkie typy da-
nych charakteryzują się „wszechobecnością”, w konsekwencji czego mogą zaistnieć przypadki 
antykonkurencyjnych połączeń na rynkach cyfrowych, które powinny podlegać ocenie organów 
antymonopolowych nawet w przypadku, gdy podmiot przejmowany nie generuje wystarczająco 
wysokich obrotów. Zastosowanie kryterium wartości transakcji jest jedynym, do tej pory propo-
nowanym, mechanizmem, który pozwoli na poddanie kontroli takich połączeń. Jednakże jego 
efektywne wykorzystanie będzie zależało od zmiany „ilościowego” podejścia Komisji na podejście 
biorące pod uwagę również pozostałe „jakościowe” cechy danych, takie jak ich zawartość oraz 
cele, w jakich są one wykorzystywane.

2.	System	odesłań

Kolejnym argumentem przeciwko wprowadzeniu nowych progów jurysdykcyjnych na szczeb-
lu unijnym jest dotychczasowa skuteczność działania unijnego systemu odesłań. W przypadku 
koncentracji Facebook/WhatsApp oraz Microsoft/LinkedIn okazało się, że nawet koncentracje 
niemające wymiaru wspólnotowego, ale mogące być poddane zbadaniu przez organy ochrony 
konkurencji w minimum trzech państwach członkowskich zgodnie z krajowym prawem dotyczącym 
konkurencji, są zgłaszane Komisji. Oznacza to, że już mechanizm przedstawiony w art. 4 ust. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 umożliwił wypełnienie luki i w związku z tym wprowadza-
nie nowych rozwiązań tylko skomplikowałoby, i tak skomplikowany, system notyfikacji koncentracji 
(Bushell, 2016).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przywołany mechanizm, po pierwsze nie jest mechani-
zmem obligatoryjnym, po drugie zostanie uruchomiony dopiero wówczas, gdy planowana koncen-
tracja będzie podlegała obowiązkowi notyfikacyjnemu w minimum trzech państwach członkowskich. 
Biorąc pod uwagę, iż do tej pory tylko Austria i Niemcy wdrożyły dodatkowe progi wartości trans-
akcji, kryterium obrotowe w innych państwach członkowskich, w przypadku antykonkurencyjnych 
przejęć start-upów charakteryzujących się niskimi obrotami, nie zostanie spełnione, nie zaistnieje 
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więc przesłanka umożliwiająca zaangażowanie Komisji Europejskiej w przypadku takiego połą-
czenia. Oznacza to, że aktualny mechanizm odesłań nie znajdzie zastosowania w przypadku 
problematycznych połączeń na rynkach cyfrowych, w których przejmowane są podmioty o niskich 
lub żadnych obrotach, dlatego też zasadnym wydaje się być wprowadzenie nowej przesłanki ju-
rysdykcyjnej na poziomie krajowym. 

IV.	Podsumowanie
Aktualnie istniejące unijne mechanizmy kontroli koncentracji nie są w stanie objąć swym 

zakresem potencjalnie antykonkurencyjnych połączeń, które mają miejsce m.in. na rynkach zwią-
zanych z analizami Big Data. Zbieranie, przetwarzanie i łączenie danych na masową skalę może 
w niektórych przypadkach prowadzić do powstania barier wejścia. Nie można więc nie zgodzić 
się z postulatem ustawodawcy niemieckiego i austriackiego, aby organy antymonopolowe wzięły 
pod uwagę rosnące znaczenie danych jako de facto czynnika produkcji i cennego składnika ak-
tywów przedsiębiorstw. 

Unijna kontrola połączeń na rynkach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem Big 
Data skupia się przede wszystkim na cesze danych, jaką jest ich „wszechobecność”, czyli 
możliwości pozyskania danych z wielu źródeł. Jednakże badanie to nie przewiduje oceny po-
tencjalnie antykonkurencyjnych skutków wynikających z utrudniania dostępu konkurentom do 
konkretnych, wartościowych dla nich danych. Z kolei unijny mechanizm odesłań w sprawach 
niemających wymiaru wspólnotowego nie znajdzie zastosowania w przypadku problematycz-
nych połączeń na rynkach cyfrowych, w których przejmowane są start-upy generujące zbyt mały 
obrót, aby połączenie zostało objęte obowiązkiem notyfikacyjnym w minimum trzech państwach  
członkowskich. 

Z powyższego wynika, że wdrożenie na poziomie unijnym lub krajowym wymogu notyfikacji 
zamiaru koncentracji opartego na wielkości transakcji wydaje się zasadne. Pozwoli ono Komisji 
lub organom antymonopolowym państw członkowskich ocenić potencjalne zagrożenia płynące 
z przejęć małych, innowacyjnych podmiotów przez dominantów obecnych na rynkach związa-
nych z gromadzeniem i analizą danych. W przypadku wprowadzenia przesłanki wartości trans-
akcji do porządków krajowych poszczególnych państw członkowskich unijny mechanizm odesłań 
zacząłby skutecznie działać wobec tych połączeń, w których brałyby udział również podmioty 
niegenerujące wystarczających, z punktu prawa antymonopolowego, obrotów. Wprowadzenie 
zaś nowej przesłanki na poziomie unijnym spowodowałoby, że połączenia będą podlegały ob-
ligatoryjnemu rozpoznaniu przez Komisję, w przeciwieństwie do fakultatywnego mechanizmu 
wynikającego z systemu odesłań. Jednakże w celu zapewnienia skuteczności zastosowania no-
wej przesłanki jurysdykcyjnej do kontroli połączeń, w konsekwencji których dochodzić będzie do 
potencjalnie antykonkurencyjnej agregacji baz danych, należałoby postulować również za tym, 
aby Komisja oraz krajowe organy antymonopolowe badały połączenia baz danych nie tylko w kon-
tekście ilościowym, lecz także jakościowym, biorąc pod uwagę treść danych oraz cel, w jakim są  
one wykorzystywane. 
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Streszczenie	
Sprawa wpisuje się w szereg spraw z ostatnich lat, w których organy konkurencji UE rozpatrywa-
ły dopuszczalny zakres ograniczania sprzedaży detalicznych w Internecie przez producentów. 
Zgodnie z decyzją Bundeskartellamt z 26 sierpnia 2015 r. i orzeczeniami sądów niemieckich 
bezwzględny zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej i zakaz 
współpracy z porównywarkami cenowymi nałożony na dystrybutorów przez producenta stanowi 
naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE ze względu na cel i nie korzysta z wyłączenia blokowego i in-
dywidualnego. Rozstrzygnięcie opiera się na stwierdzeniu naruszenia zasady ekwiwalentności 
ograniczeń w sprzedaży internetowej i tradycyjnej. Zdaniem autora, taki sposób oceny nie za-
wsze jest słuszny. Ze względu na odmienność obydwu kanałów dystrybucji, wskazanie ekwiwa-
lentnych ograniczeń może być obiektywnie niemożliwe. Rozstrzygnięcie nie wyjaśnia również 
dostatecznie precyzyjnie, jakie obiektywne czynniki decydują o uznaniu danego towaru za luk-
susowy. Oznacza to w dalszym ciągu brak pewności co do dopuszczalnego zakresu ograniczeń  
w sprzedaży internetowej. 

* Radca prawny; doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; email: btarga@
sgh.waw.pl.
1 Wyr. niemieckiego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 12.12.2017 r. w sprawie KVZ 41/17.
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wertykalne konkurencji.

JEL:	K21

I.	Wstęp
Omawiana sprawa dotyczy systemu dystrybucji selektywnej obuwia sportowego marki 

ASICS na terenie Niemiec. W ramach „Systemu sprzedaży 1.0” producent obuwia, spółka Asics 
Deutschland GmbH, zakazywał swym autoryzowanym dystrybutorom detalicznym umieszczania 
prezentacji produktów ASICS w porównywarkach cenowych. Po drugie, dystrybutorzy nie mogli 
umieszczać w Internecie reklam ze znakiem towarowym ASICS. Na skutek skarg dystrybutorów, 
niemiecki organ ochrony konkurencji (Bundeskartellamt) wszczął postępowanie w celu weryfikacji 
zgodności „Systemu sprzedaży 1.0” z unijnym i niemieckim prawem konkurencji.

Sprawa wpisuje się w szereg spraw z ostatnich lat, w których organy konkurencji UE roz-
patrywały dopuszczalny zakres oddziaływania producenta na działalność dystrybutorów deta-
licznych w Internecie. Wcześniejsze sprawy nie dotyczyły jednak możliwości korzystania przez 
dystrybutora z podstawowego narzędzia marketingu internetowego, jakim są obecnie internetowe 
porównywarki cenowe.

II.	Decyzja	Bundeskartellamt
W decyzji z 26 sierpnia 2015 r. niemiecki organ ochrony konkurencji (Bundeskartellamt) uznał, 

że „System sprzedaży 1.0” narusza art. 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej2 
(dalej: TFUE) i § 1 niemieckiej ustawy antymonopolowej3. Uznał również, że „System sprzedaży 
1.0” nie kwalifikuje się do wyłączenia blokowego spod zakazu, gdyż zawiera najpoważniejsze 
naruszenie w rozumieniu art. 4 lit. c) rozporządzenia nr 330/20104. Według Bundeskartellamtu 
ASICS nie wykazał również spełnienia warunków indywidualnego wyłączenia na mocy art. 101 
ust. 3 TFUE. 

1.	Internet	zaostrza	konkurencję

Bundeskartellamt uzasadnił, że Internet prowadzi do zaostrzenia konkurencji, gdyż obniża 
koszty transakcyjne, w szczególności koszty poszukiwania informacji o produktach, a także roz-
szerza geograficzny zasięg sprzedaży. Klienci końcowi mogą dotrzeć do większej liczby ofert 
w krótszym czasie niż w handlu tradycyjnym, a także zapoznać się z ocenami wystawianymi przez 
innych nabywców. Bundeskartellamt uznał, że bezwzględny zakaz używania znaków towarowych 
w reklamie internetowej utrudnia odnalezienie sklepu internetowego. Z kolei porównywarki ceno-
we są ważnym źródłem informacji cenowej dla klienta. Obydwa zakazy ograniczają więc dostęp-
ność towarów oferowanych przez dystrybutorów w Internecie i w efekcie obniżają intensywność 
konkurencji cenowej.

2 Dz.Urz. UE 26.12.2012, C 326, s. 47.
3 Fallbericht Rechtswidrige Beschränkungen des Online-Vertriebs bei Laufschuhen von ASICS, Aktenzeichen B2-98/11, 25.01.2016 r. Pozyskano z: 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2016/B2-98-11.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (8.07.2018).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kate-
gorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. UE z 23.04.2010 L 102/1) (dalej: rozporządzenie wertykalne).
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2. Zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej

Zakaz posługiwania się znakami towarowymi dotyczył użycia przez dystrybutorów znaków 
towarowych ASICS jako słów kluczowych w reklamach w wyszukiwarkach internetowych, banerach 
reklamowych i tzw. linkach przychodzących5. Zakaz posługiwania się tymi narzędziami obowią-
zywał niezależnie od spełnienia konkretnych wymagań dotyczących sposobu działania reklamy 
i strony internetowej odsyłającej do strony dystrybutora. W efekcie zakaz ograniczał możliwość 
odnalezienia strony dystrybutora przez wszystkich internautów, w tym przez internautów znajdu-
jących się poza obszarem fizycznej działalności dystrybutorów. 

Według niemieckiego organu ochrony konkurencji warunki wyłączenia indywidualnego 
z art. 101 ust. 3 TFUE byłyby spełnione w odniesieniu do systemów dystrybucji selektywnej, jeśli: 
(i) istniałoby ekwiwalentne ograniczenie w sprzedaży tradycyjnej; (ii) organicznie byłoby uzasad-
nione ochroną jakości lub (iii) ochroną prawa do znaku towarowego6. 

Bundeskartellamt uznał, że ze względu na technologiczną specyfikę ograniczeń odnoszących 
się do reklamy internetowej i ze względu na zasięg jej oddziaływania, brakuje ograniczeń ekwi-
walentnych przy sprzedaży tradycyjnej7. Wymóg ochrony jakości jest spełniony, gdy ograniczenie 
nakładane na dystrybutora uzasadnione jest obiektywnymi względami, tj. zagwarantowaniem 
odbiorcom ostatecznym wysokiej jakości i efektywności sprzedaży. Chodzi tu np. o zapewnienie 
odpowiedniego sposobu prezentacji towaru, oferowania szerokiego asortymentu, zasięgu dystry-
bucji czy doradzania klientom. Ograniczenia wprowadzone ze względu na ochronę jakości muszą 
być przy tym proporcjonalne, czyli nie mogą wykraczać poza to, co konieczne do realizacji celu. 
W takich przypadkach ilościowe ograniczenie sprzedaży internetowej byłoby rekompensowane 
przez wzrost konkurencji jakościowej. Według niemieckiego organu ochrony konkurencji „System 
sprzedaży 1.0” nie spełniał tego wymogu, gdyż zakaz posługiwania się marką ASICS miał bez-
względny charakter i nie uwzględniał uzasadnionych interesów dystrybutorów.

Bezwzględny zakaz posługiwania się znakiem towarowym nie może być również uzasad-
niony ochroną prawa do znaku towarowego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Google France użycie cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego w usłudze 
Google Adwords, nie narusza automatycznie prawa do znaku towarowego8. Ocena w tym za-
kresie zależy od wykazania, że w wyniku posłużenia się cudzą marką osłabieniu ulega funkcja 
wskazania pochodzenia, funkcja komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa znaku towarowe-
go9. Bundeskartellamt uznał w tym miejscu, że ASICS mógł określić w umowie z dystrybutorami 
sposób prezentacji reklam internetowych, który wykluczałby ryzyko wprowadzenia w błąd co do 
znaku towarowego. Wobec braku takich uzgodnień niemiecki organ konkurencji uznał bezwzględ-
ny zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamach internetowych za niekonieczny 
i nieproporcjonalny. 

5 Linki przychodzące (backlinks) – linki prowadzące do strony docelowej, umieszczone na innych stronach.
6 Fallbericht Rechtswidrige Beschränkungen des…, s. 6.
7 Allerdings war eine solche Äquivalenzprüfung bei dem Verbot der Verwendung von Markenzeichen im Vetriebssystem 1.0 von vorneherein nicht 
möglich: Denn die Verwendung von Markenzeichen als Schlüsselwörter für bezahlte Suchmaschinenwerbung, für die Schaltung von Werbeanzeigen 
auf Internetseiten Dritter sowie im Rahmen von Backlinks zur Suchmaschinenoptimierung sind internetspezifische Nutzungsformen, für die es kein ver-
gleichbares Äquivalent im stationären Vertrieb gibt. Fallbericht Rechtswidrige Beschränkungen des…, s. 7.
8 Wyr. TS z 23.3.2010 r. w połączonych sprawach C-236/08, C-237/08, C-238/08 Google France, EU:C:2008:389, pkt 79; wyr. TS z 22.9.2011 r. w spra-
wie C-323/09 Interflora, EU:C:2011:604, pkt 42, 60.
9 Wyr. TS z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., EU:C:2009:378, pkt 58.
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3. Zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi

Porównywarki cenowe to strony internetowe przedstawiające cenę danego towaru u kilku 
sprzedawców. Oferty poszczególnych sprzedawców zawierają hiperłącze odsyłające do strony 
danego sklepu. Porównywarki mogą różnić się sposobem prezentacji towarów i zakresem infor-
macji. Sprzedawcy, których produkty są uwzględniane w porównywarkach wnoszą opłatę na rzecz 
właściciela porównywarki. Według Bundeskartellamt korzyści dla użytkowników porównywarek 
są oczywiste, gdyż filtrują one zawartość dużej liczby stron internetowych i systematyzują wyniki 
według kryterium cenowego. Pozwalają znaleźć sprzedawcę o najniższej cenie, skracając czas 
poszukiwań do minimum. 

Zakaz wprowadzony w „Systemie sprzedaży 1.0” oznaczał, że strona internetowa danego 
dystrybutora produktów ASICS nie mogła pojawiać się w zestawieniach porównywarek dla kon-
kretnych produktów marki ASICS. Bundeskartellamt uznał, że ograniczenie narusza art. 101 ust. 1 
TFUE oraz § 1 GWB, stanowiąc najpoważniejsze ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 4 lit. c) 
rozporządzenia 330/2010. Odnosząc się do kwestii wyłączenia indywidualnego, Bundeskartellamt 
uznał, że nie spełniony jest wymóg ekwiwalentności ograniczeń, gdyż w sprzedaży tradycyjnej 
brak jest ograniczeń ekwiwalentnych dla zakazu współpracy z porównywarkami cenowymi10. Nie 
dostrzegł również uzasadnienia dla rozpatrywanego zakazu w ochronie jakości produktów ani 
też w ochronie wizerunku marki producenta. Innymi słowy niemiecki organ ochrony konkurencji 
ocenił, że samo odnalezienie reklamy produktu ASICS w porównywarce nie jest szkodliwe dla 
marki producenta. W tym miejscu Bundeskartellamt odwołał się do orzeczenia w sprawie Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique, w którym Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ochrona prestiżowego 
wizerunku nie może stanowić celu uzasadniającego ograniczenie konkurencji i nie może tym 
samym stanowić uzasadnienia, że klauzula umowna służąca realizacji takiego celu nie podlega 
art. 101 ust. 1 TFUE11.

Bundeskartellamt rozważał również czy zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi 
można uzasadnić próbą rozwiązana tzw. problemu gapowicza. Zgodnie z tradycyjnym poglądem 
problem gapowicza polega na tym, że sprzedawcy internetowi korzystają z inwestycji w obsługę 
klientów przez sprzedawców w sklepach stacjonarnych, mimo że sami nie ponoszą kosztów z tym 
związanych. Co ciekawe, niemiecki organ uznał jednak, że występowanie problemu gapowicza na 
obecnym etapie „usieciowienia” handlu jest wątpliwe, gdyż sprzedaż w coraz większym stopniu 
prowadzona jest równolegle w kanale internetowym i stacjonarnym. Niemiecki organ zauważył, 
że co prawda przy niektórych produktach trudno jest udzielić porad specjalistycznych klientowi 
w kanale internetowym, jednak problemu tego nie można rozwiązać poprzez bezwzględny zakaz 
współpracy z porównywarkami internetowymi12. 

10 Das Verbot der Unterstützung von Preisvergleichsmaschinen im Vertriebssystem 1.0 war nicht nach Maßgabe des Äquivalenzprinzips vom Verbot 
des Art. 101 Abs. 1 AEUV freigestellt. Auch in Bezug auf diese Klausel konnte eine Prüfung, ob für den Vertrieb über Ladengeschäfte und den Vertrieb 
über das Internet insgesamt gleichwertige Kriterien vorgesehen sind, nicht vorgenommen werden, da es ein Äquivalent für Preisvergleichsmaschinen 
im stationären Vertrieb nicht gibt. Fallbericht Rechtswidrige Beschränkungen des…, s. 9.
11 Wyr. TS z 13.10.2011 r. w sprawie C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, EU:C:2011:649, pkt 46.
12 Możliwym rozwiązaniem byłoby np. zobowiązanie sprzedawcy internetowego do posiadania salonu pokazowego (showroom) i infolinii.
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4.	Porozumienie	zakazane	ze	względu	na	cel

Zdaniem Bundeskartellamt ograniczenie sprzedaży internetowej do odbiorców końcowych 
było celem zakazu współpracy z porównywarkami cenowymi. W wyniku zakazu została ograni-
czona przejrzystość cenowa, a co za tym idzie, także presja konkurencyjna zarówno w Internecie, 
jak i w handlu stacjonarnym. Dotyczy to sprzedawców stacjonarnych obuwia ASICS (ogranicze-
nie konkurencji wewnątrzmarkowej), ale również sprzedawców innych marek sportowych, np. 
Nike, Adidas. Ograniczenie konkurencji ma tym większy skutek, że rynek obuwia sportowego 
w Niemczech jest wysoce skoncentrowany, a Nike, Addidas i ASICS mają na nim łącznie 75% 
udziału13. W efekcie Bundeskartellamt uznał, że postanowienia „Systemu sprzedaży 1.0” stanowią 
najpoważniejsze ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 4 lit. c) rozporządzenia 330/2010. 

Do odwołania od decyzji ASICS załączyła zdjęcia porównywarek cenowych, na których oferty 
nowych butów do biegania pojawiały się tuż obok obuwia określonego jako używane, oferowane-
go przez szereg osób indywidualnych. W opinii ASICS tworzyło to wrażenie sprzedaży na pchlim 
rynku (Flohmarkteindruck) i szkodziło renomie produktów14. Sąd rozpatrujący odwołanie od decy-
zji Bundeskartellamt nie uznał jednak tego argumentu, twierdząc, że internauci są świadomi, że 
towary oferowane w Internecie mogą się znacznie różnić pod względem jakości, gdyż pochodzą 
od wielu sprzedawców, a oferta widoczna w wyszukiwarkach jest jedynie uproszczona (pełen opis 
towarów znajduje się na własnych stronach poszczególnych sprzedawców)15. 

Sąd zwrócił również uwagę, że Asics prowadzi swój własny sklep internetowy, co podważa za-
rzut Asics jakoby sprzedaż internetowa nie pozwalała zapewnić wysokiej jakości obsługi klientom16.

III.	Orzeczenie	Bundesgerichtshof
Rozpatrując skargę ASICS, niemiecki Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, że ograniczenia 

przewidziane w „Systemie sprzedaży 1.0” stanowią najpoważniejsze ograniczenie konkurencji, 
o których mowa w art. 4 lit. c) rozporządzenia 330/2010. Zgodnie z tym przepisem wyłączenie blo-
kowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję nie ma zastosowania do porozumień 
wertykalnych, które bezpośrednio lub pośrednio, oddzielnie lub w połączeniu z innymi czynnikami 
pod kontrolą stron, mają na celu ograniczenie dystrybutorom detalicznym działającym w systemie 
dystrybucji selektywnej możliwości prowadzenia aktywnej lub pasywnej sprzedaży do użytkowni-
ków ostatecznych. Sąd Najwyższy zgodził się z oceną organu konkurencji, że bezwzględny zakaz 
korzystania przez dystrybutora detalicznego z porównywarek cenowych niezależnie od konfiguracji 
tych porównywarki stanowi ograniczenie co najmniej sprzedaży pasywnej. Sąd Najwyższy przywołał 
w tym miejscu orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Coty Germany, w której uznano, 
że dostawca towarów luksusowych może zakazać dystrybutorom korzystania z zewnętrznych 
platform handlowych, jeśli miałoby to naruszać luksusowy charakter tych towarów17. Niemiecki 
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na różnice między systemami sprzedaży w obydwu sprawach. 
Po pierwsze, zauważył, że towary Asics nie mają charakteru luksusowego18, a po drugie zakaz 
13 Fallbericht Rechtswidrige Beschränkungen des…, s. 10.
14 Oberlandesgericht Düsseldorf, VI-Kart 13/15 (V), pkt 74.
15 Ibidem, pkt 75.
16 Ibidem, pkt 76.
17 Wyr. TS z 6.12.2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany, EU:C:2017:941.
18 Wyr. niemieckiego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 12.12.2017 r., KVZ 41/17, pkt 25–29.
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nałożony na dystrybutorów Coty miał węższy zakres. Mieli oni bowiem możliwość reklamowania 
się w Internecie na stronach innych podmiotów i w wyszukiwarkach internetowych. W efekcie, 
mimo zakazu sprzedaży na platformach, klienci mogli wciąż odnaleźć ich ofertę w Internecie19.

Niemiecki Sąd Najwyższy przywołał również Raport Komisji Europejskiej z badania sektora 
handlu elektronicznego. Komisja stwierdziła w nim m.in., że zakaz współpracy z wyszukiwarka-
mi internetowymi utrudnia potencjalnym klientom odnalezienie strony dystrybutora, co oznacza 
ograniczenie ruchu na stronie dystrybutora. Taki zakaz ogranicza także szansę dystrybutora na 
przyciągnięcie klienta spoza najbliższego obszaru działalności dystrybutora20. Komisja również 
uznała, że ograniczenie możliwości korzystania z porównywarek cenowych, niepowiązane z wy-
mogami jakościowymi, może stanowić najpoważniejsze ograniczenie sprzedaży biernej zgodnie 
z art. 4 lit. b) i art. 4 lit c) rozporządzenia 330/201021.

IV.	Komentarz
Liczne sprawy z ostatnich lat dotyczące ograniczeń sprzedaży internetowej świadczą o braku 

pewności prawnej co do zakresu oddziaływania producentów na sprzedaż ich towarów w Internecie 
przez zewnętrznych dystrybutorów. Tak jest również w przypadku ograniczeń nałożonych przez 
firmę ASICS. Wobec bezmiaru informacji handlowych z perspektywy konsumenta, trudno sobie 
obecnie wyobrazić korzystanie z Internetu bez porównywarek cenowych. Nie tylko skracają one 
czas dotarcia do interesującej oferty, lecz także pozwalają na wymierne oszczędności finansowe. 
Ze względu na korzyści uzyskiwane przez konsumentów, jak również wobec technicznej specy-
fiki porównywarek cenowych jako ważnego narzędzia marketingu internetowego, cenne byłyby 
szczegółowe wskazówki organów konkurencji dla producentów i dystrybutorów, co do dozwolo-
nego zakresu ograniczeń. Z tej perspektywy decyzja Bundeskartellamt oraz orzeczenia sądów 
niemieckich pozostawiają pewien niedosyt, co zostało wyjaśnione niżej. 

Po pierwsze, stanowisko niemieckich organów ochrony konkurencji jest zgodne z Wytycznymi 
Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń wertykalnych22 (dalej: Wytyczne w sprawie ograni-
czeń wertykalnych). Za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji Komisja uznaje wszelkie zo-
bowiązania uniemożliwiające autoryzowanym dystrybutorom wykorzystywania Internetu w celu 
dotarcia do większej liczby klientów i innych grup klientów poprzez nałożenie na sprzedaż przez 
Internet kryteriów, które nie są ogólnie równoważne z kryteriami odnoszącymi się do sprzedaży 
w lokalu handlowym23. Kryteria dotyczące sprzedaży przez Internet nie	muszą	być	identyczne	
jak	kryteria	dla	sprzedaży	poza	Internetem,	lecz	powinny	dotyczyć	tych	samych	celów	
i	zapewniać	porównywalne	wyniki,	a	różnica	między	tymi	kryteriami	musi	być	uzasad-
niona	różnym	charakterem	tych	dwóch	metod	dystrybucji. Przykładowo, aby zapobiec 
sprzedaży do nieautoryzowanego dystrybutora, dostawca może ograniczyć autoryzowanym dys-
trybutorom możliwość sprzedaży indywidualnym użytkownikom końcowym więcej niż określonej 
ilości towarów. Taki wymóg może być surowszy w przypadku sprzedaży przez Internet, jeżeli 
nieautoryzowany dystrybutor może łatwiej nabyć te towary przez Internet. Podobnie dostawca 
19 Wyr. TS z 6.12.2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany, EU:C:2017:941, pkt 67. 
20 Commission Staff Working Document, Final report on the e-commerce sector inquiry, Com(2017) 229 Final, pkt 550.
21 Ibidem, pkt 552.
22 Dz. Urz. UE z 19.5.2010, C 130.
23 Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, pkt 56.
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może określić dystrybutorom szczególne wymogi co do bezpiecznych systemów płatności przy 
sprzedaży przez Internet albo posprzedażowego wsparcia klientów, np. pokrycie kosztów  
zwrotu towarów24. 

1.	Ekwiwalentność	ograniczeń	sprzedaży	internetowej	i	stacjonarnej

Bundeskartellamt, a w ślad za nim sądy niemieckie uznały, że o antykonkurencyjnym celu ogra-
niczenia współpracy z porównywarkami cenowymi świadczy m.in. brak ekwiwalentnych ograniczeń 
nałożonych na sprzedaż stacjonarną. Pojawia się jednak wątpliwość czy pochodzący z Wytycznych 
wertykalnych test ekwiwalentności ograniczeń w sprzedaży internetowej i stacjonarnej jest w tej 
sprawie prawidłowym kryterium oceny dopuszczalności ograniczeń sprzedaży internetowej. 

Należy zauważyć, że dystrybutorzy internetowi poprzez narzędzia marketingu bezpośredniego 
mają możliwość silnego oddziaływania na klientów i na efektywność całego systemu dystrybucji. 
Inaczej jest w przypadku dystrybutorów stacjonarnych, którzy oddziałują jedynie na ograniczoną 
liczbę klientów zlokalizowanych najbliżej swego lokalu. W związku z odmienności obydwu kana-
łów dystrybucji (potencjalnie nieograniczony zasięg sprzedaży internetowej i ograniczony zasięg 
sprzedaży stacjonarnej) producent powinien mieć możliwość nakładania ograniczeń na dystry-
butorów adekwatnych do specyfiki zagrożeń w danym kanale dystrybucji. Obejmuje to również 
sytuację, w której producent	nakłada	ograniczenia	jedynie	na	sprzedaż	internetową	(gdyż	
upatruje	zagrożenia	dla	swojej	polityki	handlowej	w	tym	kanale	dystrybucji)	i	nie	nakłada	
ograniczeń	na	sprzedaż	tradycyjną	(gdyż	w	tym	kanale	nie	występują	ekwiwalentne	zagro-
żenia). W mojej ocenie ze względu na odmienną specyfikę możliwości i zagrożeń związanych 
z dystrybucją internetową, producent powinien mieć możliwość podejmowania działań jedynie 
w odniesieniu do Internetu. Niewątpliwie zagrożenia dla polityki marketingowej producenta wyni-
kające z korzystania z porównywarek cenowych przez dystrybutorów są specyficzne dla Internetu 
i nie mają odpowiednika w sprzedaży tradycyjnej. W związku z tym producent nie musi podejmo-
wać żadnych działań odnoszących się do sprzedaży tradycyjnej. W tej perspektywie ogranicze-
nia ukierunkowane wyłącznie na sprzedaż internetową (przy braku ekwiwalentnych ograniczeń 
w sprzedaży tradycyjnej) nie powinny być automatycznie uznawane za ograniczenie konkurencji 
dyskryminujące sprzedaż internetową. Według mnie, o dopuszczalności ograniczeń sprzedaży 
internetowej powinna decydować przede wszystkim ich zasadność i proporcjonalność z perspek-
tywy zagrożeń jakie Internet może stwarzać dla wysokiego poziomu obsługi i renomy towarów. 

2.	Aura	luksusu,	czyli	co	konkretnie?

Należy również zwrócić uwagę, że rozstrzygnięcie w sprawie ASICS opiera się na uznaniu, 
że buty do biegania nie stanowią artykułów luksusowych. Bundesgerichshof przywołał w tym 
miejscu kryterium luksusowości z orzeczenia TSUE w sprawie Coty Germany:

„Co się tyczy w szczególności kwestii, czy dystrybucja selektywna może być konieczna w od-
niesieniu do artykułów luksusowych, należy przypomnieć, że Trybunał stwierdził już, iż o jakości 
takich towarów świadczą nie tylko ich cechy materialne, ale również prezencja i wizerunek pre-
stiżu, nadające tym towarom aurę luksusu, że owa aura jest jednym z zasadniczych elementów 
pozwalających konsumentom na odróżnienie ich od innych podobnych towarów [podkreślenie 
24 Ibidem.
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autora] i że wobec tego działanie pomniejszające tę aurę luksusu może wpłynąć na samą jakość 
tych towarów”25.

Kryterium „aury luksusu” nie jest precyzyjne. Nie daje ono pewności prawnej co do zakresu 
dopuszczalnych ograniczeń sprzedaży internetowej tym producentom, których towary wprawdzie 
nie kojarzą się w powszechnej świadomości z luksusem (np. obuwie sportowe), jednak nabywcy 
rozróżniają ich różne segmenty, w tym segment premium. Taki status może być uzyskany np. 
poprzez długofalowe inwestycje w wysoką jakość i odpowiednią politykę marketingową. W świetle 
orzeczenia pozostaje niejasne, co jest obiektywną miarą „aury luksusu” i czy wprowadzenie ogra-
niczeń sprzedaży internetowej byłoby uzasadnione w odniesieniu do segmentu premium. Takim 
obiektywnym miernikiem mogłyby być wyniki badań empirycznych odzwierciedlające postrzeganie 
towarów przez grupę docelową klientów. 

25 Wyr. TS z 6.12.2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany, EU:C:2017:941, pkt 25.
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I.	Wprowadzenie
Porozumienia polegające na ustalaniu ceny odsprzedaży przez dostawcę i odbiorcę (resale 

price maintenance; dalej: RPM) oceniane są w unijnym i polskim prawie konkurencji jako najpo-
ważniejsze ograniczenia konkurencji, tzw. ograniczenia ze względu na cel. Niemniej w ostatnich 
latach wiele dyskutowano o potrzebie bardziej ekonomicznego podejścia do RPM, wzorując się 
m.in. na wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Leegin1. Argumentowano, 
że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż RPM jest tak szkodliwy dla konkurencji, by nie było 
potrzeby badania skutków tej praktyki. Wydaje się, że wnioski z tej dyskusji zostały uwzględnione 
przez niektóre organy ochrony konkurencji. Jednocześnie obserwacja praktyki decyzyjnej w ostat-
nich kilku latach, szczególnie KE, pozwalała twierdzić, że RPM nie był priorytetem w stosowaniu 
prawa konkurencji. 

Niemniej ostatnie działania KE, w tym szczególności Sprawozdanie końcowe na temat ba-
dania sektora handlu elektronicznego (dalej: Raport e-commerce) oraz decyzje KE w sprawach 
Asus2, Denon&Marantz3, Philips4 oraz Pioneer5 sugerują, że wraz ze wzrostem znaczenia han-
dlu elektronicznego w gospodarce unijnej, RPM może ponownie stać się priorytetem organów 
ochrony konkurencji. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy praktyki decyzyjnej KE oraz wybranych 
krajowych organów ochrony konkurencji dotyczącej RPM w sektorze handlu elektronicznego. 
Analiza ta zostanie poprzedzona krótkim podsumowaniem Raportu e-commerce w zakresie, 
w jakim odnosi się do wertykalnych praktyk cenowych, jak również rozważaniami czy okoliczność 
stosowania RPM w handlu elektronicznym – w przeciwieństwie do handlu tradycyjnego – powinna 
wpływać na ocenę zgodności tej praktyki z prawem konkurencji. 

II.	Raport	Komisji	Europejskiej	na	temat	e-commerce
W maju 2017 r. KE opublikowała końcowy Raport e-commerce, w którym przedstawiła 

wnioski z badania sektorowego dotyczącego handlu elektronicznego towarami konsumpcyjnymi. 
KE zauważyła, że handel elektroniczny zwiększył przejrzystość cenową. Transparentność cenowa 
rynku ma kilka istotnych konsekwencji, tj. m.in.: (i) przyczynia się do zintensyfikowania tzw. efektu 
gapowicza (free-riding); (ii) umożliwia porównywanie cen produktów i tym samym prowadzi do 
zwiększonej konkurencji cenowej zarówno między sprzedawcami internetowymi, jak i tradycyj-
nymi, oraz (iii) umożliwia skuteczniejsze monitorowanie cen odsprzedaży zarówno konkurentów 
(tj. w relacji horyzontalnej), jak i dystrybutorów (tj. w relacji wertykalnej). 

Analiza handlu elektronicznego doprowadziła KE do zidentyfikowania zachowań, które mogą 
budzić wątpliwości na gruncie prawa konkurencji. 42% ankietowanych przez KE sprzedawców 
internetowych zgłosiło, że otrzymuje zalecenia cenowe. Przyjmują one formę cen rekomendowa-
nych, cen maksymalnych, cen minimalnych, zaleceń stosowania tych samym cen w sprzedaży 
internetowej i tradycyjnej, wskazania maksymalnego rabatu oraz określenia poziomu cen, który 

1 Wyr. Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 22.01.2007 r. w sprawie 06-480 – Leegin Creative Leather Products, Inc. przeciwko PSKS, Inc.
2 Dec. Komisji z 24.07.2018 r. w sprawie AT.40465 – Asus.
3 Dec. Komisji z 24.07.2018 r. w sprawie AT.40469 – Denon&Marantz.
4 Dec. Komisji z 24.07.2018 r. w sprawie AT.40181 – Philips.
5 Dec. Komisji z 24.07.2018 r. w sprawie AT.40182 – Pioneer.
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powinien być przedstawiany w materiałach reklamowych. Jak wskazano powyżej, przejrzystość 
rynku ułatwia monitorowanie cen stosowanych przez odsprzedawców, a w konsekwencji – wykrycie 
ewentualnych odstępstw od zaleceń stało się łatwiejsze. KE wskazuje, że może się to przyczyniać 
do zmniejszenia skłonności odsprzedawców do tego typu odstępstw. 

KE odniosła się również do głosów przedsiębiorców krytykujących zakaz stosowania systemu 
podwójnych cen w zależności od tego czy produkty mają być oferowane w sprzedaży internetowej, 
czy tradycyjnej. Raport e-commerce sugeruje, że przeciwdziałanie praktyce free-ridingu może 
stanowić uzasadnienie dla systemu podwójnych cen i prowadzić do zastosowania wyłączenia 
indywidualnego spod zakazu praktyk ograniczających konkurencję. 

Raport e-commerce zapowiada także, że analiza praktyk przedsiębiorców odnoszących się 
do handlu elektronicznego stanie się priorytetem działań KE, co ma się przyczynić do rozwoju 
i zapewnienia konkurencyjności jednolitego rynku cyfrowego. W tym kontekście, przedstawiciele 
KE wskazywali, że z uwagi na cechy handlu elektronicznego, praktyka RPM może być przedmio-
tem zainteresowania organu (Kramler, 2016).

III.	RPM	w	handlu	elektronicznym
RPM uznawany jest co do zasady w unijnym prawie konkurencji, a także w prawie krajo-

wym państw członkowskich za naruszenie prawa konkurencji ze względu na cel. RPM może 
w szczególności ułatwiać zmowę między dostawcami, osłabiać motywację do obniżenia cen 
hurtowych dla dystrybutorów, osłabiać konkurencję między dystrybutorami oraz ułatwiać zmowę  
między nimi6.

Jednocześnie w literaturze wskazuje się na szereg korzyści związanych z jego stosowa-
niem. Korzyści te obejmują m.in.: minimalizowanie free-ridingu, skoncentrowanie na, innych niż 
cena parametrach konkurencji wewnątrzmarkowej, ochronę wizerunku marki i jakości sprzedaży, 
zapobieganie zjawisku podwójnej marży (Fidała, 2016). W literaturze argumentowano również – 
podążając za wnioskowaniem przedstawionym w sprawie Leegin – że RPM niekoniecznie musi 
mieć negatywny wpływ na dobrobyt konsumentów, nawet jeśli prowadzi do wyższych cen, bo-
wiem ocena powinna uwzględniać całościowy wpływ tej praktyki na konsumentów, w tym skutki 
prokonkurencyjne, jak np. poprawa jakości usług (Aziewicz, 2013). Argumentowano również, że 
nie należy przesądzać ex ante, bez podjęcia analizy ekonomicznej, iż RPM stanowi porozumienie 
ograniczające konkurencję (Jurczyk, 2016)

Wydaje się, że – co do zasady – kryteria oceny RPM stosowanego w handlu elektronicz-
nym są identyczne, jak w przypadku handlu tradycyjnego (Lianos, 2015). Niemniej, ich waga 
w całościowej, prawnokonkurencyjnej ocenie praktyki może się różnić. W handlu elektronicznym 
szczególnie istotny jest problem free-ridingu (Akman i Sokol, 2017). Mając na uwadze, że ceny 
produktów oferowanych w sprzedaży internetowej bywają niższe niż w handlu tradycyjnym, 
konsumenci często oglądają produkt w sklepie tradycyjnym i korzystają z usług sprzedażowych, 
a następnie nabywają ten produkt online (tzw. showrooming). W konsekwencji, dla zapewnienia 
efektywności działania sieci dystrybucyjnej w handlu tradycyjnym, dostawcy mogą mieć zwiększoną 

6 Obwieszczenie Komisji – Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz. Urz. UE C 291, 13.10.2000r., s. 1–44), pkt. 223 i 224 (dalej: Wytyczne 
wertykalne). 
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motywację do stosowania RPM, zwłaszcza gdy handel elektroniczny odgrywa istotną rolę w całej 
sieci dystrybucji.

Jednocześnie, RPM może być również motywowany zamiarem zapewnienia dystrybutorom 
działającym w handlu tradycyjnym zachęt do promowania produktów (Klein, 2015). Systematycznie 
niższa cena oferowana w handlu elektronicznym może negatywnie wpłynąć na sieć dystrybucyjną 
w handlu tradycyjnym, ponieważ dystrybutorzy nie otrzymują wystarczającej kompensaty. W kon-
sekwencji mogą nie mieć motywacji do utrzymywania produktów na półkach i jego promowania. 
Tym samym liczba dystrybutorów w handlu tradycyjnym może ulegać zmniejszeniu. 

Jakkolwiek opisane zjawiska nie są obce handlowi tradycyjnemu, to jednak ujawniają się 
one z większą intensywnością w handlu elektronicznym, co sprawia, że dostawca będzie bardziej 
skłonny do stosowania RPM (Klein, 2015). 

Obecne brzmienie Wytycznych wertykalnych do pewnego stopnia rozpoznaje opisane po-
wyżej mechanizmy i zezwala na stosowanie dodatkowej opłaty w celu wspierania działań sprze-
dażowych dystrybutora7. Nie uzasadnia to jednak stosowania zróżnicowanych cen w zależności 
od sposobu dystrybucji (tj. internetowa albo tradycyjna).

Natomiast efektywne zobligowanie kilku dystrybutorów do stosowania narzuconej przez do-
stawcę ceny może – w handlu elektronicznym – szybciej doprowadzić do ujednolicenia cen na 
rynku. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy stosują algorytmy mające na celu monitorowanie cen 
konkurentów, które automatycznie dostosowują ceny do cen rynkowych. KE przedstawiła opisaną 
teorię szkody w związku z wydaniem w lipcu 2018 r. czterech decyzji stwierdzających naruszenie 
prawa konkurencji polegające na stosowaniu RPM8.

Jak wynika z powyższych rozważań, rozwój handlu elektronicznego może skłaniać dostaw-
ców do bardziej systematycznego stosowania RPM, zwłaszcza gdy ich sprzedaż internetowa 
odpowiada za istotną część całkowitej sprzedaży. Jednocześnie analiza RPM w handlu elektro-
nicznym nie wprowadza nowych kryteriów oceny tej praktyki, a jedynie pozwala stwierdzić, że 
niektóre z kryteriów mogą odgrywać większą rolę. 

Wydaje się również, że prawdziwą będzie hipoteza, iż RPM stosowany w środowisku online 
nie wymaga dostosowania lub nawet stworzenia nowych narzędzi dla oceny tej praktyki. Hipoteza 
ta zostanie zweryfikowana w oparciu analizę wybranych decyzji KE i krajowych organów ochrony 
konkurencji. 

IV.	RPM	w	handlu	elektronicznym	 
–	praktyka	decyzyjna	organów	ochrony	konkurencji

Punktem wyjścia dla przeglądu praktyki decyzyjnej organów ochrony konkurencji są czte-
ry decyzje KE wydane w lipcu 2018 roku. Jednocześnie w dalszej kolejności przedstawione 
zostaną decyzje brytyjskiego i niemieckiego organu ochrony konkurencji. Wybór tych decyzji 
motywowany jest faktem, że brytyjski organ ochrony konkurencji w analizie prawnokonkuren-
cyjnej bezpośrednio wskazywał na istotność handlu elektronicznego dla rozwoju konkurencji. 
Natomiast niemiecki organ ochrony konkurencji konsekwentnie od co najmniej 10 lat uzna-
je RPM za jedno z najpoważniejszych ograniczeń prawa konkurencji niezależnie od tego czy 

7 Wytyczne wertykalne, pkt 52.
8 Por. notkę prasową KE towarzyszącą wydaniu decyzji KE. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4601_en.htm. 
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praktyka jest stosowana wobec odsprzedawców internetowych, czy tradycyjnych. To sugeru-
je, że model dystrybucji (tj. online lub tradycyjny) nie ma znaczenia dla oceny zgodności RPM  
z prawem konkurencji9.

1.	Praktyka	decyzyjna	Komisji	Europejskiej

W lipcu 2018 r. KE wydała cztery decyzje adresowane do producentów sprzętu elektro-
nicznego, stwierdzające naruszenie prawa konkurencji polegające na stosowaniu RPM. Po raz 
pierwszy od 15 lat KE nałożyła na przedsiębiorców kary finansowe za RPM10. Adresaci decyzji 
w okresie 2011–2015 podejmowali działania mające na celu na wpływanie na politykę cenową 
dystrybutorów oferujących w sprzedaży internetowej ich produkty po niższych cenach niż w han-
dlu tradycyjnym. Jeżeli dystrybutorzy nie stosowali się do cen wskazywanych przez dostawców, 
to spotykali się z groźbami lub sankcjami, jak np. wstrzymanie dostaw. Jednocześnie producenci 
wdrożyli monitoring online cen stosowanych przez dystrybutorów, co pozwoliło na szybkie reago-
wanie w przypadku niestosowania się do zaleceń cenowych. Jawne wersje decyzji nie są jeszcze 
dostępne, niemniej KE opublikowała streszczenia decyzji, które zostały podsumowane poniżej. 

W decyzji adresowanej do Denon&Marantz (dalej: D&M), producenta sprzętu audio-video, KE 
stwierdziła, że w Niemczech i Holandii przedsiębiorca monitorował ceny odsprzedaży stosowane 
przez odsprzedawców detalicznych i zobowiązał ich (skutecznie) do stosowania cen przez niego 
wskazanych. D&M nakłoniła odsprzedawców do stosowania cen m.in. przez wywieranie presji, 
w tym stosowanie środków odwetowych, jak np. tymczasowe wstrzymywanie dostaw. Działanie 
D&M było częściowo motywowane skargami otrzymywanymi od innych odsprzedawców, którzy 
zwracali uwagę na niższe ceny stosowane przez odsprzedawców internetowych. 

W decyzji adresowanej do przedsiębiorcy Asus, KE stwierdziła, że Asus podejmował działa-
nia zmierzające do utrzymania poziomu cen detalicznych stosowanych we Francji i Niemczech 
na poziomie cen rekomendowanych. Asus monitorował ceny stosowane przez detalistów, m.in. 
za pomocą tzw. porównywarek internetowych, jak również własnego oprogramowania umożliwia-
jącego monitoring i identyfikowanie odstępstw od stosowania ceny rekomendowanej. Podobnie 
jak w przypadku D&M, źródłem informacji o niedostosowywaniu się odsprzedawców do polityki 
cenowej Asus były skargi konkurencyjnych odsprzedawców. Asus kontaktował się z odsprzedaw-
cami nieprzestrzegającymi cen rekomendowanych i zalecał podwyższenie ceny. W przypadku 
dalszego nieprzestrzegania zaleceń, Asus wywierał presję i stosował sankcje. 

W przypadku producenta sprzętu elektronicznego, Pioneer, KE uznała za naruszenie pan-
-europejską strategię zmierzającą do koordynowania i ułatwienia monitorowania cen odsprzedaży. 
Pioneer monitorował ceny, a w przypadku zidentyfikowania odsprzedawców, którzy nie stosowali 
się do rekomendacji wywierał na nich presję i stosował sankcje. Ponadto, Pioneer utrudniał handel 
równoległy swoimi produktami w Unii Europejskiej. KE stwierdziła, że strategia wdrożona przez 
Pioneer umożliwiła uniknięcie lub co najmniej spowolnienie erozji cen w handlu elektronicznym. 

9 Przykładem takiego podejścia może być również decyzja Prezesa UOKiK z 29.12.2011 r., DOK-13/2011. W decyzji tej Prezes UOKiK stwierdził sto-
sowanie RPM w handlu elektronicznym. Niemniej okoliczność stosowania tej praktyki wobec odsprzedawców internetowych nie odgrywała istotnej roli 
w analizie. W innej decyzji, niedotyczącej bezpośrednio RPM, Prezes UOKiK uznał za naruszające konkurencję porozumienie zmierzające do ograniczenia 
możliwości sprzedaży internetowej karm dla zwierząt. Ograniczenie to narzucone przez dostawcę zbiegło się w czasie ze skargami dystrybutorów na 
niskie ceny produktów oferowanych przez dystrybutorów internetowych. Por. dec. Prezesa UOKiK z 30.12.2013 r., RKR-48/2013.
10 Dec. Komisji z 16.07.2003 r. w sprawie COMP/37.975 - PO/Yamaha.
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Streszczenie decyzji adresowanej do przedsiębiorcy Philips nie zawiera bardziej szczegó-
łowego opisu praktyki, której dopuścił się ten przedsiębiorca, ponieważ Philips zdecydował się 
skorzystać z procedury ugody. W konsekwencji, także dzięki efektywnej współpracy Philips z KE, 
kara nałożona na tego przedsiębiorcę została obniżona o 40%. 

Jakkolwiek pełne wersje decyzji nie są jeszcze dostępne, to już analiza notki prasowej KE 
oraz streszczeń decyzji pozwala stwierdzić, że organ szczególnie koncentruje się na roli inter-
netowego monitoringu/algorytmów, które w przypadku RPM pełnią dwie funkcje. Z jednej strony 
pozwalają dystrybutorowi na skuteczne monitorowanie cen i szybkie wykrywanie ewentualnych 
odstępstw od zaleceń cenowych. Z drugiej zaś – umożliwiają one wywołanie błyskawicznego 
skutku polegającego na podwyższeniu przez konkurujących odsprzedawców cen produktów 
dla konsumentów. Mając na uwadze powyższe można spodziewać się dalszej interwencji KE 
w praktyki dostawców polegające na próbie wywierania wpływu na politykę cenową odsprze-
dawców internetowych. Jednocześnie interesującą będzie weryfikacja czy i jak KE odniosła się 
do potencjalnych argumentów, jakie mogły zostać podniesione przez strony postępowania, że 
RPM przeciwdziała praktyce free-ridingu oraz ma na celu ochronę sieci dystrybucji tradycyjnej, 
w tym zapewnienie jakości usług sprzedażowych. Należy zwrócić uwagę, że wszyscy adresaci 
decyzji są producentami sprzętu elektronicznego, który, jak należy racjonalnie założyć, często 
jest przedmiotem praktyki showroomingu. 

2.	Praktyka	decyzyjna	brytyjskiego	organu	ochrony	konkurencji

W latach 2016–2017 brytyjski organ ochrony konkurencji – Competition and Markets Authority 
(dalej: CMA) wydał trzy decyzje dotyczące niedozwolonego wpływu dostawców na odsprzedaw-
ców internetowych. Dwie decyzje dotyczyły RPM, a jedna – obowiązku stosowania minimalnej 
ceny w materiałach reklamowych (minimum advertised price; dalej: MAP), która to praktyka może 
wywoływać identyczne skutki, jak RPM. 

W maju 2016 r. CMA stwierdził naruszenie prawa konkurencji przez producenta wyposażenia 
łazienki, Ultra Finishing Group Limited (dalej: UFGL)11. UFGL, w odpowiedzi na skargi odsprze-
dawców na niskie ceny oferowane przez odsprzedawców internetowych, wprowadził politykę 
handlową online. Polityka ta przewidywała maksymalny rabat liczony od ceny rekomendowanej, 
jaki mogą stosować odsprzedawcy internetowi. Jednocześnie UFGL podkreślił, że niedostoso-
wanie się do zaleceń będzie skutkować sankcjami, jak np. zmianą warunków współpracy oraz 
wycofaniem zgody na wykorzystywanie na stronach internetowych materiałów objętych prawami 
autorskimi UFGL. 

Przedsiębiorca wycofał się z tej polityki po krótkim czasie, niemniej w odpowiedzi na kolejne 
skargi odsprzedawców wdrożył wytyczne dotyczące sprzedaży online w szczególności w zakresie 
wykorzystania materiałów objętych prawem autorskim. Jednocześnie wytyczne zawierały m.in. 
„rekomendację”, by ceny w handlu internetowym nie były niższe niż ceny rekomendowane ob-
niżone o 25%. UFGL zapewnił zobowiązanie do przestrzegania rekomendacji przez podpisanie 
przez odsprzedawców umowy licencyjnej na wykorzystywanie materiałów UFGL objętych prawem 
autorskim, która to umowa zawierała również zobowiązanie do przestrzegania rekomendacji. 

11 Dec. Competition and Markets Authority z 10.05.2016 r. w sprawie CE/9857-14 – Online resale price maintenance in the bathroom fittings sector.
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UFGL regularnie monitorował przestrzeganie „rekomendacji” i w przypadku ich niedosto-
sowania pogarszał warunki współpracy z danym odsprzedawcą, zawieszał dostawy produktów, 
wycofywał prawo do wykorzystywania materiałów objętych prawem autorskim lub wprowadzał 
łącznie kilka z powyższych środków odwetowych. 

CMA stwierdził, że działanie UFGL stanowiło naruszenie prawa konkurencji ze względu 
na cel. CMA uwzględnił, że rozwój handlu elektronicznego przyczynia się do zintensyfikowania 
konkurencji między odsprzedawcami tradycyjnymi a internetowymi. Jednocześnie praktyka RPM 
zmniejsza konkurencyjność handlu elektronicznego i tym samym może potencjalnie skutkować 
wyższymi cenami dla konsumentów. 

W toku postępowania UFGL podniósł, że jej działanie uzasadnione było potrzebą ochrony 
marki jej produktów, jako że m.in. sprzedawcy internetowi oferowali niesatysfakcjonujący poziom 
usług, sprzedawali imitacje produktów lub oferowali niesatysfakcjonującą jakość strony interneto-
wej. CMA przyznał, że opisane trudności mogły stanowić przyczynę do wprowadzenia wytycznych 
w zakresie wykorzystywania materiałów objętych prawem autorskim. Niemniej nie uzasadniały 
głównego celu porozumienia, jakim była ochrona marży odsprzedawców przez zmniejszenie kon-
kurencji ze strony odsprzedawców internetowych. Jednocześnie UFGL nie podjął próby uzasad-
nienia, że porozumienie spełnia przesłanki indywidualnego wyłączenia spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję. 

CMA wydał w maju 2016 r. kolejną decyzję stwierdzającą zawarcie niedozwolonego poro-
zumienia wertykalnego12. Adresatem decyzji jest przedsiębiorca Foster Refrigerator UK (dalej: 
Foster) oferujący sprzęt gastronomiczny. Foster wprowadził politykę rabatową, która zabraniała 
dystrybutorom zarówno internetowym, jak i tradycyjnym reklamowania produktów poniżej mi-
nimalnej ceny wskazanej przez Foster (MAP). Polityka rabatowa została wprowadzona w celu 
zabezpieczenia marży odsprzedawców i zredukowania presji konkurencyjnej ze strony odsprze-
dawców internetowych oferujących niższe ceny. Foster monitorował działania odsprzedawców, 
w tym zachęcał ich do informowania o przypadkach wskazywania ceny poniżej MAP. W takich 
sytuacjach Foster zalecał zmianę cen online, by nie były niższe niż MAP, groził pogorszeniem 
warunków współpracy lub zawieszał dostawy produktów. 

CMA uznał, że zakaz wskazywania cen poniżej MAP ograniczył w praktyce możliwość od-
sprzedawców do samodzielnego ustalenia ceny odsprzedaży poniżej MAP, a w konsekwencji był 
równoważny praktyce RPM13. CMA zweryfikował, że cena reklamowana/wskazywana na stronie 
odpowiadała faktycznej cenie, którą nabywca był zobligowany zapłacić przy sfinalizowaniu transakcji. 

CMA nie rozważał praktyki Foster w kontekście ochrony marki, ochrony sieci dystrybucji 
tradycyjnej ani także przeciwdziałania praktyce free-ridingu. CMA nie miał również okazji wypo-
wiedzieć się na temat wyłączenia indywidualnego, ponieważ Foster nie podniósł żadnych argu-
mentów przemawiających za spełnieniem przesłanek tego wyłączenia. 

W maju 2017 r. CMA wydał decyzję adresowaną do producentów urządzeń oświetleniowych 
kontrolowanych przez National Lightning Company Limited (dalej: NLC, łącznie jako Grupa NLC), 

12 Dec. Competition and Markets Authority z 24.05.2016 r. w sprawie CE/9856/14 - Online resale price maintenance in the commercial refrigeration sector. 
13 Poprzednik CMA, tj. Office of Fair Trading w decyzji wydanej w 2014 r. dotyczącej zakazu ogłaszania w reklamach cen skuterów sprzedawanych 
przez Internet na poziomie niższym niż sugerowana cena detaliczna, stwierdził, że działanie to stanowi ograniczenie kręgu klientów, którym odsprze-
dawca może sprzedawać towary. OFT przyjął, że ograniczenie utrudniało odsprzedawcom pozyskanie klientów porównujących ceny w Internecie. Dec. 
Office of Fair Trading z 27.03.2014 r. w sprawie CE/9578-12 – Pride Mobility Products.
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która również była adresatem decyzji14. Grupa NLC zobowiązywała swoich dystrybutorów in-
ternetowych do nieoferowania jej produktów poniżej ustalonej dla handlu elektronicznego ceny 
minimalnej. Jednocześnie wdrożony został mechanizm monitorowania cen, który umożliwiał 
identyfikowanie przypadków niestosowania się do zaleceń. Grupa NLC świadoma była ryzyka 
prawnokonkurencyjnego związanego z RPM, a w konsekwencji unikała jakiejkolwiek komunikacji 
na piśmie. Niemniej „zalecenia” cenowe były komunikowane dystrybutorom przy podpisywaniu 
przez nich umowy licencyjnej. Jakkolwiek zalecenia te nie były uwzględnione w podpisywanym 
porozumieniu, to odsprzedawcy mieli świadomość, że podpisując je, zgadzają się na przestrze-
ganie zaleceń.

We wszystkich decyzjach CMA uznał, że Internet istotnie przyczynia się do zintensyfikowania 
konkurencji między handlem elektronicznym a tradycyjnym, a w konsekwencji do obniżenia ceny. 
CMA dostrzegł również istotną rolę przekazów reklamowych online, które także mogą przyczyniać 
się do zwiększenia konkurencji. Jednocześnie, poza decyzją adresowaną do UFLG, CMA nie 
rozważał ewentualnych prokonkurencyjnych uzasadnień RPM. W tym kontekście należy również 
dodać, że przedsiębiorcy nie przedstawiali dodatkowych wyjaśnień lub argumentów uzasadnia-
jących zastosowanie indywidualnego wyłączenia. 

Zwiększona aktywność CMA w obszarze RPM skłoniła organ do opublikowania otwartego 
listu do dostawców i odsprzedawców podsumowującego prawnokonkurencyjne ryzyko związane 
z tego typu porozumieniami15. W przywoływanym liście, CMA podkreślił m.in., że MAP w praktyce 
odpowiada RPM. Takie stanowisko organu może budzić wątpliwości, wydaje się bowiem, że od-
sprzedawca może w łatwy sposób obejść zalecenia MAP przez zastrzeżenie, że ostateczna cena 
sprzedaży pojawi się przy finalizacji transakcji. Niemniej w sytuacji, w której analiza ekonomicz-
nego kontekstu porozumienia prowadzi do wniosku, że MAP jest efektywną ceną transakcyjną, 
traktowanie jej jako analogicznej do RPM wydaje się być uzasadnione. 

3.	Praktyka	decyzyjna	niemieckiego	organu	ochrony	konkurencji

Praktyka decyzyjna Bundeskartellamt dotycząca RPM jest szczególnie bogata w porównaniu 
z innymi krajowymi organami ochrony konkurencji czy też KE. Bundeskartellamt konsekwentnie 
uznaje RPM za najpoważniejsze naruszenie prawa konkurencji. Jednocześnie organ, co do za-
sady, koncentruje się na oczywistych sprawach, w których wpływ dostawcy na politykę cenową 
odsprzedawców jednoznacznie wynika ze stanu faktycznego sprawy (Schöning, 2015).

Już w 2009 r., tj. na długo przed wydaniem przez KE decyzji dotyczących praktyk cenowych 
w handlu elektronicznym, Bundeskartellamt nałożył na jednego z wiodących producentów socze-
wek kontaktowych – CIBA Vision – karę finansową za RPM16. CIBA Vision monitorowała ceny 
oferowane w handlu internetowym i w przypadku, w którym zidentyfikowała, że były one poniżej 
tzw. poziomu ceny rekomendowanej, interweniowała w politykę cenową dystrybutorów. W tym 
samym roku Bundeskartellamt wydał jeszcze jedną decyzję – adresowaną do spółki Phonak 

14 Dec. Competition and Markets Authority z 3.05.2017 r. w sprawie 50343 – Online resale price maintenance in the light fittings sector.
15 List otwarty z 20.06.2017 r. opublikowany przez Competition and Markets Authority, Restricting resale prices: an open letter to suppliers and resell-
ers. Pozyskano z: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620454/resale-price-maintenance-
-open-letter.pdf.
16 Dec. Bundeskartellamtu z 25.09.2009 r. w sprawie B3-123/08 – CIBA Vision Vertriebs GmbH, Großostheim. Komunikat prasowy dostępny na stro-
nie internetowej: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2009/25_09_2009_Ciba-Vision.html?nn=3591568.
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– producenta aparatów słuchowych, która również wpływała na politykę cenową dystrybutorów 
prowadzących sprzedaż internetową17. 

W roku 2010 Bundeskartellamt nałożył karę na spółkę Garmin, producenta urządzeń nawi-
gacyjnych i zegarków sportowych, za działanie zmierzające do ograniczenia presji konkurencyj-
nej ze strony odsprzedawców internetowych18. Garmin wdrożyła mechanizm, w ramach którego 
stosowała wyższe ceny hurtowe wobec dystrybutorów internetowych, którzy nie przestrzegali jej 
„zaleceń”. Jeżeli odsprzedawcy dostosowali swoje ceny, Garmin rekompensowała retroaktywnym 
bonusem uprzednio stosowane wyższe ceny. 

W roku 2014 Bundeskartellamt stwierdził, że producent materacy – Recticel Schlafkomfort 
GmbH19 – zaoferował niektórym dystrybutorom możliwość uzyskania statusu autoryzowanych 
odsprzedawców online materacy i prawo do korzystania z logo producenta w zamian za prze-
strzeganie ceny minimalnej. Jednocześnie niedostosowanie się do ceny minimalnej skutkowało 
uniemożliwieniem korzystania odsprzedawcy z Google-Adwords czy portalu Ebay. 

W roku 2015 adresatem decyzji Bundeskartellamt był inny producent materacy (Metzeler), 
który zobligował swoich dostawców do stosowania „rekomendowanych” cen promocyjnych20. 
Dystrybutorzy internetowi i tradycyjni zobowiązani byli do stosowania cen wskazanych przez 
Metzeler, a jednocześnie zakazane było wdrażanie akcji promocyjnych uwzględniających porów-
nania cenowe czy też obietnice rabatowe. 

W roku 2016 Bundeskartellamt nałożył karę na producentów mebli za stosowanie RPM po-
legające na wdrożeniu takich środków, jak pułapy cenowe, wspólne bojkoty i system monitoringu 
cen odsprzedaży21. Dodatkowo, dla handlu elektronicznego zostały wdrożone specjalne zasady, 
które miały przeciwdziałać erozji cen w handlu internetowym. 

Analiza RPM przeprowadzona przez Bundeskartellamt jest zdecydowanie formalistyczna i nie 
pozostawia miejsca na ewentualne rozważania co do potencjalnych efektywności, czy też obiektywnego 
uzasadnienia takiej praktyki. Wydaje się, że nie należy spodziewać się zmiany kierunku stosowania 
prawa konkurencji przez niemiecki organ ochrony konkurencji. W raporcie krajowym przesłanym do 
OECD dotyczącym wpływu e-commerce na politykę prawa konkurencji, Bundeskartellamt przyznał, 
że w okresie promocji lub wprowadzenia nowego produktu RPM może być uzasadniony22. Niemniej, 
nie wydaje się, by argumenty dotyczące free-ridingu zostały uwzględnione. (Schöning, 2015).

V.	Podsumowanie
Realizacja celu, jakim jest urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego, stanowiła przy-

czynę, dla której KE podjęła się badania handlu elektronicznego i ewentualnych barier jego roz-
woju mogących stanowić naruszenie prawa konkurencji. W Raporcie e-commerce wskazano, że 

17 Dec. Bundeskartellamtu z 15.09.2009 r. w sprawie B3-69/08 – Phonak GmbH. Komunikat prasowy dostępny na stronie internetowej: https://www.
bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2009/15_10_2009_Phonak.html. 
18 Dec. Bundeskartellamt z 18.6.2010 w sprawie B5-100/09 – Garmin. 
19 Dec. Bundeskartellamt z 21.08.2014 r. w sprawie Recticel Schlafkomfort GmbH, Bochum. Komunikat prasowy dostępny na stronie internetowej: 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2014/22_08_2014_Matratzen.html?nn=3591568. 
20 Dec. Bundeskartellamt z 6.02.2015 w sprawie Metzeler. Komunikat prasowy dostępny na stronie internetowej: https://www.bundeskartellamt.de/
SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2015/06_02_2015_Matratze.html. 
21 Dec. Bundeskartellamt z 3.8.2016 r. w sprawie B1-164/13; Decyzja Bundeskartellamt z 4.11.2016 r. w sprawie B1-167/13; dec. Bundeskartellamt 
z 30.11.2016 r. w sprawie B1-87/14; dec. Bundeskartellamt z 15.12.2016 r. w sprawie B1-47/15.
22 Implications of E-commerce for Competition Policy. Note by Germany. 6.06.2018. Pozyskano z: www.oecd.org/daf/competition/e-commerce-impli-
cations-for-competition-policy.htm
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ograniczanie swobody cenowej odsprzedawców internetowych jest relatywnie częstą praktyką 
podejmowaną przez dostawców. W konsekwencji KE zapowiedziała działanie zmierzające do eg-
zekwowania prawa konkurencji w handlu elektronicznym, w tym sankcjonowania RPM. Przejawem 
tej aktywności są decyzje KE wydane w lipcu tego roku. 

Jednocześnie analiza praktyki decyzyjnej wybranych krajowych organów ochrony konku-
rencji udowadnia, że formalne podejście do RPM jako naruszenia konkurencji ze względu cel nie 
różnicuje istotnie analizy tej praktyki w zależności od kanału dystrybucji (online lub tradycyjny). 
Prowadzi to do wniosku, że również w odniesieniu do RPM w handlu elektronicznym skuteczne 
podnoszenie argumentów przemawiających za efektywnością tej praktyki i tym samym spełnie-
niem przesłanek wyłączenia indywidualnego może być utrudnione. 

Niemniej, charakterystyka handlu elektronicznego, jak również motywacji dostawców do 
stosowania RPM w tym kanale dystrybucji sugeruje, że dla oceny praktyki szczególnie istotne 
będzie uwzględnienie jej ekonomicznego kontekstu. Wydaje się, że pod uwagę powinny wzięte 
być następujące kryteria: 
1) istotność handlu elektronicznego w całej sieci dystrybucyjnej – im istotniejszy jest handel 

elektroniczny, tym potencjalnie szerszy zasięg danej praktyki;
2) powszechność korzystania odsprzedawców internetowych z algorytmów monitujących i auto

matycznie dostosowujących cenę do ceny konkurentów – im częściej tego typu algorytmy 
są stosowane, tym większy wpływ na cały rynek może mieć praktyka RPM; dodatkowo po-
wszechność stosowania tego typu algorytmów w praktyce może niweczyć pozytywne dla 
konsumentów skutki przejrzystości rynku i możliwości porównywania cen; 

3) okoliczność, czy cena przedstawiana w reklamie internetowej jest faktyczną ceną transakcyj-
ną – wystąpienie tej okoliczności może sugerować, że praktyka MAP jest równoważna RPM; 

4) motywacja dostawcy do przeciwdziałania free-ridingowi, utrzymania sieci tradycyjnej dystry-
bucji i potrzeba ochrony marki. 
Niektóre ze wskazanych powyżej elementów mogą być również wykorzystane przez przed-

siębiorców na potrzeby argumentowania spełnienia przesłanek indywidualnego wyłączenia, jak 
np. przeciwdziałanie free-ridingowi lub potrzeba ochrony marki.
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oraz pozycję kluczowych graczy na rynku reklamy internetowej, czyli Google’a i Facebooka. Druga 
część prezentuje wstępną analizę rynku reklamy internetowej z perspektywy prawa konkurencji. 
Organ rozważa następujące rynki właściwe: usług dla internautów, reklamy na portalach społecz-
nościowych, reklamy graficznej, reklamy typu Search oraz usług pośredniczenia i analizy danych. 
Następnie Organ zwraca uwagę na problematyczne praktyki stosowane na tych rynkach, m.in. 
stosowanie sprzedaży wiązanej, cen drapieżnych i wyłączności, wykorzystywanie efektu dźwigni, 
utrudnienia w interoperacyjności czy dyskryminujące warunki. Ostatnia część artykułu porusza 
tematy, które nie zostały dogłębnie przeanalizowane w opinii, a mianowicie dwustronny aspekt 
rynku reklamy internetowej oraz czy dane mogą być traktowane jako nowe narzędzie wymiany 
w gospodarce cyfrowej.

Słowa	kluczowe:	art. 101 i 102 TFUE; kontrola koncentracji; badanie sektorowe; reklama inter-
netowa; dane; opinia organu ds. konkurencji; rynki wielostronne; Google, Facebook; gospodarka 
cyfrowa.

JEL:	K21, K24, K39, K49

I.	Wprowadzenie
W marcu 2018 roku francuski organ ds. konkurencji (dalej: Organ) opublikował opinię dotyczącą 

wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej (dalej: Opinia Organu)1. Organ dogłębnie 
zbadał rynek, analizując jego funkcjonowanie, pozycję kluczowych graczy oraz potencjalne proble-
my z perspektywy prawa konkurencji. Efektem tej pracy jest omówiona poniżej Opinia. Dokument 
ten nie jest elementem postępowania spornego przeciw konkretnemu podmiotowi, nie stwierdza 
zatem ani nie sankcjonuje możliwego naruszenia prawa konkurencji. Może natomiast być punk-
tem wyjścia dla dalszych postępowań, podobnie jak badanie sektorowe Komisji Europejskiej2.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi głównych ustaleń poczynionych 
przez organ ds. konkurencji. Opinia Organu jest interesująca ze względu na rosnące znacze-
nie gospodarki cyfrowej, która w znaczącej mierze oparta jest na reklamie internetowej. Ten typ 
marketingu jest kluczowy dla szerszego rynku reklamy, choć w Polsce, w odróżnieniu od Francji, 
nie prześcignął jeszcze reklamy telewizyjnej i stanowił w 2016 r. 30% wszystkich wydatków na 
reklamę (iab Polska. 2017/2018). Specyfika reklamy internetowej stawia też ciekawe wyzwania 
dla prawa konkurencji, jak na przykład definicja rynku, jego dwustronna natura czy znaczenie 
danych dla siły rynkowej.

Niniejszy artykuł podzielony jest na trzy części. Pierwsza część opisuje funkcjonowanie rynku 
reklamy internetowej, w tym działanie reklamy programatycznej, znaczenie danych i internautów 
oraz pozycję kluczowych graczy na rynku reklamy internetowej, czyli Google’a i Facebooka. Druga 
część prezentuje wstępną analizę rynku reklamy internetowej z perspektywy prawa konkuren-
cji. Dwie pierwsze części są zatem omówieniem treści Opinii Organu. Natomiast część ostatnia 
podejmuje się rozważenia zagadnień, którym w opinii autorki Organ nie poświęcił wystarczająco 
miejsca w swojej Opinii.
1 Avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur internet. Francja (dalej: Opinia Organu). 
Pozyskano z:http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18a03.pdf.
2 Opinia Organu, 2018, pkt 5.
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II.	Rynek	reklamy	internetowej

1.	Rodzaje	reklamy	internetowej

Organ wyróżnia dwa podstawowe rodzaje reklamy internetowej: reklamę	typu Search oraz 
reklamę	graficzną (Display Advertising)3. Reklama typu Search umożliwia sponsorowanie linków, 
jakie pojawiają się w wynikach wyszukiwania przy wykorzystaniu wyszukiwarki internetowej, takiej 
jak Google Search czy Bing. Linki sponsorowane, czyli reklamy, pojawiają się wyżej w wynikach, 
tym samym zwiększając szansę, że internauta wejdzie na stronę reklamodawcy. Reklama gra-
ficzna natomiast pojawia się na stronie wydawcy w formie banneru, płytki czy też filmiku wideo4. 
Dla reklamy graficznej kluczowymi wydawcami są media społecznościowe5. Według Organu, re-
klama typu Search jest wiodącym typem reklamy internetowej we Francji i odpowiada 55% obrotu 
wygenerowanego na tym rynku. Drugim rodzajem reklamy internetowej pod względem znaczenia 
i obrotów jest reklama graficzna, której wzrost jest powiązany z rozwojem reklamy	wideo6.

Odrębną kategorię stanowi reklama	mobilna, czyli reklama wyświetlana na telefonach ko-
mórkowych, która również dzieli się na reklamę typu Search i reklamę graficzną. Reklama mobilna 
odnotowuje silny wzrost nakładów zarówno we Francji, jak i w reszcie Europy7.

Wreszcie wyodrębnić należy reklamę	programatyczną, czyli reklamę polegającą na zau-
tomatyzowanym zakupie przestrzeni reklamowej i prowadzeniu kampanii. Ten rodzaj reklamy 
zazwyczaj opiera się na systemie aukcji w czasie rzeczywistym, opisanym poniżej8.

2.	Jak	działa	reklama	programatyczna?

Reklama internetowa rządzi się podobnymi prawami, jak reklama w telewizji czy prasie. 
Wydawcy, na przykład Facebook, YouTube czy też autorzy blogów, produkują treść, która przy-
ciąga uwagę internautów. Na tej uwadze zależy reklamodawcom, którzy płacą wydawcom za 
umieszczenie ich reklam na swoich stronach internetowych. W transakcji zakupu przestrzeni re-
klamowych uczestniczy też dodatkowo wielu pośredników, wspierających zarówno wydawców 
w optymalizacji procesu sprzedaży ich przestrzeni reklamowej, jak i reklamodawców w przeprowa-
dzeniu skuteczniej kampanii reklamowej. Tacy pośrednicy mogą stanowić zintegrowany element 
każdej ze stron bądź zewnętrzną wynajętą firmę.

Popyt i podaż na rynku reklamy internetowej spotykają się na tzw. giełdach	reklamowych 
(Ad Exchange)9. Wiodącą metodą transakcji programatycznej na giełdzie reklamowej jest RTB 
(Real-Time Bidding), czyli aukcje w czasie rzeczywistym. Jest to system aukcji otwartych dla każ-
dego reklamodawcy, który jednak nie zakłada bezpośredniej relacji między kupującym a sprze-
dającym. Innym sposobem zakupu reklamy jest zakup	programatyczny	bezpośredni, który 
umożliwia stworzenie bezpośredniej, uprzywilejowanej relacji między reklamodawcą a wydawcą10.

 3 Opinia Organu, 2018, pkt 14.
 4 Ibidem, pkt 14.
 5 Ibidem, pkt 15.
 6 Ibidem, pkt 15–16.
 7 Ibidem, pkt 15 i 17.
 8 Ibidem, pkt 18–19.
 9 Ibidem, pkt 23, 34.
10 Ibidem, pkt 22.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.9

Natalia Hartung            Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji…120

Dzięki giełdom reklamowym, reklamy internetowe dają możliwość prowadzenia znacznie bar-
dziej precyzyjnych kampanii. Podczas gdy tradycyjne media, jak gazety czy telewizja pozwalają 
na dostosowanie kampanii reklamowej w oparciu jedynie o uogólnione cechy, jakie przypisuje się 
czytelnikowi lub widzowi danego medium, giełdy reklamowe umożliwiają prowadzenie spersona-
lizowanej kampanii, dostosowanej do konkretnego internauty11.

3.	Rola	pośredników

Głównymi pośrednikami pojawiającymi się po	stronie	wydawców są działy reklamy, 
Ad Networks, adserwery po stronie wydawcy oraz SSP, czyli platformy po stronie podaży (Supply-
Side Platforms).

Działy	reklamy zajmują się sprzedażą przestrzeni reklamowej reklamodawcom, ich domom 
mediowym i Trading Desks. Mogą się tym zajmować z wolnej ręki bądź z wykorzystaniem trans-
akcji programatycznych. Mogą one stanowić zintegrowaną, wewnętrzną część wydawcy lub też 
być wynajętym zewnętrznym podmiotem. Działy reklamy zazwyczaj zawierają umowy z adser-
werami (Ad Server) po stronie wydawcy, SSP, platformami zarządzania danymi i dostawcami da-
nych12. Wraz z rozwojem RTB i giełd reklamowych, funkcje działu reklamy dla małych i średnich 
wydawców zaczęły pełnić Ad Networks, dzięki którym przestrzeń reklamowa oferowana przez 
takich wydawców jest w stanie osiągnąć, łącznie, wystarczającą skalę by być interesującą dla 
reklamodawców13.

Adserwery	po	stronie	wydawcy	stanowią platformę technologiczną służącą do zarządzania 
przestrzenią reklamową oraz optymalizacji procesu rozpowszechniania reklam zgodnie z kryte-
riami, takimi jak capping (tj. ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy dla tego samego inter-
nauty w zdefiniowanym okresie), ilość wyświetleń, daty czy skuteczność. Adserwery oferują też 
narzędzia niezbędne do raportowania i analizowania kampanii reklamowych. Umożliwiają ponadto 
weryfikację czy dana reklama podlega zapisom umowy bezpośredniej między wydawcą a rekla-
modawcą i, jeżeli tak jest, mogą dać priorytet takiej reklamie. Wydawca zazwyczaj współpracuje 
tylko z jednym adserwerem ze względu na złożoną i kosztowną integrację technologiczną, jakiej 
wymaga taka współpraca14.

Z kolei SSP	(platformy po stronie podaży; Supply-Side Platforms) jest platformą technologicz-
ną, która odpowiada za optymalizowanie i automatyzowanie sprzedaży przestrzeni reklamowej 
poprzez określanie minimalnej ceny, decydowanie o informacjach udzielonych na potrzeby au-
kcji i o tym, jacy kupcy mogą w niej uczestniczyć. Wydawcy zazwyczaj łączą się z wieloma SSP 
i giełdami reklamowymi w celu zwiększenia swoich przychodów15.

Głównymi pośrednikami pojawiającymi się po	stronie	reklamodawców są domy mediowe, 
Trading Desks, adserwery po stronie reklamodawcy oraz DSP, czyli platformy po stronie popytu 
(Demand-Side Platforms)16.

11 Ibidem, pkt 22.
12 Ibidem, pkt 37.
13 Ibidem, pkt 39.
14 Ibidem, pkt 36.
15 Ibidem, pkt 35.
16 Ibidem, pkt 23.
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Domy	mediowe	pomagają reklamodawcom w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. 
Wiele z tych domów posiada własne platformy do programatycznego zakupu przestrzeni rekla-
mowych, tzw. Trading Desks17. Te ostatnie zajmują się znalezieniem i zakupem w czasie rze-
czywistym przestrzeni, którymi zainteresowany jest reklamodawca18. W tym celu wykorzystują 
technologiczne narzędzie, jakim jest DSP i które stanowi interfejs umożliwiający zakup przestrzeni 
reklamowej oferowanej przez Ad Networks, Ad Exchanges i SSP19.

Wreszcie adserwery	po	stronie	reklamodawcy stanowią platformę technologiczną mieszczącą 
poszczególne produkty reklamowe, która umożliwia ich rozpowszechnianie. Ponadto, adserwery 
umożliwiają zarządzanie i optymalizowanie kampanii reklamowej poprzez modyfikację pewnych 
jej elementów czy też capping, nadzorowanie grupy docelowych odbiorców bądź tworzenie ra-
portów statystycznych mierzących skuteczność kampanii20. Rysunek 1. przedstawia uproszczony 
schemat relacji pomiędzy głównymi uczestnikami rynku reklamy internetowej. 

Rysunek	1.	Schemat	relacji	pomiędzy	głównymi	uczestnikami	rynku	reklamy	internetowej
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Źródło: Wersja polska opracowana na podstawie schematu na str. 22 Opinii Urzędu.

4.	Jak	działa	Real Time Bidding?

RTB działa w następujący sposób. Gdy internauta otworzy stronę internetową wydawcy, ta 
strona ładuje się z pustymi przestrzeniami przeznaczonymi na reklamy. Wtedy przeglądarka inter-
netowa komunikuje się z adserwerem wydawcy, aby ustalić czy dane przestrzenie nie są objęte 
bezpośrednią umową pomiędzy wydawcą a reklamodawcą. Jeżeli nie, nawiązany zostaje kontakt 
z SSP wydawcy, której przekazane zostają wszystkie dane dotyczące internauty oraz dostępnych 
przestrzeni reklamowych, jakimi dysponuje adserwer. Przestrzenie reklamowe są wtedy wysta-
wiane na giełdzie reklamowej.

Gdy dana przestrzeń reklamowa pojawi się na giełdzie, DSP reklamodawców połączonych 
z tą giełdą muszą zdecydować czy brać udział w aukcji i jaką cenę zaproponować. W tym celu DSP 

17 Ibidem, pkt 28.
18 Ibidem, pkt 29.
19 Ibidem, pkt 31.
20 Ibidem, pkt 30.
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porównują dane otrzymane od swojego reklamodawcy z danymi przekazanymi przez adserwer 
wydawcy oraz danymi dotyczącymi internauty pochodzącymi z innych źródeł (np. od dostawcy 
danych), jak również badają ewentualne umowy programatyczne bezpośrednie.

SSP wybiera najwyższą spośród wszystkich złożonych ofert i wysyła wybraną reklamę do 
wyszukiwarki internauty. Wyszukiwarka kontaktuje się wtedy z adserwerem reklamodawcy i, po 
otrzymaniu instrukcji dotyczących reklamy oraz sposobu jej wyświetlania, wyświetla reklamę inter-
naucie. Ze względu na szybkość wszystkich powyższych transakcji, internauta zobaczy wybraną 
dla niego reklamę niemalże natychmiast po otwarciu strony internetowej21.

Istnieje wiele metod taryfikacji stosowanych w sektorze reklamy internetowej. Koszt tysiąca 
(cost per mille; CPM) oznacza koszt tysiąca wyświetleń danej reklamy. Koszt za klik (cost per click; 
CPC) określa metodę płatności uzależnioną od liczby kliknięć przez internautów na wyświetloną 
reklamę. Koszt za podwójne kliknięcie odnosi się do metody taryfikacji wymagającej pierwszego 
kliknięcia na reklamę i ponownego kliknięcia już na stronie reklamodawcy. Koszt za akcję (cost per 
action; CPA) dotyczy taryfikacji zależnej od konkretnego zachowania internauty, jak na przykład 
dokonania zakupu na stronie internetowej reklamodawcy. Wreszcie koszt za obejrzenie (cost per 
view; CPV), stosowany w reklamie wideo, uzależniony jest od odtworzenia danego filmiku przez 
internautę w określonym przedziale czasowym22.

5.	Znaczenie	danych

Opisany powyżej proces RTB obrazuje jak niezwykle istotnie znaczenie mają dla reklamy 
internetowej dane. Umożliwiają one reklamodawcom zaplanowanie, analizowanie i kontrolowa-
nie swojej kampanii reklamowej, a wydawcom ułatwiają optymalizację sprzedaży ich przestrzeni 
reklamowych.  

W sektorze reklamy internetowej zbierane i wykorzystywane są różne rodzaje	danych23. 
Po pierwsze, są to dane	dotyczące	internautów, takie jak ich zainteresowania, wiek, płeć czy 
język, ale też dane kontaktowe, dane wyszukiwania (np. przeglądane strony internetowe, czas 
spędzony na danej stronie), dane dotyczące dokonanych zakupów czy dane geolokalizacji. Te in-
formacje umożliwiają dostosowanie reklamy do konkretnego internauty24. Po drugie, gromadzone 
są dane	dotyczące	urządzeń, z których internauta łączy się z internetem, na przykład adres IP. 
Te dane umożliwiają rozpoznanie danego internauty, gdy korzysta on z różnych urządzeń. Jest 
to możliwe na przykład dzięki temu, że internauta jest zalogowany do swojego konta Google za-
równo na komputerze, jak i na telefonie25. Po trzecie, zbierane są dane	dotyczące	produktów 
reklamodawcy, w tym nazwa i kategoria wyszukiwanych produktów. Po czwarte, dane	dotyczące	
stron	i	aplikacji, w szczególności odwiedzin, przestrzeni reklamowych, ich struktury i tematyki. 
Po piąte, dane	o	kampaniach	reklamowych, jak na przykład liczba wyświetleń (kontekst i skala 
wyświetlania reklamy, cechy charakterystyczne, jakość i widoczność) czy dane dotyczące aukcji 
(złożenie oferty czy wygrywająca cena). Dzięki danym o kampaniach możliwa jest ich optymali-
zacja, w tym badanie konwersji, czyli tego, w jakim stopniu reklamy skutkują oczekiwaną reakcją 

21 Ibidem, s. 24.
22 Ibidem, pkt 25.
23 Ibidem, pkt 40.
24 Ibidem, pkt 42.
25 Ibidem, pkt 42.
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internauty (np. przejściem na daną stronę, zakupem produktu, pojawieniem się na wydarzeniu). 
Ponadto ten typ danych pozwala wybrać zwycięzcę aukcji czy ograniczyć oszustwa, w szczegól-
ności wyświetlanie reklamy niezgodne z umową. Wreszcie gromadzone są też dane zewnętrzne, 
jak godzina czy pogoda26.

Organ rozróżnia dwa główne sposoby	zbierania	danych. Po pierwsze, można zbierać dane 
w	systemie	logowania, w którym internauta musi uprzednio stworzyć swoje konto, podając wy-
magane informacje, np. tworząc konto Google. Po drugie, dane mogą być też zbierane przez 
reklamodawcę lub wydawcę przy	wykorzystaniu	narzędzi	śledzenia (tracking) na ich własnych 
stronach, takich jak cookies, tagi na stronie czy tagi na reklamie. Ponadto internauci mogą dobro-
wolnie przekazać informacje o sobie, na przykład zapisując się do newslettera czy też podczas 
zakupu zarówno online, jak i offline27.

Opinia przybliża działanie narzędzi śledzenia między innymi na przykładzie plików	cookie. 
Cookie (zwane też ciasteczkiem) to plik zapisany na dysku internauty przez serwer strony, którą 
internauta odwiedził. Jest to plik tekstowy zawierający wiele informacji, które odczytać i zareje-
strować może serwer, m.in. nazwa serwera, który założył cookie, numer identyfikacyjny i data 
wygaśnięcia. Cookie może pełnić różne funkcje, na przykład zapamiętywać zawartość koszyka 
podczas zakupów online, umożliwiać geolokalizację czy rozpoznawać internautę przy ponownych 
wizytach na danej stronie. Cookie reklamowe natomiast umożliwia śledzenie przebiegu wizyty 
internauty na stronie internetowej28.

Pliki cookies mają kluczowe znaczenie dla reklamy programatycznej. Podczas aukcji SSP 
wysyła informacje o internaucie zapisane na cookie. DSP porównuje te informacje z danymi re-
klamodawców, aby ustalić czy internauta jest celem reklamy. DSP gromadzi te dane w bazach, 
które tworzy, umieszczając tagi na stronie reklamodawcy, samodzielnie lub za pomocą platform 
zarządzania danymi (Data Management Platform, DMP). Ponadto, działy reklamy mogą zakładać 
cookies na przestrzeniach reklamowych, aby zbierać informacje dotyczące m.in. liczby wyświetlo-
nych reklam czy kliknięć przez internautę. Natomiast adserwery wykorzystują cookies by wyświet-
lać właściwe reklamy i prowadzić reporting (tj. raportowanie na temat wyświetlanych reklam)29.

W tym kontekście Opinia przytacza dwa rodzaje usług, które są istotne dla rynku reklamy in-
ternetowej: (i) narzędzia służące do analizy i kontroli kampanii (Data Analytics oraz Ad Verification); 
oraz (ii) platformy zarządzania danymi i usługi dostarczania danych (DMP). Data Analytics anali-
zuje cechy internautów odwiedzających daną stronę internetową, jej konwersję oraz bada grupę 
internautów, do których dociera konkretna kampania reklamowa. Dzięki takim informacjom re-
klamodawca może zbadać interakcję internauty z reklamą, w tym skąd dostał się na daną stronę 
internetową, co na niej oglądał i ile czasu na niej spędził30. Z kolei Ad Verification weryfikuje czy 
reklama jest rozpowszechniana w sposób, który nie zagraża reputacji reklamodawcy i czy jest 
kierowana do właściwej grupy docelowej31.  

26 Ibidem, pkt 23.
27 Ibidem, pkt 43–44.
28 Ibidem, str. 31.
29 Ibidem, pkt 48.
30 Ibidem, pkt 52–55.
31 Ibidem, pkt 56.
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Natomiast wspomniane powyżej DMP, czyli platformy zarządzania danymi, są wykorzysty-
wane zarówno przez reklamodawców, jak i przez wydawców. Są zatem podłączone do DSP, SSP, 
giełd oraz adserwerów. Reklamodawcom DMP pomagają organizować i segmentować grupy do-
celowe, jak również zbierać informacje o internautach i analizować ich zachowania. Co się tyczy 
wydawców, DMP dają im możliwość określenia cech socjodemograficznych internautów odwie-
dzających ich strony, dzięki czemu wydawcy mogą przygotować atrakcyjniejszą ofertę sprzedaży 
swoich przestrzeni reklamowych32.

W ten sposób dane, ich ilość, dokładność, zróżnicowanie i dostępność stanowią kluczowy 
parametr konkurencji na rynku reklamy internetowej z perspektywy zarówno reklamodawców, jak 
i wydawców33. Stawia to w szczególnej pozycji internautów, którzy z jednej strony stanowią cel 
reklamy, a z drugiej zaś – źródło danych. Należy tutaj wspomnieć, że internauta może ograniczyć 
zarówno reklamy, które będą wyświetlać się na odwiedzanych przez niego stronach internetowych 
(na przykład poprzez wykorzystanie narzędzi blokujących typu Ad Block), jak i dane, które są 
zbierane na jego temat34. Znaczenie mają też tutaj regulacje prawne dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz życia prywatnego, które razem z dostępnymi dla internautów narzędziami mają 
znaczący wpływ na przychody wydawców i pośredników technicznych35. Są to jednak ogranicze-
nia, które nie dotykają wszystkich uczestników rynku jednakowo – więksi gracze mogą często je 
ominąć. I tak Google porozumiał się z właścicielem narzędzia Adblock, by ten uwzględnił jego re-
klamy na liście reklam dozwolonych, których wyświetlanie nie będzie blokowane. Z kolei Facebook 
rozwinął technologię, która uniemożliwia funkcjonowanie narzędzi blokujących36. Poniższa sekcja 
przedstawia ustalenia Organu dotyczące szczególnej pozycji tych dwóch gigantów technologicz-
nych w sektorze reklamy internetowej.

6.	Znaczenie	Google’a	i	Facebooka

Opinia zwraca uwagę, że dla rynku reklamy internetowej szczególne znaczenie mają dwa 
podmioty: Google i Facebook. Ich silna pozycja rynkowa przejawia się na kilka sposobów.

Po pierwsze, większość	obrotu	na	rynku	reklamy	internetowej	jest	realizowana	przez	
Facebooka	i	Google’a. Poza nimi żaden podmiot nie posiada udziału w obrotach na rynku re-
klamy internetowej we Francji przewyższającego 10%. Natomiast Google ma znacznie silniejszą 
pozycję niż Facebook, generując we Francji trzykrotnie większe przychody niż ten ostatni. Sytuacja 
ma się podobnie na poziomie globalnym, gdzie Google odpowiada za jedną trzecią obrotów37. 
Facebook i Google charakteryzują się też wysokim wzrostem obrotów (w 2017 r. o odpowiednio 
49 i 20%) i razem odpowiadają za 92% wzrostu w sektorze reklamy internetowej38. Co więcej, 
obydwa przedsiębiorstwa prowadzą konsekwentną politykę przejęć. Google kupił m.in. Applied 
Semantics, YouTube’a, DoubleClick, SSP AdMob i Admeld, DSP Invite Media i Motorolę, podczas 
gdy Facebook jest właścicielem Instagrama i WhatsAppa39.
32 Ibidem, pkt 58–59.
33 Ibidem, pkt 88 i 95.
34 Ibidem, pkt 69 i 74.
35 Ibidem, pkt 71–72.
36 Ibidem, pkt 74.
37 Ibidem, pkt 98–100.
38 Ibidem, pkt 103–104.
39 Ibidem, pkt 105 i 239.
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Po drugie, usługi kluczowe z punktu widzenia internautów są świadczone właśnie przez 
Facebooka i Google’a, czyniąc z nich w ten sposób wiodących wydawców, oferujących wiele 
przestrzeni reklamowych, proporcjonalnie do liczby wejść na daną stronę internetową bądź apli-
kację mobilną40. W sierpniu 2017 roku w samej Francji strony Google’a zostały odwiedzone przez 
44,9 milionów internautów, wyprzedzając Facebooka o ponad 4 miliony41. Google oferuje niezwykle 
szeroką gamę usług, podczas gdy Facebook jest liderem na rynkach portali społecznościowych 
oraz komunikatorów (fr. messageries instantanées)42. Liczba internautów odwiedzających strony 
i aplikacje tych przedsiębiorstw stale rośnie, co jest powiązane ze znaczącymi efektami siecio-
wymi zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi. Te efekty wynikają z natury świadczonych usług 
oraz silnej pozycji Google’a i Facebooka i są szczególnie znaczące w przypadku Google Search, 
YouTube’a, Map Google, Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa. Co więcej, te usługi 
są wzajemnie powiązane, na przykład Google Search ułatwia dostęp do Map Google i YouTube’a, 
a Facebook ułatwia dostęp do Messengera43. Efekty sieciowe mogą prowadzić do efektu kuli śnie-
gowej, faworyzując dużych graczy na rynku i prowadząc do koncentracji. Mogą również stanowić 
barierę do wejścia na rynek. Znaczenie tutaj może też mieć zbieranie i wykorzystanie danych, 
które mogą wzmacniać efekty sieciowe, umożliwiając przedsiębiorstwu poprawę jakości jego 
produktów i usług, w ten sposób prowadząc do zwiększonych udziałów w rynku. Efekty sieciowe 
mogą jednak wspierać nowych uczestników rynku, którym umożliwiają przyciągnięcie dużej liczby 
użytkowników ze względów innych niż ich rozmiar (na przykład dzięki swojej innowacyjności)44.  

Po trzecie, najpopularniejsze usługi związane z reklamą internetową są świadczone 
przez Google’a i Facebooka. Ich szczególna pozycja wynika z wyjątkowo dużej ilości posiadanej 
przestrzeni reklamowej, możliwości wykorzystania obszernego zbioru danych, wertykalnej integra-
cji oraz, w przypadku Google’a, obecności na rynku zarówno reklamy typu Search, jak i reklamy 
graficznej45.

Jak wspomniano powyżej, Google i Facebook dysponują dużą ilością przestrzeni rekla-
mowej, na którą składają się przestrzenie reklamowe na ich własnych stronach internetowych, 
jak również na niezależnych stronach i aplikacjach46. Przykładowo, gdy reklamodawca nawiąże 
współpracę z Google, jego reklama graficzna będzie wyświetlana nie tylko na stronach należą-
cych do Google’a (jak YouTube czy Gmail), lecz także na niezależnych stronach, których wydawcy 
korzystają z usług pośredniczych Google’a, takich jak AdSense czy DoubleClick47 48. Facebook 
działa w podobny sposób, choć na mniejszą skalę, z tym że reklamodawcy z nim współpracujący 

40 Ibidem, pkt 107.
41 Ibidem, pkt 109.
42 Google dostarcza ponad 70 różnych produktów i usług, które umożliwiają internautom m.in. wyszukanie informacji (Wyszukiwarka Google, Mapy 
Google, Tłumacz Google, Chrome), rozrywkę (np. YouTube, Muzyka Google Play), otrzymywanie informacji (np. Gmail, Google+ i Wiadomości Google), 
organizację (np. Zdjęcia Google, Kontakty, Kalendarz Google) czy poprawę wydajności (Dokumenty Google, Arkusze Google, Dysk). (Opinia Organu, 
2018, pkt 110).
43 Opinia Organu, 2018, pkt 111–114 i str. 54.
44 Ibidem, s. 54.
45 Ibidem, pkt 118.
46 Ibidem, pkt 119.
47 AdSense umożliwia wydawcom wyświetlanie reklam na ich stronie/ aplikacji, podczas gdy DoubleClick świadczy kompleksową obsługę techniczną 
zarówna wydawcom jak i reklamodawcom, w tym udostępnia adserwer, giełdę reklamową oraz platformy DSP i SSP. (Opinia Organu, 2018, pkt 121–122)
48 Opinia Organu, 2018, pkt 120–122.
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będą korzystać z Facebook Audience Network, jeżeli chcą, aby ich reklamy były wyświetlane na 
przestrzeniach reklamowych niezależnych wydawców49.

W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na możliwości Google’a i Facebooka wy-
korzystania obszernego zbioru danych, które dają im znaczącą przewagę konkurencyjną. 
W szczególności Organ podkreślił, że te podmioty zbierają dane dostępne przez ich własne strony, 
jak również przez niezależne strony i aplikacje, które korzystają z usług i narzędzi oferowanych 
przez nie na rynku reklamy internetowej. Co więcej, Facebook może zbierać dane ze stron, które 
używają jego kodów (jak przyciski Lubię To i Udostępnij lub piksel Facebooka, czyli narzędzie 
wyświetlania reklam), podczas gdy Google wykorzystuje do tego przeglądarkę Chrome, narzę-
dzia używające oprogramowania Android lub strony korzystające z jego narzędzi analizy (Google 
Analytics)50. Niemniej jednak Google uważa, że duże ilość danych, do których ma dostęp, nie 
stanowią bariery do wejścia na rynek, ponieważ są to dane ogólnodostępne i mogą być odtwo-
rzone przez jego konkurentów51.

Jak wspomniano powyżej, dane umożliwiają targetowanie (tj. określenie i/lub dotarcie do 
wybranej grupy docelowej reklamy). W tym zakresie Google i Facebook oferują reklamodawcom 
różne funkcjonalności, jak na przykład typowanie odbiorców ze względu na kontekst, temat, za-
interesowania, język i geolokalizację czy uwarunkowania socjodemograficzne. To daje tym pod-
miotom przewagę konkurencyjną ze względu za ilość i zróżnicowanie danych, które umożliwiają 
reklamodawcom na dotarcie do precyzyjnie zdefiniowanej grupy odbiorców. Co więcej, dane są 
potrzebne do efektywnej kontroli i oceny kampanii reklamowej52. 

Dla siły Google’a i Facebooka na rynku reklamy internetowej istotny jest też fakt, że są one 
zintegrowane wertykalnie, posiadają zarówno przestrzenie reklamowe, jak i zajmują się ich 
sprzedażą. Z tej integracji wynika optymalizacja na różnych poziomach łańcucha wartości. Na 
przykład współdzielenie infrastruktury przez DSP i giełdę reklamową Google’a minimalizuje ryzy-
ko utracenia informacji zawartych w ciasteczkach. Co więcej, DSP Google’a są w stanie szybciej 
odpowiedzieć na aukcje ogłaszane na giełdzie reklamowej Google’a. Ponadto Google i Facebook 
umożliwiają dostęp do danych wygenerowanych na ich portalach jedynie reklamodawcom, którzy 
korzystają z ich usług pośredniczenia, w ten sposób wiążąc dane i te usługi53.

Wreszcie Google jest jednym z nielicznych podmiotów, który jest w stanie zaoferować re-
klamodawcom tak reklamę typu Search, jak i reklamę graficzną. Dzięki temu reklamodawca, 
przy użyciu konta AdWords, może prowadzić kampanię opartą na tych dwóch typach reklamy. 
W ten sposób, gdy internauta wyszuka słowo klucz określone przez reklamodawcę, zobaczy jego 
reklamę w wynikach wyszukiwania, ale także jako reklamę graficzną wyświetlaną na stronach 
wydawców współpracujących z Googlem54.

49 Ibidem, pkt 123–124.
50 Ibidem, pkt 125–127, 130.
51 Ibidem, pkt 125–127.
52 Ibidem, pkt 134–137.
53 Ibidem, pkt 141–143.
54 Ibidem, pkt 144–147.
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III.	Analiza	w	świetle	prawa	konkurencji

1.	Rynki	właściwe

1.1.	Usługi	dla	internautów

W pierwszej kolejności Organ odnotował, że wiele z usług świadczonych internautom, w szcze-
gólności przez Facebooka i Google’a, jest świadczonych bezpłatnie (na przykład wyszukiwarka 
Google, YouTube, Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp). To komplikuje standardową analizę 
rynku z wykorzystaniem testu SSNIP, który oparty jest na wzroście ceny. Możliwym rozwiązaniem 
jest zastosowanie testu opartego na jakości oferowanych usług, tzw. SSNIQ. Niemniej jednak 
w 2007 roku sąd w Stanach Zjednoczonych w sprawie KinderStart stwierdził, że wyszukiwarki nie 
mogą stanowić rynku właściwego, ponieważ korzystanie z nich jest bezpłatne55.

Mimo to praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej (dalej: KE) wydaje się jednoznacznie wskazy-
wać, że takie usługi mogą zostać uznane za rynek właściwy. I tak w decyzjach Facebook/WhatsApp 
(2014) i Microsoft/LinkedIn (2016), KE jako rynek właściwy wyznaczyła usługi sieci społecznoś-
ciowych oraz usługi zawodowych sieci społecznościowych. Natomiast w zeszłorocznej decyzji 
Google Shopping KE określiła jako rynki właściwe rynek ogólnych wyszukiwarek internetowych 
oraz rynek porównywarek cen. W tej decyzji KE zwróciła uwagę, że mimo iż internauci nie płacą 
za korzystanie z wyszukiwarek, to niemniej jednak przyczyniają się do ich spieniężenia poprzez 
dostarczanie swoich danych. Tutaj Organ zwrócił uwagę na fakt, że decyzja o udostępnianiu usług 
za darmo jest biznesową decyzją każdego przedsiębiorstwa i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
Google i Facebook zaczęły pobierać opłaty za oferowane usługi. Na przykład Google proponuje 
internautom w Stanach Zjednoczonych abonament na YouTube Red, który, w odróżnieniu od 
standardowego YouTube’a, jest dostępny bez reklam56.  

Należy tutaj odnotować argument przedstawiony Organowi przez Facebooka, który argumen-
tował, że operuje na rynku „przyciągania uwagi”, na którym miałby konkurować z tradycyjnymi 
mediami, jak telewizja czy gazety. Organ odrzucił jednak taką definicję rynku, przytaczając wyżej 
cytowane już decyzje KE57.

1.2.	Usługi	reklamowe

1.2.1. Reklama online a reklama offline

Pierwszym zagadnieniem, jaki Organ poddał pod rozwagę było, czy reklama internetowa 
należy do tego samego rynku co reklama telewizyjna, nie podejmując jednak ostatecznej decyzji 
co do definicji rynku właściwego. Organ zwrócił uwagę na rosnące podobieństwo między oboma 
typami reklamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o reklamę wideo. Niemniej jednak Opinia zdaje się ciążyć 
w kierunku stwierdzenia, że rynek reklamy internetowej jest odrębnym rynkiem, podpierając się 
praktyką decyzyjną zarówno własną, jak i KE (na przykład decyzja Google/DoubleClick z 2008 r.). 
Organ zwrócił w szczególności uwagę na inne metody taryfikacji i targetowania, interaktywność 
reklamy internetowej, niższe koszty wejścia na rynek czy też narzędzia do śledzenia kampanii 

55 Ibidem, pkt 159.
56 Ibidem, pkt 161–162.
57 Ibidem, pkt 164–165.
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reklamowych, które nie są dostępne przy reklamie telewizyjnej. Co więcej, rynek reklamy inter-
netowej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem uczestników i obejmuje także pośredników 
technologicznych, którzy nie są potrzebni przy reklamie telewizyjnej. Reklama telewizyjna jest 
ponadto objęta specjalnym reżimem prawnym. Natomiast z punktu widzenia reklamodawców, 
reklama internetowa jest tańsza, pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców i dokładniej okre-
ślonej grupy internautów oraz oferuje narzędzia pomiaru skuteczności i kontroli kampanii rekla-
mowej, które nie są dostępne przy korzystaniu z reklamy telewizyjnej. Wreszcie należy wskazać, 
że ta ostatnia nie jest substytutem reklamy typu Search58.

1.2.2. Różne rodzaje reklamy internetowej

Organ sugeruje, ale nie stwierdza definitywnie, z jednej strony wyróżnienie odrębnego rynku 
dla reklamy na portalach społecznościowych, z drugiej zaś – rozróżnienie między reklamą gra-
ficzną i reklamą typu Search59.

Co się tyczy reklamy na portalach społecznościowych, Organ zwrócił uwagę na następujące 
aspekty: dane zebrane na portalu są następnie wykorzystywane do targetowania; owe dane są 
szczegółowe, kompletne i niezwykle znaczące dla reklamy internetowej; portale społecznościo-
we oferują reklamę po bardzo atrakcyjnych cenach; wreszcie wiele domów mediowych stworzyło 
działy specjalnie dedykowane reklamie na takich portalach60.

Jeżeli chodzi o substytucyjność pomiędzy reklamą graficzną a reklamą typu Search, Organ 
odniósł się do swojej Opinii z 2010 roku dotyczącej rynku reklamy internetowej, w której stwierdził, 
że te dwa typy reklamy odpowiadają różnym potrzebom reklamodawców, a ta ostatnia posiada 
lepsze możliwości targetowania. Organ przywołał też decyzję w sprawie Facebook/WhatsApp, 
w której KE rozważyła, bez ostatecznego stwierdzenia, powyższą segmentację rynku. W szcze-
gólności KE zwróciła uwagę na to, że oba rodzaje reklamy używane są do różnych celów: reklama 
typu Search generuje bezpośredni ruch na stronę reklamodawcy, podczas gdy reklama graficzna 
służy do budowania (świadomości) marki61.

1.3.	Usługi	pośredniczenia	i	analizy	danych

Wspierając się decyzją KE w sprawie Google/DoubleClick, Organ wyróżnił dwa osobne 
rynki, oba o obrębie geograficznym obejmującym co najmniej Europejski Obszar Gospodarczy: 
rynek pośredniczenia w sprzedaży reklamy (na którym operują giełdy reklamowe, SSP i DSP) 
oraz rynek rozpowszechniania reklam (na którym działają adserwery). Podczas gdy DSP i SSP 
służą do nawiązania relacji między wydawcą a reklamodawcą, adserwery wydawców zapewniają 
rozwiązania technologiczne, dzięki którym wyświetlenie reklam jest możliwe62.

Co się tyczy usług analizy danych, Organ zwrócił uwagę, że KE w swojej praktyce decy-
zyjnej zaproponowała, bez ostatecznego stwierdzenia, następującą segmentację tego ryn-
ku na: (i) rynek usług informacji marketingowej, obejmujący dostarczanie informacji na temat  
 

58 Ibidem, pkt 170–174.
59 Ibidem, pkt 176.
60 Ibidem, pkt 177.
61 Ibidem, pkt 178.
62 Ibidem, pkt 183–185.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.9

Natalia Hartung            Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji…129

poszczególnego internauty; (ii) rynek badań rynku; oraz (iii) rynek badań mediów, w celu okre-
ślenia ich widowni. Organ stwierdził, że przeprowadzone przez niego konsultacje publiczne nie 
podważyły podejścia KE63.

2. Pozycja uczestników rynku

W pierwszej kolejności Organ zwrócił uwagę na dwustronny charakter wielu z rynków, na 
których działają Google i Facebook. Organ przytoczył własne wytyczne dotyczące kontroli kon-
centracji, które wymagają analizy obydwu rynków w celu zarówno wyznaczenia rynku właściwe-
go, jak i oceny skutków koncentracji. W związku z tym analiza rynku dwustronnego może być 
prowadzona w oparciu o zdefiniowanie pojedynczego rynku właściwego o dwóch stronach bądź 
w oparciu o dwa osobne, choć powiązane ze sobą rynki właściwe64. Następnie Organ przeszedł 
do analizy pozycji Facebooka i Google’a na uprzednio zdefiniowanych rynkach, rozważając ich 
udziały w rynku, bariery ekspansji i wejścia na rynek oraz wyrównawczą siłę nabywczą.

2.1. Udziały w rynku

Przed przejściem do analizy udziałów na konkretnych rynkach właściwych, Organ zwrócił 
uwagę, że Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że w przypadku nowych, intensywnie rozwijających 
się sektorów, które charakteryzują się krótkimi cyklami innowacji, duże udziały w rynku nie wska-
zują koniecznie na siłę rynkową65.

2.1.1. Rynki usług dla internautów

Na rynku usług dla internautów istnieje wiele mierników ilości, które można wziąć pod uwagę 
przy analizie siły rynkowej, na przykład liczba kont, liczba użytkowników dziennych lub miesięcz-
nych, liczba odwiedzin na stronie, liczba użytkowników zalogowanych, liczba wideo udostęp-
nionych bądź wyświetlonych przez użytkowników. Niemniej jednak wiele z tych mierników nie 
odzwierciedla czasu spędzonego na korzystaniu z serwisu ani ilości danych o użytkowaniu, jaki 
dana platforma może zebrać. W związku z tym takie czynniki również powinny być brane pod 
uwagę w celu zmierzenia grupy użytkowników danego serwisu66.

Problematyczne jest też dokładne zidentyfikowanie przedsiębiorstw działających na wytyczonych 
rynkach. I tak na przykład w procesie konsultacji przeprowadzonym przez Organ, YouTube często 
zaliczany był do portali społecznościowych, mimo że jego podstawową funkcją jest przechowywanie 
i udostępnianie materiałów audiowizualnych. W decyzji Facebook/WhatsApp, KE zaliczyła do por-
tali społecznościowych Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter i MySpace. Z kolei Bundeskartellamt 
w swojej wstępnej analizie dotyczącej praktyk stosowanych przez Facebooka stwierdził, że Twitter, 
Snapchat, LinkedIn oraz YouTube nie są aktywne na rynku portali społecznościowych67.

Mając na uwadze powyższe, Organ stwierdził, że Facebook jest największym z portali spo-
łecznościowych na urządzeniach przenośnych we Francji, biorąc po uwagę liczbę pojedynczych 

63 Ibidem, pkt 188–189.
64 Ibidem, pkt 191.
65 Ibidem, pkt 196; przywołując wyrok Sądu z 11.12.2013 r. w sprawie T-79/12 Cisco Systems, Inc. i Messagenet SpA przeciwko Komisji, EU:T:2013:635, 
pkt 69.
66 Opinia Organu, 2018, pkt 201, 204.
67 Ibidem, pkt 202.
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odwiedzających. Razem z Instagramem, portalem należącym do tej samej grupy kapitałowej, 
odpowiada za ponad połowę wszystkich pojedynczych odwiedzających68. Za Facebookiem upla-
sowały się kolejno Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Pinterest i Tumblr69. Z kolei należący 
do Google’a Gmail ma największą grupę comiesięcznych użytkowników na terminalach mobilnych 
na rynku poczty internetowej70. Również w zakresie usług kartograficznych Google ma pozycję 
lidera: w lipcu 2017 roku we Francji Mapy Google odwiedziło 28 milionów użytkowników, spośród 
35,4 milionów, które skorzystało z tego typu usług. Natomiast na rynku wyszukiwania we Francji 
Google Search ma ponad 90% udziałów, podczas gdy na rynku przeglądarek Google Chrome 
ma około 50%71.

Ocena siły rynkowej YouTube’a jest utrudniona ze względu na to, że wymaga stwierdzenia 
czy należy on do rynku platform dzielenia materiałów wideo czy też może do szerszego rynku 
rozpowszechniania treści wideo. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, że YouTube oferuje inter-
nautom szeroki wachlarz funkcjonalności, jak na przykład możliwość wstawiania własnych filmów, 
dostęp do utworów muzycznych czy do stale rosnącej biblioteki filmów. Opierając się na danych 
przekazanych przez firmę pomiarową Médiamétrie, Organ stwierdził, że YouTube jest najczęściej 
odwiedzaną na komputerach stroną wideo we Francji: odwiedza go miesięcznie ponad 20 milio-
nów internautów, łącznie spędzając na platformie prawie 52 miliony godzin i odtwarzając ponad 
miliard filmów72.

2.1.2. Rynki usług reklamowych i wykorzystania danych

W 2016 roku Google był największym graczem na światowym rynku reklamy internetowej, 
z przychodami znacznie przewyższającymi przychody Facebooka. Rozważając łącznie przychody 
z reklamy graficznej i reklamy typu Search, przychody Google’a wyniosły ponad 40% francuskie-
go rynku reklamy internetowej w 2016 roku. Natomiast biorąc pod uwagę jedynie reklamę typu 
Search, przychody Google’a przekroczyły 70%73.

Co do pozostałych przychodów Google’a, duża część spośród nich pochodzi z usług pośred-
niczenia. I tak według jednego z uczestników rynku rozpowszechniania reklam, udziały Google’a 
we Francji na rynku adserwerów dla reklamodawców wynoszą około 65% ilości. Z kolei DSP 
Google’a, DoubleClick Bid Manager jest DSP generującym największy obrót i charakteryzuje się 
wysokim wzrostem74. Analizując pozycję Google’a na rynku usług pośredniczenia, autorzy Opinii 
wzięli pod uwagę pełny wachlarz usług, które firma świadczy zarówno reklamodawcom, jak i wy-
dawcom. Przykładowo, biorąc pod uwagę liczbę stron internetowych we Francji obsługiwanych 
przez dany adserwer, udziały Google’a w sektorze adserwerów przekraczają 70%75.

68 Ibidem, pkt 203.
69 Ibidem, str. 83.
70 Ibidem, pkt 206.
71 Ibidem, pkt 207–209.
72 Ibidem, pkt 210–211 i str. 87.
73 Ibidem, pkt 214–215.
74 Ibidem, pkt 219–221.
75 Ibidem, s. 89.
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2.2.	Bariery	do	wejścia	i	ekspansji	na	rynku

Co się tyczy barier do wejścia i ekspansji, Facebook i Google twierdzą, że operują w sektorze 
odznaczającym się innowacyjnością, częstym wejściem na rynek nowych graczy i znaczącym 
wzrostem. Z kolei pozostali uczestnicy rynku reklamy internetowej przekonują o istnieniu różno-
rakich barier do wejścia i ekspansji.

2.2.1. Rynki usług dla internautów

W Opinii stwierdzono, że bariery do wejścia na rynki usług dla internautów mają, ze wzglę-
du na dwustronną naturę rynku reklamy internetowej, wpływ na przychody z reklamy. Wysokie 
udziały w rynku oraz różnica między pierwszym a drugim podmiotem wskazują na istotne bariery 
w szczególności, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, usługi kartograficzne, portale społecznościowe, 
platformy udostępniania wideo czy usługi poczty internetowej. Na każdym z tych rynków Facebook 
i Google dysponują, niezmiennie od wielu lat, silną, stale rosnącą pozycją76.

Rynki te wymagają znaczących inwestycji, zarówno początkowych, jak i ponawianych, zwią-
zanych z utrzymywaniem i poprawą jakości usług oraz przejęciami innych podmiotów. Jednak na-
wet pomimo znaczących inwestycji w Bing, Microsoft nie był w stanie zwiększyć swoich udziałów 
w rynku wyszukiwarek. Jest to związane z tym, że wiele z rynków, na których działają Facebook 
i Google charakteryzuje się silnymi efektami	sieciowymi, działającymi na korzyść tych przedsię-
biorstw. Choć na rynku portali społecznościowych w Europie działa wiele podmiotów (Snapchat, 
Twitter, Google+), wszystkie z nich mają znacznie mniejsze grupy	użytkowników niż Facebook 
czy Instagram. Podobnie YouTube stale zwiększa swoją przewagę na DailyMotion77.

Dzięki dużym grupom użytkowników Google i Facebook korzystają z istotnych efektów	skali, 
które umożliwiają zmniejszenie kosztów, zebranie większej ilości danych i poprawę jakości usług, 
w szczególności jakości wykorzystywanych algorytmów. Wszystkie te elementy wskazują na duże 
bariery do wejścia i ekspansji na rynkach, na których działają Facebook i Google78.

2.2.2. Rynki usług reklamowych i wykorzystania danych

Dla wydawców chcących wejść na rynek	sprzedaży	przestrzeni	reklamowych	w	internecie 
bariery do wejścia i ekspansji są małe, w szczególności, jeżeli zdecydują się na usługi pośredników, 
takich jak AdSense. Jednak by móc bezpośrednio	sprzedawać swoje przestrzenie reklamowe 
niezbędnie jest zbudowanie wystarczająco dużej grupy odbiorców/użytkowników. Ponadto by 
móc samodzielnie prowadzić bezpośrednią sprzedaż przestrzeni reklamowych z wykorzystaniem 
własnej technologii programatycznej (np. AdWords, Facebook Ad Manager, Twitter Ads) koniecz-
ne jest stworzenie giełdy reklamowej, co z kolei wymaga dużych inwestycji i zasobów ludzkich79.

Jeżeli chodzi o rynki	pośredniczenia	w	sprzedaży	oraz	rozpowszechniania	reklam, 
wielu uczestników rynku zwróciło uwagę na znaczące bariery do wejścia i ekspansji. Mimo że 
wiele istotnych SSP i DSP weszło na te rynki, nie mając powiązań z dużymi grupami, to musiały 
one jednak dokonać serii inwestycji informatycznych i w oprogramowanie, w rozwój algorytmów 

76 Ibidem, pkt 226–227.
77 Ibidem, pkt 228.
78 Ibidem, pkt 229–230.
79 Ibidem, pkt 232.
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czy w nawiązanie współpracy z platformami, wydawcami i reklamodawcami. Jak wspomniano 
już powyżej, ten sektor charakteryzuje się też dużą liczbą przejęć80. Inne bariery na rynku usług 
pośredniczenia to dostęp do przestrzeni reklamowych, dostępność i przydatność danych użyt-
kowników oraz ekspertyza techniczna umożliwiająca zintegrowanie ze stronami internetowymi 
reklamodawców. Szczególnie trudno jest rywalizować z Googlem i Facebookiem w kwestiach 
liczby użytkowników oraz ilości przestrzeni reklamowych81.

2.3.	Wyrównawcza	siła	nabywcza

Organ stwierdził, że wyrównawcza siła nabywcza wydawców, reklamodawców i pośredników 
technicznych nie gra istotnej roli na rynku reklamy internetowej. Wielu uczestników tego rynku 
zwróciło uwagę, że negocjacje z podmiotami, takimi jak Google czy Facebook są bardzo trudne, 
a często niemożliwe82. Każdy wydawca reprezentuje tylko niewielką część popytu na usługi po-
średniczenia, podobnie jak pojedynczy reklamodawca jest stosunkowo nieznaczącym graczem 
na rynku zakupu przestrzeni reklamowych83.

3.	Problematyczne	praktyki	na	rynku	reklamy	internetowej

Opinia Organu ma za zadanie zbadać rynek, natomiast nie może stwierdzać konkretnych 
naruszeń. W związku z tym w ostatniej części swojej analizy Organ przedstawił problematyczne 
praktyki, jakie zostały opisane przez uczestników rynku, nie podejmując się jednak ich kwalifikacji 
w świetle prawa konkurencji84.

Po pierwsze, Organ zwrócił uwagę na częste stosowanie	sprzedaży	wiązanej,	cen	dra-
pieżnych	i	wyłączności. Uczestnicy rynku zwracali uwagę na wiązanie ze sobą różnych usług 
pośredniczenia, usług pośredniczenia i usług dostawy danych oraz usług pośredniczenia i wy-
łącznego dostępu do przestrzeni reklamowych85.

Po drugie, niektóre przedsiębiorstwa stosują efekt	dźwigni, aby rozszerzyć swoją silną po-
zycję z jednego rynku na inne lub by co najmniej zaburzyć panujące na nich warunki konkurencji. 
Tego typu zachowania zdarzają się w szczególności w sektorach, takich jak audyt medialny, domy 
mediowe, dostawa usług reklamowych czy usług wykorzystania danych dla reklamodawców. 
Wykorzystanie efektu dźwigni może prowadzić do zamknięcia rynku, zwłaszcza jeżeli informacje 
posiadane przez podmiot dominujący nie są dostępne bądź odtwarzalne dla jego konkurentów86.

Po trzecie, niektórzy wydawcy i pośrednicy twierdzą, że istnieją różnice	w	tym,	jak	są	trak-
towani przez podmioty, które uznają za dominujące. Takie różnice dotyczą zarówno możliwości 
spieniężenia pewnych typów filmów na platformie, jaki i warunków dostępu DSP do giełd i inwen-
tarzy reklamowych pewnych wydawców/platform87.

Po czwarte, uczestnicy rynku zwracają uwagę na utrudnienia	w	interoperacyjności w sek-
torze pośrednictwa reklamowego, co według Organu może zostać uznane za możliwą odmowę 
80 Ibidem, pkt 238–239.
81 Ibidem, pkt 240.
82 Ibidem, pkt 242.
83 Ibidem, pkt 243.
84 Ibidem, pkt 247.
85 Ibidem, pkt 248.
86 Ibidem, pkt 250.
87 Ibidem, pkt 251.
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przyznania dostępu do niezbędnych urządzeń, dyskryminację, problemy z przejrzystością lub 
praktyki łączenia88.

Po piąte, wiele podmiotów uznało za istotne ograniczenia	dotyczące	zbierania	i	dostępu	
do	pewnych	danych. Przykładowo, wiele platform odmówiło stacjom telewizyjnym dostępu do 
danych dotyczących ich własnych usług. Z kolei jeden z pośredników skarżył się na opaczność 
komunikowanych danych. Zwrócił on uwagę, że w przypadku niektórych platform otrzymywane 
dane są oparte na deklaracjach platformy, a pośrednicy nie mają żadnej możliwości zweryfikowa-
nia ich autentyczności. W tym kontekście Organ zwrócił uwagę, że odmowa dostępu do danych 
może być uznana za niezgodną z prawem konkurencji, jeżeli dane stanowią niezbędne urządze-
nie bądź jeżeli taka odmowa jest przejawem dyskryminacji. Odmowa dostępu może też stanowić 
porozumienie antykonkurencyjne89.

Po szóste, Organ zwrócił uwagę na standardy pomiaru publiczności i certyfikacji przedsię-
biorstw przez podmioty trzecie, które stanowią związki przedsiębiorstw90.  

Wreszcie należy wspomnieć, że Organ odniósł się do problemów związanych z brakiem	
przejrzystości	na	rynku	reklamy	internetowej. W czasie przeprowadzonych konsultacji pub-
licznych wielu uczestników rynku skarżyło się na nierówną dystrybucję przychodów między 
wydawcami a pośrednikami technicznymi. Uważali, że część nakładów reklamodawców, która 
dociera do wydawców jest niewystarczająca. Na przykład w 2014 roku Światowa Federacja 
Reklamodawców (World Federation of Advertisers) oszacowała, że jedynie 40% nakładów rekla-
modawców dociera do wydawców, reszta jest dzielona pomiędzy pośrednikami. Zwrócono też 
uwagę na problem oszustw, na przykład wykorzystywanie robotów do sztucznego generowania 
kliknięć czy wyświetlanie wielu reklam na tej samej przestrzeni reklamowej, mimo że tylko pierw-
sza jest widoczna dla internauty. Zdarza się również, że reklama jest wyświetlana w sposób, który 
szkodzi marce reklamodawcy, na przykład na stronie lub przed filmem o niestosownej treści91. 
W tym kontekście Organ zaznaczył, że potrzebne są stosowne ramy prawne, które poprawią po-
ziom przejrzystości w relacjach między, z jednej strony, wydawcami czy reklamodawcami, z dru-
giej zaś – pośrednikami i platformami. Takie ramy prawne powinny w szczególności zlikwidować 
asymetrię, jaka obecnie istnieje między tymi podmiotami w kwestii przejrzystości i wykorzystania  
danych osobowych92.

4.	Ochrona	danych	osobowych	a	konkurencja	na	rynku	reklamy	internetowej

Autorzy Opinii odnotowali, że internauci stopniowo zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, 
że korzystanie z różnorakich usług w internecie wiąże się ze zbieraniem i wykorzystywaniem ich 
danych. Niemniej jednak ta świadomość pozostaje stosunkowo niska, w szczególności w porów-
naniu ze skalą, na jaką te dane są zbierane. Dzięki temu potężni gracze, tacy jak Google czy 
Facebook są w stanie zachować swoją silną pozycję na rynkach usług dla internautów93.

88 Ibidem, pkt 252.
89 Ibidem, pkt 253–254.
90 Ibidem, pkt 255.
91 Ibidem, pkt 82–84.
92 Opinia Organu, 2018, pkt 262.
93 Ibidem, pkt 277–279.
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W tym kontekście w Opinii przywołano unijne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 
i życia prywatnego, w szczególności proponowane rozporządzenie ePrivacy94. Rozporządzenie 
to, jeżeli zostanie przyjęte w obecnej formie, będzie wymagać wyraźnej zgody internauty na zapi-
sanie na jego urządzeniu jakichkolwiek narzędzi śledzenia, zarówno plików cookies, jak i narzędzi 
prowadzących do zbierania danych w systemie logowania. W ramach konsultacji publicznych 
przeprowadzonych dla celów przygotowania Opinii wielu uczestników tego rynku zwróciło uwagę, 
że proponowane rozporządzenie może mieć odmienne skutki dla różnych uczestników rynku, tym 
samym zaburzając konkurencję95.

Po pierwsze, przejście z systemu opt-out (tj. narzędzia śledzenia nie mogą operować, jeżeli 
internauta omówił udzielenia na to zgody) do systemu opt-in (tj. narzędzia śledzenia mogą ope-
rować tylko pod warunkiem, że internauta udzielił na to zgody) nie jest neutralne technologiczne. 
Wynika to z faktu, że użytkownik może chętniej wyrazić zgodę na zbieranie jego danych w syste-
mie logowania niż przy wykorzystaniu innych narzędzi śledzenia96.

Po drugie, projekt rozporządzenia ePrivacy zakłada, że przeglądarki internetowe powinny 
zbierać informacje o wyrażonej przez internautę zgodzie i zapewniać, że jest ona respektowana. 
W konsekwencji wyszukiwarki będą miały możliwość zablokowania wybranych plików cookies. 
Według jednego z francuskich wydawców, takie rozwiązanie daje właścicielom wyszukiwarek 
przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku. Jednocześnie nie jest możliwe, by wyszukiwar-
ki ograniczały ilość danych zbieranych w systemie logowania, nawet w przypadku braku zgody 
internauty. W efekcie faworyzowane będą potężne podmioty, takie jak Google, Apple, Amazon 
czy Facebook, które dysponują własnymi wyszukiwarkami i/lub operują w systemie logowania97.

Tutaj Organ zwrócił uwagę, że w obecnej formie, proponując zbieranie zgody internautów 
przez przeglądarki, rozporządzenie może godzić w uczestników rynku działających w oparciu 
o cookies, w porównaniu z ich konkurentami operującymi w systemach logowania. Jest to kon-
sekwencja tego, że zgoda użytkownika na zbieranie jego danych jest uzyskiwana w momencie 
jego rejestracji w danym systemie logowania. W opinii Organu, rozporządzenie powinno zakła-
dać wyrażanie zgodny na każdej stronie, odwiedzanej przez internautę, również w systemach 
logowania i bez względu na narzędzie śledzenia. Jednocześnie rozporządzenie powinno dawać 
internaucie możliwość zaakceptowania lub odmowy zbierania jego danych w oparciu o cele, do 
jakich te dane są zbierane (w celu umożliwienia świadczenia danej usługi, czy też w celu śledze-
nia na potrzeby reklamy)98.  

IV.	Krytyczna	analiza	Opinii

1.	Uwagi	wstępne

Przed przejściem do analizy i ewentualnej krytyki Opinii Organu należy podkreślić, jak zostało 
to już opisane powyżej, że celem Opinii nie jest stwierdzenie konkretnych naruszeń prawa kon-
kurencji, a jedynie zbadanie danego rynku i zwrócenie uwagi na możliwe problemy. W związku 
94 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności 
elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) COM/2017/010 final - 2017/03 (COD). 
95 Opinia Organu, 2018, pkt 281–286.
96 Ibidem, pkt 287.
97 Ibidem, pkt 289–290.
98 Ibidem, pkt 293–294, 296.
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z powyższym nie można oczekiwać, że w Opinii czytelnik znajdzie ostateczne odpowiedzi na 
pewne pytania. Gdyby tak było, Organ ryzykowałby wiązanie sobie rąk w przypadku przyszłych 
postępowań. Niemniej jednak przygotowanie Opinii stanowi możliwość dogłębnego rozważenia 
pewnych kluczowych zagadnień, nawet jeżeli nie prowadzi to do ostatecznego zajęcia pozycji 
w toczących się debatach. Poniżej zostały omówione zagadnienia, które w opinii autorki nie zo-
stały wystarczająco przestudiowane przez Organ: dwustronny aspekt rynku reklamy internetowej 
oraz rola danych.

2. Dwustronny aspekt rynku reklamy internetowej

Nie ma konsensusu, co do definicji pojęcia „dwustronnego (lub wielostronnego) rynku”. Co 
do zasady przyjmuje się jednak, że przedsiębiorstwo operujące na wielostronnym rynku musi 
obsługiwać różne grupy klientów. Wiele definicji stwierdza też, że w przypadku takich rynków za-
chodzą pośrednie efekty sieciowe pomiędzy obsługiwanymi grupami klientów, co ma wpływ na 
ustalanie ceny (Wismer i Rasek, 2017, pkt 2).

Dwustronna natura rynku ma znaczenie dla definicji rynku właściwego, pozycji dominującej 
i oceny skutków danej praktyki bądź koncentracji. Zostało to odnotowane przez Organ w omawia-
nej Opinii. Organ zauważył też, że w przypadku rynków wielostronnych można zdefiniować jeden 
rynek o wielu stronach bądź odrębne, choć powiązane ze sobą rynki. Opinia opisuje różne rynki, 
na przykład usług dla internautów czy usług pośredniczenia, i tym samym zdaje się przyjmować 
to drugie podejście. Jakkolwiek zrozumiałe jest, że w Opinii Organ nie decyduje się jednoznacz-
nie rozstrzygnąć tej kwestii, to jednak szkoda, że autorzy nie pokusili się o pogłębienie tematu. 
W Opinii brakuje rozważań dotyczących tego, kiedy mamy do czynienia z jednym, a kiedy 
z wieloma rynkami.

W tym zakresie warto przywołać kategoryzację proponowaną przez Wismera i Raseka (2017). 
Rozróżniają oni między „platformami łączącymi” (matching platforms) a „platformami dostarcza-
jącymi widownię/reklamowymi” (audience providing/advertising platforms). Platformy łączące 
umożliwiają najlepsze możliwe skojarzenie członków różnych grup, na przykład dwóch osób ko-
rzystających z portalu randkowego. Użytkownicy korzystający z platform łączących mają ten sam 
cel. Skojarzenie ze sobą danych osób może, ale nie musi, prowadzić do transakcji między nimi. 
Platformy łączące charakteryzują się wzajemnymi pozytywnymi pośrednimi efektami sieciowymi, 
a ponadto niektóre mogą odznaczać się (negatywnymi) bezpośrednimi efektami sieciowymi. Z ko-
lei platformy reklamowe dostarczają jednej grupie, na przykład reklamodawcom, uwagę drugiej 
grupy, na przykład czytelników gazety. Tutaj również pojawiają się pośrednie efekty sieciowe. 
Wismer i Rasek twierdzą, że platformy łączące stanowią jeden rynek o dwóch stronach, a pozo-
stałe platformy powinny być rozważane jako odrębne, choć powiązane rynki właściwe (Wismer 
i Rasek, 2017, pkt 16 i 18).

Do zbioru platform łączących zalicza się „platformy transakcyjne” (transaction platform). 
Platforma transakcyjna to pośrednik, który umożliwia stronom nawiązanie bezpośredniej i iden-
tyfikowalnej transakcji, na przykład internetowy serwis nieruchomości. Członkowie różnych grup 
mają wspólny cel. Można też zaobserwować pozytywne wzajemne pośrednie efekty sieciowe. 
Jedna grupa nie mogłaby samodzielnie funkcjonować, co oznacza, że platformy transakcyjne mu-
szą być uznane za jeden rynek właściwy, obejmujący obie grupy uczestników. Z kolei platformy 
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nietransakcyjne (non-transaction platforms), takie jak media, nie wymagają koniecznie istnienia 
obydwu grup. Przykładowo, gazety mogą utrzymywać się samodzielnie z przychodów ze sprzedaży 
i nie muszą koniecznie polegać na reklamodawcach. Co za tym idzie, platformy nietransakcyjne 
stanowią dwa odrębne, choć powiązane rynki. Takie platformy mogą, ale nie muszą, przejawiać 
wzajemnych pozytywnych efektów sieciowych (Wismer i Rasek, 2017, pkt15 i 18). Zgodnie 
z powyższymi rozważaniami reklama internetowa powinna być najprawdopodobniej uznana za 
oddzielne, choć powiązane ze sobą rynki właściwe. Jest to zgodne z podejściem, jakie zdaje się 
preferować Organ w Opinii.

Drugim zagadnieniem, które nie otrzymało należnej uwagi w Opinii jest znaczenie ewentu-
alnych	prokonkurencyjnych	skutków	praktyk	stosowanych	przez	uczestników	rynku	rekla-
my	internetowej. Warto byłoby pochylić się nad tym zagadnieniem na poziomie teoretycznym, 
zwłaszcza że wymaga ono szczególnej uwagi w przypadku rynków dwustronnych ze względu na 
fakt, że podczas gdy ograniczenie konkurencji może zajść po jednej stronie, pozytywne efekty 
mogą być odczuwane po drugiej stronie rynku. Taka argumentacja jest też często podnoszona 
przez strony postępowania, ostatnio przez Google w sprawie Google Android99. W tej sprawie 
KE nałożyła w lipcu 2018 r. karę 4,34 miliarda euro na Google’a, między innymi za następujące 
praktyki. Producenci smartfonów lub tabletów, chcący skorzystać z bezpłatnego oprogramowania 
Android, musieli zainstalować na swoich urządzeniach przeglądarkę i wyszukiwarkę Google’a (od-
powiednio Chrome i aplikację Google Search), jeżeli chcieli mieć dostęp do niezbędnego produktu 
(must-have), czyli aplikacji Sklep Play100. Google argumentował, że ich model biznesowy opiera 
się na sprzedaży wiązanej tych produktów, która umożliwia stworzenie otwartego i bezpłatnego 
oprogramowania, co jest w interesie zarówno producentów urządzeń, jak i konsumentów101. Tego 
rodzaju argumenty są oczywiście niezwykle istotne, a mimo to nie istnieją jasne zasady dotyczące 
tego, w jaki sposób powinny być one uwzględnione w ocenie praktyk stosowanych na rynkach 
wielostronnych.

W tym zakresie pomocny jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie MasterCard. 
Trybunał najpierw zaznaczył, że w przypadku „systemu o dwustronnej naturze […], aby ocenić, 
czy środek, który narusza co do zasady zakaz przewidziany w art. 81 ust. 1 [TWE], jako że stwarza 
on skutki ograniczające konkurencję w stosunku do jednej z dwóch grup konsumentów związanej 
z tym systemem, może spełniać pierwszą przesłankę przewidzianą w art. 81 ust. 3 WE, należy 
uwzględnić […] wszelkie obiektywne korzyści wynikające z tego środka nie tylko na rynku, w sto-
sunku do którego stwierdzone zostało ograniczenie, ale także na rynku, który obejmuje drugą 
grupę konsumentów związaną z tymże systemem”102. Oznacza to, że jeżeli praktyka ogranicza 
konkurencję na jednym rynku (na przykład, w przypadku Google Android, na rynku wyszukiwarek 
internetowych), to przy rozważaniu jej możliwych skutków prokonkurencyjnych należy też wziąć 
pod uwagę skutki na rynku obejmującym drugą grupę użytkowników (na przykład, konsumentów 
kupujących urządzenia operujące na oprogramowaniu Android). Należy jednak zwrócić uwagę, 
że w dalszej części wyroku Trybunał stwierdził, że „w przypadku gdy [...] skutki ograniczające 

 99 Dec. KE z dnia 18.07.2018 w sprawie AT.40099 Google Android (nieopublikowana).
100 Komunikat prasowy KE dostępny na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm (29.09.2018).
101 Post na blogu Google’a dostępny na https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/android-has-created-more-choice-not-less/ (29.09.2018).
102 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-382/12 P MasterCard, EU:C:2014:2201, pkt 237.  
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konkurencję zostały stwierdzone tylko na jednym rynku dwustronnego systemu, korzyści wynika-
jące ze środka ograniczającego na odrębnym powiązanym rynku także połączonym z omawianym 
systemem, nie mogą same w sobie kompensować niedogodności wynikających z tego środka 
w braku jakichkolwiek dowodów na istnienie odczuwalnych obiektywnych korzyści, które można 
by przypisać wspomnianemu środkowi na rynku właściwym, zwłaszcza gdy [...] konsumenci na 
owych rynkach nie są zasadniczo ci sami”103. Innymi słowy, ograniczenie konkurencji na rynku 
właściwym może być uzasadnione jedynie wtedy, kiedy wiążą się z nim pozytywne skutki na tym 
samym rynku właściwym.

To rodzi dalsze pytania: czy korzyści na rynku, na którym zachodzi ograniczenie konkurencji 
muszą być większe niż na rynku powiązanym, czy wystarczy, że istnieją? W jaki sposób należy 
ocenić, czy łącznie te korzyści są wystarczające, aby zbilansować negatywne skutki ograniczenia? 
Są to problemy dotyczące kwantyfikacji tych korzyści, które Alfonso Lamadrid de Pablo (2015) 
uznaje za jeden z powodów, dla których organy ds. konkurencji często nie przywiązują wystarcza-
jącej wagi do pozytywnych efektów danej praktyki stosowanej na rynku wielostronnym. Niemniej 
jednak tego rodzaju problemy pojawiają się również w przypadku rynków jednostronnych. Tym, 
co rzeczywiście może utrudniać analizę w przypadku rynków wielostronnych jest fakt, że, przy-
najmniej według Lamadrida de Pablo, pozytywne efekty uzyskane po stronie popytu mogą zmie-
nić typowo problematyczne praktyki w pozytywne. I tak ceny drapieżne mogą nie mieć na celu 
wykluczenia konkurencji, a raczej stanowić inwestycję w kluczowy element modelu biznesowego 
przedsiębiorstwa, czyli użytkowników, aby móc osiągnąć wystarczającą masę krytyczną. Z kolei 
stosowanie sprzedaży wiązanej umożliwia wprowadzenie nowego produktu na rynek, pokonanie 
barier do wejścia lub spieniężenie innego produktu lub usługi (Lamadrid de Pablo, 2015, s. 11).

3.	Dane	jako	nowe	narzędzie	wymiany

Mimo że Opinia dotyczy wykorzystania danych, to jednak Organ nie podjął się rozważenia 
ciekawego teoretycznego pytania dotyczącego znaczenia danych dla analizy konkurencyjnej, 
a mianowicie: do	jakiego	stopnia	dane	są	nową	walutą? Organ zdaje się zgadzać ze stwier-
dzeniem KE, która w decyzji Google Shopping wskazała, że, mimo iż użytkownicy nie płacą za 
dostarczane im usługi, to jednak przyczyniają się do ich spieniężenia poprzez dostarczanie da-
nych104. To sugeruje, że dane osobiste rzeczywiście stały się nowym narzędziem wymiany war-
tości, ponieważ oferowane są w zamian za usługi.

Naturalną konsekwencją tego rozumowania jest stwierdzenie, że dane stanowią parametr 
konkurencji. Oznaczałoby to na przykład, że dane zbierane w przesadnie szeroki sposób i na 
niekorzystnych dla użytkownika warunkach są analogiczne do wysokich cen czy spadku jakości. 
Mimo to, w decyzji Facebook/WhatsApp KE stwierdziła, że ewentualne problemy związane z ochro-
ną prywatności, które wynikają ze zwiększenia ilości danych kontrolowanych przez Facebooka 
w następstwie rozważanej transakcji, nie mieszczą się w zakresie prawa konkurencji, a raczej 
są domeną prawa ochrony danych osobowych105. To z kolei oznaczałoby, że warunki zbierania 
danych nie są parametrem konkurencji.

103 Ibidem, pkt 242.
104 Opinia Organu, 2018, pkt 162.
105 Dec. KE z dn. 3 października 2014 w sprawie COMP/M.7217 Facebook/WhatsApp, pkt 164.
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Możliwym rozwiązaniem tej sprzeczności jest pogląd proponowany przez Wismera i Raseka 
(2017). Autorzy twierdzą, że nie jest konieczne uznanie danych za narzędzie wymiany polegającej 
na tym, że użytkownik ma dostęp do darmowych usług w zamian za dostarczanie swoich danych. 
Lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że darmowe oferowanie pewnych usług dla jednej grupy 
klientów umożliwia platformie dostarczanie odpłatnych usług, które oferuje innej grupie klientów. 
W takiej sytuacji platforma nie będzie koniecznie oczekiwać „zapłaty” (w danych) od bezpłatnych 
użytkowników, ponieważ bezpłatna usługa zostanie spieniężona dzięki płatnym klientom. Będzie 
to jednak możliwe tylko jeżeli zachodzą pośrednie efekty sieciowe między grupą użytkowników 
korzystających z darmowych usług a grupą korzystającą z odpłatnych usług. Przy takim rozu-
mowaniu rzeczywiście niekorzystne warunki zbierania danych użytkowników stają się odrębnym 
problemem, z którym lepiej niż prawo konkurencji może sobie poradzić prawo ochrony danych 
osobowych (Wismer i Rasek, 2017, pkt 21–22).

V.	Podsumowanie
Opinia francuskiego organu ds. konkurencji dotycząca reklamy internetowej jest ważną, 

przeglądową analizą skomplikowanego rynku, którego znaczenie dla europejskiej i światowej 
gospodarki stale rośnie. Opinia wyjaśnia złożone relacje między wydawcami, reklamodawcami, 
internautami i pośrednikami, zwracając uwagę na szczególną pozycję Google’a i Facebooka. 
Przedstawia, w jaki sposób zbierane i wykorzystywane są dane i jakie mają znaczenie dla proce-
su konkurencji. Wreszcie Opinia wskazuje na potencjalnie problematyczne praktyki, pojawiające 
się na rynku reklamy internetowej i rozważa możliwy wpływ prawa ochrony danych osobowym 
na równowagę konkurencyjną. Opinia stanowi świetny punkt wyjścia dla przyszłych postępowań 
spornych, jakie mogą podjąć organy ds. konkurencji wobec uczestników rynku reklamy interne-
towej. Niestety, nie podejmuje się jednak analizy pewnych ciekawych teoretycznych pytań, takich 
jak znaczenie dwustronnej natury rynku reklamy internetowej czy możliwość uznania danych za 
nową walutę gospodarki cyfrowej.
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  2.1. Rynek właściwy
  2.2. Pozycja dominująca 
 3.  Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako eksploatacyjne nadużycie pozycji 

dominującej 
  3.1. Przetwarzanie danych osobowych zebranych „na” i „poza” Facebookiem
  3.2. Czy Facebook narusza przepisy o ochronie danych osobowych?
  3.3.  Pojęcie „nieuczciwość” w rozumieniu prawa konkurencji a naruszenie prawa ochrony 

danych osobowych
  3.4.  (Brakujący) związek między domniemanym naruszeniem prawa ochrony danych 

osobowych a nadużyciem pozycji dominującej
 4.  Czy organ ochrony konkurencji może rozstrzygać o naruszeniu prawa ochrony danych 

osobowych?
IV. Wnioski

Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę oceny głównych założeń postępowania wszczętego przez Bundeskartellamt, 
niemiecki urząd antymonopolowy, w marcu 2016 r. przeciwko Facebookowi, a tym samym odpo-
wiedzi na pytanie, czy naruszenie prawa ochrony danych osobowych może stanowić nadużycie 
pozycji dominującej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. W szerszej perspektywie prowa-
dzone przez Bundeskartellamt postępowanie rodzi również ważne pytania dotyczące m.in. relacji 
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między prawem konkurencji a prawem ochrony danych osobowych, zagadnienia uwzględniania 
kwestii ochrony danych osobowych w prawie konkurencji, a także kompetencji organów antymo-
nopolowych do oceny naruszeń prawa ochrony danych osobowych.

Słowa	kluczowe: dane osobowe; nadużycie pozycji dominującej; platformy internetowe; portale 
społecznościowe; prawo ochrony danych osobowych; prawo ochrony konkurencji; rynek cyfrowy.

JEL:	K20, K21, K24, K42

I.	Wprowadzenie
Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej przedsiębiorstwa coraz częściej opierają swoje modele 

biznesowe na danych osobowych, w szczególności na ich gromadzeniu, przetwarzaniu, pozy-
skiwaniu z nich wiedzy, a następnie wykorzystują rezultaty, jakie niosą ze sobą te procesy przy 
projektowaniu usług lub produktów (OECD, 2015, s. 178; Colangelo i Maggiolino, 2017, s. 363). 
W ostatnich latach wiele uwagi poświęcano zagadnieniu legalności przetwarzania danych osobo-
wych przez te tzw. przedsiębiorstwa oparte na danych (data-driven companies)1, takie jak Google, 
Amazon czy Facebook, które zbierają olbrzymie ilości danych osobowych (Geradin i Kuschewsky, 
2014, s. 71). Przetwarzanie danych osobowych przez tych przedsiębiorców było przedmiotem 
kilku przełomowych spraw z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno na poziomie 
unijnym2, jak i krajowym3. 

Sprawy te uwypukliły jednak ograniczenia krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochro-
ny danych osobowych (Koops, 2015), a także uświadomiły, że naruszenia prawa ochrony danych 
osobowych mogą nieść określone konsekwencje również dla innych dziedzin prawa, w szczegól-
ności prawa ochrony konsumentów i konkurencji (EDPS, 2014). Warto bowiem podkreślić, że dla 
takich podmiotów dane osobowe stanowią kluczowy element ich działalności (Kalimo i Majcher, 
2017, s. 211), oraz, jak coraz częściej wskazuje się w literaturze, źródło ich siły rynkowej (Autorité 
de la Concurrence i Bundeskartellamt, 2016, s. 11–13; Graef, 2015, s. 504). 

W tych okolicznościach, w marcu 2016 r. Bundeskartellamt (dalej: BKartA), niemiecki organ 
antymonopolowy, ogłosił wszczęcie postępowania przeciwko Facebookowi4, podejrzewając, że 
spółka mogła dopuścić się nadużycia pozycji dominującej na rynku sieci społecznościowych. 
Nadużycie miałoby polegać na narzucaniu użytkownikom serwisu Facebook postanowień regula-
minów (terms of service), które, w ocenie BKartA, wprowadzają ich w błąd i tym samym naruszają 
prawo ochrony danych osobowych5.

1 Przez „przedsiębiorstwa oparte na danych” rozumiem firmy, które są w posiadaniu dużego zasobu danych (Big Data), szczególnie danych osobowych, 
a ich model biznesowy polega na przetwarzaniu tych danych i wydobywaniu z nich wartości (tj. wykorzystywaniu ich np. w celu polepszenia oferowanych 
usług czy produktów).
2 Zob. np. wyr. TS z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. p. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario 
Costeja González, EU:C:2014:317, która ustanowiła tzw. prawo do bycia zapomnianym, czy wyr. TS z 6.10.2015 r. w sprawie C-362/14 Maximillian 
Schrems p. Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650, w której TSUE unieważnił decyzję KE w sprawie “bezpiecznej przystani”.
3 Polityki Facebooka były analizowane przez organy ochrony danych w co najmniej 6 krajach: we Francji, Belgii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz we 
Włoszech, a niektóre z tych spraw zakończyły się nałożeniem kary na Facebooka (zob. Common Statement by the Contact Group of the Data Protection 
Authorities of The Netherlands, France, Spain, Hamburg and Belgium (2017). Pozyskano z: https://www.cnil.fr/en/common-statement-contact-group-
-data-protection-authorities-netherlands-france-spain-hamburg-and (5.08.2018). 
4 Dokładnie przeciwko spółce Facebook Inc., irlandzkiemu oddziałowi spółki oraz spółce Facebook Germany GmbH. 
5 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt initiates proceeding against Facebook on suspicion of having abused its market power by infringing data protection 
rules’, Press release, 2 March 2016. Pozyskano z: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_
Facebook.html (23.07.2018).
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Pomimo iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na podstawie krajowego 
prawa konkurencji, to od początku budzi spore zainteresowanie środowiska prawniczego nie tylko 
w Niemczech, lecz także w całej Unii Europejskiej. Rodzi bowiem ważne pytania dotyczące m.in. 
relacji między prawem konkurencji a prawem ochrony danych osobowych oraz kompetencji or-
ganów antymonopolowych do oceny naruszeń prawa ochrony danych osobowych. BKartA. Zdaje 
się bowiem uzależniać stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej od uprzedniego ustalenia, że 
Facebook naruszył przepisy prawa ochrony danych osobowych. Pytania te są natomiast istotne 
zarówno z punktu widzenia krajowego, jak i unijnego prawa konkurencji. W dobie gospodarki 
cyfrowej, mając na względzie intuicyjnie globalny charakter usług platform społecznościowych, 
takich jak Facebook, wydaje się, że skutki potencjalnie antykonkurencyjnych praktyk takich przed-
siębiorstw mogą wykraczać poza granice jednego państwa członkowskiego. Z tego względu roz-
ważania podjęte w niniejszym artykule uwzględniać będą również perspektywę prawa unijnego, 
w szczególności art. 102 TFUE i powstałe na jego gruncie orzecznictwo unijne.

Choć postępowanie jest w toku, na podstawie ustaleń dokonanych przez BKartA we wstęp-
nej ocenie sprawy (preliminary assessment), poniższy artykuł podejmuje próbę oceny głównych 
założeń przedmiotowego postępowania, a tym samym odpowiedzi na pytanie, czy naruszenie 
prawa ochrony danych osobowych może stanowić nadużycie pozycji dominującej, a jeśli tak, to 
w jakich okolicznościach. 

II.	Relacja	prawa	ochrony	danych	osobowych	i	prawa	konkurencji	
w	prawie	i	orzecznictwie	unijnym

Przed przejściem do analizy głównych założeń postępowania BKartA, należy omówić dotych-
czasowe poglądy dotyczące relacji prawa ochrony danych osobowych i prawa konkurencji w prawie 
i orzecznictwie unijnym, a także jakim zmianom relacja ta ulega w realiach gospodarki cyfrowej. 
Pozwoli to na lepsze zrozumienie kontekstu postępowania i powodów, dla których BKartA uznał 
naruszenie prawa ochrony danych za odpowiednie kryterium oceny legalności praktyk Facebooka 
z prawem ochrony konkurencji (Costa-Cabral i Lynskey, 2015, s. 34; BKartA, 2017). 

1.		Przenikanie	się	prawa	ochrony	danych	osobowych	i	prawa	konkurencji	w	gospodarce	
cyfrowej

Wskazanie obiektywnie przekonujących argumentów uzasadniających uwzględnianie kwestii 
dotyczących ochrony danych osobowych w ocenie zgodności praktyk rynkowych z prawem konku-
rencji nie jest łatwym zadaniem. Prawo ochrony danych osobowych i prawo konkurencji tradycyjnie 
ukształtowały się bowiem jako dwie niezależne dziedziny prawa, które posiadają własne cele, 
pojęcia i środki zaradcze. Co do zasady, są także egzekwowane przez odrębne organy publiczne. 
Kierując się takim podejściem, można argumentować, że włączanie kwestii dotyczących ochrony 
danych do prawa konkurencji prowadzi do niepotrzebnego zacierania granic między tymi dwoma, 
odrębnymi dziedzinami prawa oraz zagraża ich autonomii i samowystarczalności (Lamadrid, 2014). 

Założenie to należy jednak skonfrontować z trwającą debatą nad przenikaniem się przepi-
sów prawa konkurencji, ochrony danych i ochrony konsumentów6 oraz ich wzajemnej interakcji 

6 Kwestie związane z ochroną konsumentów nie są jednak przedmiotem artykułu i nie będą dalej analizowane. 
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w realiach gospodarki cyfrowej (EDPS, 2014; Ohlhausen i Okuliar, 2015, s. 37–38). Wraz z roz-
wojem gospodarki cyfrowej teza o całkowitym rozgraniczeniu wszystkich trzech dziedzin prawa 
wystawiana jest obecnie na próbę (Costa-Cabral i Lynskey, 2015). 

Jak zostało już wspomniane wyżej, w ostatnich latach pojawiły się nowe modele biznesowe, 
które opierają się głównie na przetwarzaniu danych osobowych, a następnie ich komercyjnym wy-
korzystywaniu (OECD, 2015, s. 178). Dane osobowe stały się jednocześnie niezbędnym wkładem 
(essential input) dla funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej7, w szczególności 
dla platform internetowych, takich jak wyszukiwarki, sieci społecznościowe czy platformy handlu 
elektronicznego (Graef, 2016a, s. 249–256). 

Bez dostępu do danych osobowych tego typu przedsiębiorcy nie są w stanie oferować 
produktów lub usług, które byłyby konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez 
przedsiębiorcę, który ma lepszy dostęp do danych oraz opinii użytkowników o danym produkcie 
czy usłudze (Autorité de la Concurrence i Bundeskartellamt, 2016, s. 8–11). 

Ponadto, w przeciwieństwie do „starej gospodarki”, większość usług świadczonych przez 
platformy internetowe, takie jak wyszukiwarki, sieci społecznościowe lub platformy handlu elek-
tronicznego, jest oferowana bezpłatnie, tj. ich użytkownik może korzystać z nich bez konieczności 
ponoszenia jakichkolwiek pieniężnych kosztów (Gal i Rubinfeld, 2015, s. 521). Takie stwierdzenie 
jest jednak tylko częściowo prawdziwe, ponieważ w zamian przedsiębiorcy zbierają znaczne ilości 
danych osobowych użytkowników (np. dotyczące ich profilu – wieku, płci, preferencji, zachowań 
w sieci). Dane te, z jednej strony, pozwalają im na udoskonalanie swoich produktów i usług, co 
sprawia, że przyciągają jeszcze więcej użytkowników, a z drugiej strony, umożliwiają oferowanie 
reklamodawcom usługi kierowania reklam do takiej grupy użytkowników, która będzie zaintereso-
wana ich ofertą (tzw. reklama ukierunkowana, targeted advertising) (Burnside, 2015, s. 7; Graef, 
2016, s. 2). 

Działalność takich podmiotów prowadzona jest zatem w modelu rynku dwu- lub wielostron-
nego (Colangelo i Maggiolino, 2017, s. 363), w którym istnieją co najmniej dwie grupy podmiotów 
– reklamodawcy (strona płacąca) oraz użytkownicy. W tym modelu reklamodawcy płacą za moż-
liwość wyświetlania reklam użytkownikom i tym samym finansują darmowe korzystanie z serwisu 
użytkownikom, którzy nie muszą ponosić żadnych kosztów za korzystanie z serwisu (Auer i Petit, 
2015, s. 8), z wyjątkiem tych informacyjnych i związanych ze zwracaniem uwagi na wyświetlane 
im reklamy (information and attention costs) (Newman, 2015, s. 165–172). 

Bez tego istotnego wkładu, jakim są dane użytkowników, podmiot, który chce wejść na rynek 
może napotkać znaczące trudności, aby się na nim utrzymać. Musi on bowiem uzyskać krytyczną 
liczbę użytkowników po obu stronach rynku – z jednej strony użytkowników serwisu, z drugiej – 
reklamodawców8, a do tego niezbędnym czynnikiem są właśnie dane osobowe. Słuszne wydaje 
się zatem stwierdzenie, że dane, w szczególności dane osobowe, mogą stanowić źródło siły ryn-
kowej (Graef, 2015, s. 501–504), a nawet pozycji dominującej takich przedsiębiorstw (Schneider, 
2018, s. 217). 

7 Powszechne stało się stwierdzenie, że dane stały się „nowym olejem” lub „nową walutą” gospodarki cyfrowej. Zob. The Economist, 2017; Vestager, 2016).
8 Jest dodatkowo utrudnione ze względu na istnienie na takich rynkach bezpośrednich i pośrednich efektów sieciowych oraz korzyści skali (Katz 
i Shapiro, 1985). 
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Uwzględniając te cechy gospodarki cyfrowej, wydaje się, że początkowe założenie dotyczące 
bezwarunkowego rozdziału prawa konkurencji i ochrony danych nie jest takie oczywiste. Wydaje 
się, że w realiach gospodarki cyfrowej zasady prawa konkurencji i ochrony danych wzajemnie na 
siebie oddziałują (Graef, 2016, s. 23), a sposób przetwarzania danych osobowych przez przedsię-
biorstwa o uprzywilejowanym dostępie do danych może nieść ze sobą określone konsekwencje 
dla stanu konkurencji na rynku, na którym dane osobowe są aktywem o kluczowym znaczeniu. 

Już w 2012 r. ówczesny komisarz ds. konkurencji, J. Almunia, wskazywał, że „przedsiębior-
stwo dominujące może rozważać naruszenie przepisów dotyczących prywatności, aby uzyskać 
przewagę nad swoimi konkurentami” (Almunia, 2012). Główny argument kryjący się za tym 
rozumowaniem polega na tym, że przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą, którego 
model biznesowy opiera się na przetwarzaniu danych osobowych, może uznać, że naruszenie 
prawa ochrony danych jest dla niego opłacalne. Naruszając przepisy o ochronie danych osobo-
wych, będzie bowiem w stanie zebrać jeszcze większą ilość danych osobowych, które są jednym 
z najcenniejszych aktywów i źródłem pozycji rynkowej. Z jednej strony, umożliwiają mu bowiem 
tworzenie lepszych i bardziej konkurencyjnych produktów, przez co coraz więcej użytkowników 
będzie chciało korzystać z jego usługi. Z drugiej zaś – pozwalają na oferowanie usług reklamo-
wych o jeszcze wyższej skuteczności, które z kolei są głównym źródłem jego dochodów.

Argument ten, pomimo iż popierany przez niektórych unijnych urzędników UE (m.in. Euro-
pejskiego Inspektora Ochrony Danych), nie znajduje jednak odzwierciedlenia w praktyce decy-
zyjnej KE oraz orzecznictwie TSUE.

2. Dotychczasowa praktyka KE i TSUE 

Do tej pory zarówno Komisja Europejska, jak i TSUE, nie były chętne do uwzględniania kwestii 
związanych z ochroną danych przy ocenie spraw dotyczących zarówno praktyk ograniczających 
konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, jak i kontroli koncentracji (Graef, 2016, s. 18). 

W 2006 r. TSUE w wyroku w sprawie Asnef-Equifax, która dotyczyła umów między instytu-
cjami finansowymi regulujących wymianę informacji o wypłacalności klientów (tj. danych osobo-
wych), wskazał, że „ewentualne kwestie dotyczące wrażliwych danych osobowych nie podlegają 
jako takie prawu konkurencji, mogą być one rozstrzygnięte na podstawie właściwych przepisów 
o ochronie tych danych”9.

Komisja Europejska odrzuciła natomiast względy związane z ochroną danych osobowych 
podczas kontroli koncentracji w sprawach Google/DoubleClick, Facebook/WhatsApp i Microsoft/
LinkedIn. W drugiej z przywoływanych spraw uznała, że „wszelkie kwestie związane z prywatnoś-
cią wynikające ze zwiększonej koncentracji danych pod kontrolą Facebooka w wyniku transakcji 
nie są objęte zakresem unijnych przepisów prawa konkurencji, ale są objęte zakresem unijnych 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych” (decyzja w sprawie Facebook/WhatsApp, 
pkt 164). KE zauważyła co prawda, że konsumenci mogą postrzegać prywatność jako istotny 
czynnik wpływający na jakość towarów dostępnych w Internecie, a platformy internetowe mogą 
konkurować w dostarczaniu mniej lub bardziej przyjaznych dla prywatności produktów i usług 

9 Wyr. TS z 23.11.2006 r. w sprawie C-238/05 Asnef-Equifax p. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, EU:C:2006:734, pkt. 63.
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(tj. prywatność może stanowić parametr konkurencji)10, ale nie wyciągnęła z tego stwierdzenia 
żadnych wniosków (Colangelo i Maggiolino, 2017, s. 366).

Obie instytucje zdają się zatem podzielać ten sam pogląd, że kwestie związane z ochroną 
danych osobowych, co do zasady, powinny być rozpatrywane przez organy ochrony danych 
osobowych w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych, a nie na podstawie uregulowań 
z zakresu prawa konkurencji. W prawie ochrony danych osobowych należy zatem szukać roz-
wiązania konkretnych problemów związanych z ochroną tych danych.

Należy zarazem podkreślić, że stanowisko TSUE i Komisji nie oznacza jednak, że kwestie do-
tyczące ochrony danych osobowych i prywatności są całkowicie nieistotne z perspektywy ochrony 
konkurencji (Graef, 2016, s. 19). Obie instytucje wydają się bowiem stać na stanowisku, że każda 
z rozpatrywanych dziedzin prawa powinna służyć realizacji własnych celów, a dana praktyka może 
być oceniana zarówno z perspektywy prawa konkurencji, jak i prawa ochrony danych osobowych. 
Pod tym względem prawo ochrony danych osobowych i prawo konkurencji są w stosunku do siebie 
komplementarne i zapewniają kompleksowy system ochrony (Burnside, 2015, s. 4). 

W tym kontekście postępowanie toczące się przeciwko Facebookowi w związku z podejrze-
niem, że dostawca sieci społecznościowej nadużył swojej pozycji dominującej poprzez, de facto, 
naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych, można rozpatrywać jako bezprecedensowe 
odejście od dotychczasowego podejścia unijnych instytucji (Schneider, 2018, s. 215).

III.	Analiza	głównych	założeń	postępowania	Bundeskartellamt	
przeciwko	Facebookowi

W dniu 19 grudnia 2017 r. BKartA poinformował o wysłanej Facebookowi wstępnej ocenie 
sprawy oraz opublikował dokument informacyjny (Background paper), w którym przedstawił 
główne założenia toczącego się postępowania (BKartA, 2017). Chociaż postępowanie nie zosta-
ło jeszcze zakończone, dokument ten, wraz z relacjami prasowymi, pozwala zrozumieć i ocenić 
jego główne założenia. 

1.	Dlaczego	zagadnienie	ochrony	danych	osobowych	jest	ważne	dla	Bundeskartellamt?

W toczącym się postępowaniu BKartA stoi na stanowisku, że tam, gdzie dostęp do danych 
osobowych użytkowników jest niezbędny dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, tak jak w przy-
padku Facebooka, kwestia, w jaki sposób przedsiębiorca ten wykorzystuje i przetwarza dane 
osobowe użytkowników przestaje mieć znaczenie wyłącznie dla organów ochrony danych i staje 
się równie istotna dla organów ochrony konkurencji (BKartA, 2017, s. 1–2).

BKartA uważa, że Facebook ma uprzywilejowany dostęp do danych osobowych swoich użyt-
kowników i innych istotnych dla konkurencji danych. Natomiast w przypadku sieci społecznościo-
wych, które są produktami opartymi na danych (data-driven products), dostęp do takich danych 
jest niezbędny do skutecznego konkurowania na rynku, w tym zarówno po to, aby oferować użyt-
kownikom konkurencyjną, bezpłatną usługę, jak i spieniężać ją za pomocą usług reklamowych. 

W kontekście ustaleń dotyczących przenikania się prawa ochrony danych osobowych oraz 
prawa konkurencji, trudno, przynajmniej w teorii, odmówić słuszności stanowisku BKartA. Warto 

10 Dec. KE z 3.10.2014 r. w sprawie COMP/M.7217 – Facebook/Whatsapp, pkt. 87. Także: decyzja KE z 6.12.2016 w sprawie M.8124 – Microsoft/
Linkedin, przypis 330.
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przy tym wskazać, że obecnie, po ostatniej nowelizacji niemieckiej ustawy antymonopolowej 
(GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)11, dostęp do danych osobowych stanowi 
jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, dokonując oceny siły rynkowej przedsiębiorstw, 
w szczególności platform internetowych i sieci społecznościowych (§ 18(3a)(4) GWB)12. 

2.	Odrębny	rynek	sieci	społecznościowych	i	pozycja	dominująca	Facebooka

Sprawa tocząca się przed Bundeskartellamt dotyczy podejrzenia nadużycia pozycji domi-
nującej. Co do zasady, aby stwierdzić, że przedsiębiorstwo nadużyło pozycji dominującej w ro-
zumieniu art. 102 TFUE lub w świetle krajowego prawa konkurencji (w Niemczech: § 19 GWB), 
niezbędne jest ustalenie, że posiada ono pozycję dominującą na określonym rynku właściwym. 
Pierwszym krokiem do dokonania takiej oceny jest zdefiniowanie rynku właściwego (w wymiarze 
produktowym i geograficznym). Następnie dopiero możliwe jest ustalenie, że dane przedsiębior-
stwo zajmuje dominującą pozycję na tym rynku (Whish i Bailey, 2015, s. 190–191).

2.1.	Rynek	właściwy

W obecnym postępowaniu Bundeskartellamt zdefiniował odrębny rynek właściwy jako rynek 
sieci społecznościowych w Niemczech. W ocenie Bundeskartellamt, niemieccy użytkownicy głów-
nie korzystają z Facebooka, aby pozostać w kontakcie ze znajomymi w Niemczech, dlatego też 
odpowiedni rynek geograficzny ogranicza się do terytorium Niemiec. Chociaż Bundeskartellamt 
przyznaje, że kilku mniejszych operatorów sieci społecznościowych działających na terytorium 
Niemiec, takich jak Google+, działa na tym samym rynku, to uważa, że mają oni jedynie ograniczoną 
substytucyjność względem Facebooka (BKartA, 2017, s. 3). Wyłącznie Facebook charakteryzuje 
się bowiem silnymi bezpośrednimi efektami sieciowymi (direct network effects). Jednocześnie, 
profesjonalne sieci (LinkedIn i Xing), usługi przesyłania wiadomości (WhatsApp i Snapchat) lub 
inne media społecznościowe (YouTube lub Twitter) nie są, od strony produktowej, uważane za 
część tego samego rynku właściwego, ponieważ z punktu widzenia użytkowników nie stanowią 
prawdziwych substytutów, lecz są komplementarne w stosunku do sieci Facebook13 (BKartA, 
2017, s. 3). 

W tym kontekście powstaje wątpliwość czy BKartA określił rynek właściwy w sposób prawid-
łowy. Wydaje się, że wskazanie rynku sieci społecznościowych jako rynku właściwego i skupienie 
się wyłącznie na ocenie sytuacji użytkowników, ignoruje fakt, że platforma internetowa, jaką jest 
Facebook, działa na typowym rynku dwustronnym (Semeniuk, 2013, s. 33–34), na którym po jednej 
stronie są co prawda użytkownicy, ale po drugiej – znajdują się reklamodawcy, którzy „sponsorują” 
darmowe korzystanie z serwisu przez użytkowników. Bez reklamodawców serwis społecznościo-
wy w przyjętym przez Facebook modelu nie mógłby istnieć (Semeniuk, 2013, s. 35–36), stąd tym 
bardziej dziwi, że BKartA pominął tę część rynku w swojej analizie, która w konsekwencji wydaje 

11 Ta tzw. dziewiąta nowelizacja GWB weszła w życie 9 czerwca 2017 r. (Neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vom 01.06.2017, BGBl, I 2017 S. 1416). Pozyskano z: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1416.
pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1416.pdf%27%5D__1535193712907 (25.08.2018)). 
12 § 18(3a)(4) GWB brzmi: „W szczególności w przypadku rynków wielostronnych i sieci, przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa należy również 
uwzględnić: (…) 4. dostęp przedsiębiorstwa do danych istotnych z punktu widzenia konkurencji” (tłumaczenie własne).
13 Warto wskazać, że do odmiennego wniosku doszła KE w swojej decyzji w sprawie Facebook/WhatsApp. Choć nie określiła dokładnie rynku właściwego 
i pozycji rynkowej Facebooka, to wskazała przedsiębiorstwa (Google+, LinkedIn, Twitter i MySpace), które w jej ocenie stanowią część tego samego śro-
dowiska konkurencyjnego, co Facebook (zob. dec. KE z 3.10.2014 r. w sprawie COMP/M.7217 – Facebook/Whatsapp, pkt 148; Huttenlauch, 2016, s. 5).
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się na razie niekompletna. Zastanawiające jest również, jakie narzędzia służące wyznaczaniu 
rynku właściwego doprowadziły BKartA do takiej konkluzji. Istnieje zgodność co do tego, że tra-
dycyjne narzędzia służące wyznaczaniu rynku właściwego (tj. test SSNIP) nie znajdą zastosowa-
nia w przypadku darmowych usług. Narzędzia te opierają się na badaniu substytucyjności usług 
w reakcji na wzrost cen (Breuvart, Chassaing i Perraut, 2016), a usługi oferowane przez serwis 
Facebook są (poza wyjątkami) z zasady nieodpłatne14. 

W końcu, mając na względzie ustalenia KE w decyzji Facebook/WhatsApp dotyczące rynku 
geograficznego usług sieci społecznościowych, wątpliwości budzi jego ograniczenie do terytorium 
Niemiec. Badając rynek geograficzny tychże usług na potrzeby kontroli koncentracji, KE zwróciła 
uwagę, że powszechnym zjawiskiem jest – mając na względzie globalny zasięg Internetu – że 
te same serwisy społecznościowe są dostępne na całym świecie lub przynajmniej w większości 
regionów geograficznych i nie ma zasadniczych różnic w usługach oferowanych przez nie w róż-
nych regionach geograficznych lub krajach, w szczególności w zakresie ceny, funkcjonalności 
i obsługiwanych systemów operacyjnych. Na podstawie tych czynników KE doszła do wniosku, że 
właściwy rynek geograficzny dla oceny sprawy obejmuje co najmniej EOG, choć istnieją również 
argumenty za uznaniem, że wymiar geograficzny rynku usług portali społecznościowych może 
mieć charakter globalny (decyzja w sprawie Facebook/WhatsApp, pkt 66–68). W kontekście 
powyższych uwag, tym bardziej zasadne wydaje się uwzględnienie w poniższych rozważaniach 
również perspektywy unijnego prawa konkurencji (w szczególności art. 102 TFUE). 

2.2.	Pozycja	dominująca	

Dominująca pozycja Facebooka na rynku sieci społecznościowych została ustalona natomiast 
w oparciu o wysoki udział w rynku15, bezpośrednie efekty sieciowe oparte na tożsamości (identity-
-based direct network effects)16, a także wysokie bariery wejścia. W ocenie BKartA, z powodu 
istnienia efektów sieciowych użytkownicy są „uzależnieni” od Facebooka (locked-in) i w praktyce 
nie mogą przejść do innej sieci społecznościowej (BKartA, 2017, s. 3). 

Ponadto dostęp do rynku potencjalnych konkurentów jest dodatkowo utrudniony przez pośred-
nie efekty sieciowe. Oznacza to, że sieci społecznościowe, jako usługa finansowana z przychodów 
reklamowych, muszą osiągnąć krytyczną liczbę użytkowników (potencjalnych adresatów reklam) 
w celu oferowania konkurencyjnych usług reklamowych. Bez wystarczającej liczby użytkowników 
nowy podmiot nie będzie w stanie przetrwać na rynku. BKartA stwierdził również, że na analizo-
wanym rynku użytkownicy nie korzystają równolegle z różnych portali społecznościowych (multi-
-homing), co potencjalnie mogłoby świadczyć przeciwko tezie o dominującej pozycji Facebooka17. 

14 Wskazuje się, że alternatywą dla testu SSNIP mógłby być test SSNDQ (small but significant non-transitory decrease in quality), ale wydaje się, że 
jego zastosowanie w praktyce może być utrudnione (OECD, 2013).
15 W samych Niemczech Facebook posiada około 30 milionów użytkowników miesięcznie, z których 23 miliony korzysta z serwisu codziennie. BKartA 
doszedł do wniosku, że Facebook posiada ponad 90% udziałów w rynku użytkowników sieci społecznościowych (BKartA, 2017, s. 3).
16 Efekty sieciowe oparte na tożsamości odzwierciedlają fakt, że gdy użytkownicy muszą wybierać sieć społecznościową, ich wybór będzie zależał od 
jej wielkości i możliwości znalezienia na niej osób, z którymi pozostawać w kontakcie.
17 W decyzji Facebook/WhatsApp KE choć stwierdziła, że efekty sieciowe mogą stanowić barierę wejścia i ekspansji na badanym rynku, to doszła osta-
tecznie do wniosku, że korzystanie przez użytkowników z różnych aplikacji jednocześnie (multi-homing) łagodzi potencjalny negatywny wpływ efektów 
sieciowych w tym zakresie (decyzja w sprawie Facebook/WhatssApp, pkt 131, 133). Co ciekawe, niektórzy wskazują przy tym, że multi-homing może 
być postrzegany jako źródło wyrównawczej siły nabywczej (countervailing buyer power), jeśli umożliwia użytkownikom przeciwdziałanie zwiększeniu 
siły rynkowej, do której prawdopodobnie mogłaby doprowadzić koncentracja (Ocello i Sjödin, 2018, s. 7). W przedmiotowej sprawie, korzystanie przez 
użytkowników z kilku serwisów społecznościowych jednocześnie mogłoby świadczyć o tym, że Facebook posiada mniejszą siłę rynkową niż wynikałoby 
to z posiadanego udziału w rynku i efektów sieciowych, a, co za tym idzie, mogłoby być użyte jako argument przeciwko tezie o jego dominującej pozycji 
na rynku. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.10

Iga Małobęcka-Szwast            Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej?…147

Powyższe ustalenia doprowadziły BKartA do wniosku, że Facebook nie tylko posiada pozycję 
dominującą na rynku sieci społecznościowych, lecz także powinien być postrzegany jako quasi-
-monopolista (BKartA, 2017, s. 3). Jako taki ponosi natomiast szczególną odpowiedzialność, by 
swoim zachowaniem nie naruszać skutecznej i niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Choć co do zasady wszystkie powyższe czynniki niewątpliwie mają teoretycznie wpływ na 
ocenę siły rynkowej platformy internetowej, takiej jak Facebook i mogą świadczyć o jej pozycji 
dominującej, to dotychczas przedstawione przez BKartA informacje niekoniecznie muszą pro-
wadzić do jednoznacznej konkluzji, że Facebook jest „quasi-monopolistą”. W tak dynamicznym 
sektorze, jaki stanowią sieci społecznościowe, gdzie usługi oferowane są nieodpłatnie, udziały 
w rynku nie zawsze będą właściwym wyznacznikiem siły rynkowej, a kwestia tego, czy bariery 
wejścia na rynek są wysokie, może być dyskusyjna (Breuvart, Chassaing i Perraut, 2016, s. 44). 

3.		Naruszenie	prawa	ochrony	danych	osobowych	jako	eksploatacyjne	nadużycie	pozycji	
dominującej

Należy przypomnieć, że samo posiadanie pozycji dominującej przez przedsiębiorcę nie jest 
zakazane, natomiast niedozwolone jest jej nadużywanie, czyli taka praktyka, która przynosi szkodę 
innym uczestnikom rynku. Dlatego też po stwierdzeniu, że Facebook posiada pozycję dominującą 
na niemieckim rynku sieci społecznościowych, BKartA wskazuje na czym polega nadużycie siły 
rynkowej, którego miała dopuścić się spółka. 

Co do zasady, praktyki stanowiące nadużycie pozycji dominującej mogą przybierać różne 
formy, a katalogi zakazanych praktyk w art. 102 TFUE, czy w krajowych ustawach antymonopolo-
wych (w Niemczech: § 19 GWB) mają charakter otwarty (Whish i Bailey, 2015, s. 202). W doktrynie 
przyjmuje się, że istnieją dwa typy abuzywnych praktyk jednostronnych – praktyki wykluczające 
oraz praktyki eksploatacyjne (Skoczny, 2014). Pierwsza z wymienionych kategorii obejmuje takie 
rodzaje praktyk, które mają na celu lub skutkują wykluczeniem konkurentów z rynku właściwego 
i przez to ograniczeniem konkurencji. Z kolei nadużycie eksploatacyjne polega zasadniczo na 
bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen zakupu lub sprzedaży, lub innych 
nieuczciwych warunków handlowych, a tym samym na wyzyskiwaniu klientów, dostawców lub 
konsumentów (Whish i Bailey, 2015, s. 213).

W rozpatrywanej sprawie BKartA zarzuca Facebookowi dopuszczenie się nadużycia polega-
jącego na wyzyskiwaniu użytkowników, sprzecznego z § 19 GWB18. Wydaje się to konsekwencją 
uznania, że skutki potencjalnie abuzywnej praktyki Facebooka ograniczają się tylko do terytorium 
Niemiec i nie mają wpływu na handel między państwami członkowskimi. W kontekście uwag po-
czynionych co do prawidłowości określenia rynku właściwego, jak również przywołanych powyżej 
ustaleń KE w sprawie Facebook/WhatsApp, wydaje się, że praktyki Facebooka mogłyby mieć 
wpływ na handel między państwami członkowskimi i powinny być również oceniane na podstawie 
art. 102 TFUE.

Teoria szkody przyjęta przez BKartA opiera się na założeniu, że Facebook nakłada na użyt-
kowników nieuczciwe (eksploatacyjne) warunki handlowe (w tym przypadku regulamin i politykę 
prywatności sprzeczną z przepisami prawa ochrony danych osobowych). Ich bezprawny charakter 
wynikać miałby z uzależniania korzystania z sieci społecznościowej dominanta od udzielenia przez 
18 Przepis prawa krajowego ustanawiający zakaz nadużywania pozycji dominującej, odpowiadający art. 102 TFUE.
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użytkownika nieograniczonej zgody na wykorzystanie jego danych osobowych. Biorąc pod uwa-
gę, że na rynku nie ma alternatywnej sieci społecznościowej, użytkownik jest zmuszony wybierać 
pomiędzy zaakceptowaniem „całego pakietu Facebooka” (tj. warunków i regulaminu Facebooka), 
w tym szerokiego zezwolenia na przetwarzanie swoich danych osobowych, a niekorzystaniem 
w ogóle z sieci społecznościowych (BKartA, 2017, s. 2). Co prawda nie są jeszcze znane do-
kładne argumenty BKartA w tym zakresie, ale wydaje się, że BKartA będzie musiał udowodnić, 
że Facebook ma tak dominującą pozycję na niemieckim rynku sieci społecznościowych, że nie 
daje użytkownikom możliwości innej niż bezwarunkowe wyrażenie zgody na wykorzystanie ich 
danych osobowych.

3.1.	Przetwarzanie	danych	osobowych	zebranych	„na”	i	„poza”	Facebookiem

BKartA wprowadza rozróżnienie między danymi użytkowników zebranymi za pomocą Facebooka 
(on Facebook data)19 oraz danymi użytkowników uzyskanymi z innych źródeł (off Facebook data), 
które obejmują usługi należące do Facebooka (np. WhatsApp lub Instagram), a także strony in-
ternetowe i aplikacje innych operatorów z wbudowanymi interfejsami API Facebooka (takimi jak 
przycisk „Lubię to” lub „Zaloguj się”). Co ciekawe, niniejsze postępowanie dotyczy zgodności 
z prawem warunków, jakie Facebook stosuje wyłącznie do danych zebranych ze źródeł zewnętrz-
nych (off Facebook) i nie odnosi się do legalności przetwarzania danych zebranych na Facebooku 
(BKartA, 2017, s. 2). 

Według BKartA, regulamin pozwala Facebookowi zbierać od użytkowników dane, gdy 
wywołują jedną ze stron internetowych podmiotów trzecich z wbudowanymi interfejsami API 
Facebooka, nawet jeśli zablokowali oni śledzenie sieci w przeglądarce lub ustawieniach urzą-
dzenia lub nie kliknęli opcji „Lubię to” lub „zaloguj się”. Dane zebrane w ten sposób są następnie 
łączone z danymi z konta użytkownika na Facebooku, tworząc szczegółowy profil każdego użyt-
kownika. Wykorzystywanie danych osobowych generowanych przez użytkowników na Facebooku 
(on Facebook) nie jest przedmiotem bieżącego postępowania, ponieważ, jak wskazuje BKartA, 
w obrębie serwisu użytkownicy sami mogą wpływać na zakres danych zbieranych przez Facebooka 
na ich temat poprzez rozważne korzystanie z usługi i publikowanie treści. Ponadto, BKartA zauwa-
ża, że dane użytkowników są niezbędnym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie serwisu, 
a sami użytkownicy, decydując się na korzystanie z takiej bezpłatnej usługi, mogą oczekiwać, że 
ich dane będą przetwarzane (BKartA, 2017, s. 2–3). 

3.2.	Czy	Facebook	narusza	przepisy	o	ochronie	danych	osobowych?

Bundeskartellamt nie wyjaśnia dokładnie, na jakiej podstawie prawnej stwierdza, że   doszło 
do naruszenia prawa ochrony danych osobowych i jakie dokładnie przepisy w tym zakresie zo-
stały naruszone. Stwierdza natomiast, że jego ocena bazuje na zharmonizowanych przepisach 
dotyczących ochrony danych, w tym w szczególności ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 
(RODO), a także obowiązującej do dnia 25 maja 2018 r. dyrektywie 95/46/WE o ochronie danych 
(BKartA, 2017, s. 5). 

19 Do danych zebranych za pomocą Facebooka (on Facebook data) należą wszelkie dane wytworzone w efekcie korzystania przez użytkownika z funk-
cjonalności Facebooka, tj. dane identyfikacyjne użytkownika, które podaje przy rejestracji w serwisie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres email), dane 
dotyczące jego preferencji, zainteresowań, miejsc, które odwiedza, czy też aktywności w serwisie (np. treści, które zwracają jego uwagę; reklamy, które 
wyświetla; posty, które komentuje) itp.
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BKartA utrzymuje, że w zakresie oceny zgodności regulaminu Facebooka z przepisami 
o ochronie danych osobowych współpracuje ściśle z organami ochrony danych osobowych. 
Należy jednak podkreślić, że jak dotąd żaden niemiecki organ nadzorczy nie wydał decyzji, która 
stwierdzałaby naruszenie przez Facebook wskazanych regulacji. 

3.3.	Pojęcie	„nieuczciwość”	w	rozumieniu	prawa	konkurencji	a	naruszenie	prawa	
ochrony	danych	osobowych

Warto podkreślić, że BKartA uzależnia stwierdzenie „nieuczciwości” (unfairness) warunków 
transakcji w rozumieniu prawa konkurencji od ich niezgodności z prawem ochrony danych osobo-
wych. Jak sugeruje jednak sam BKartA, sama niezgodność z prawem warunków handlowych nie 
zawsze przekładać się będzie na pojęcie „nieuczciwości” na potrzeby oceny praktyki nadużywania 
pozycji dominującej w rozumieniu § 19 GWB. Kluczowe zatem dla toczącego się postępowania 
jest określenie, kiedy niezgodność regulaminu z prawem ochrony danych osobowych mieści się 
w pojęciu „nieuczciwości” warunków transakcji w rozumieniu prawa konkurencji (Schneider, 2018, 
s. 222). 

Pomimo iż zarówno krajowe (§ 19 GWB), jak i unijne przepisy prawa konkurencji zakazujące 
nadużywania pozycji dominującej (art. 102 TFUE) posługują się pojęciem nieuczciwości (odpo-
wiednio: Unbilligkeit oraz unfairness), nie zostało ono nigdzie zdefiniowane, a doktryna i orzecz-
nictwo w tym zakresie nie pozwala na wyraźne wyodrębnienie czynników, które świadczyłyby 
jednoznacznie za uznaniem warunków handlowych za nieuczciwe (Akman, 2012, s. 146). Na 
podstawie orzecznictwa TSUE można wskazać jednak szereg kryteriów, którymi posługiwał się 
TSUE przy ocenie uczciwości warunków transakcji. Należą do nich: bezwzględna konieczność, 
jednostronność, równowaga interesów obu stron, przejrzystość, obiektywne uzasadnienie oraz 
pewność (Kalimo i Majcher, 2017, s. 235). W orzecznictwie TSUE brak jest jednak przekonujących 
argumentów na poparcie tezy, że naruszenie przepisów innej dziedziny prawa automatycznie 
przekłada się na nieuczciwość w rozumieniu prawa konkurencji (Schneider, 2018, s. 223). 

W tym kontekście zwraca się uwagę, że zarówno prawo konkurencji w art. 102 TFUE, jak 
i prawo ochrony danych osobowych w art. 6 dyrektywy 95/46/WE oraz art. 5 RODO w angielskich 
wersjach posługują się pojęciem „uczciwości” (fairness)20 (Kalimo i Majcher, 2017, s. 231–232). 
Jednak pomimo że istnieją punkty styczne w zakresie rozumienia pojęcia „uczciwości” w prawie 
ochrony danych osobowych oraz prawie konkurencji, dokładna analiza tego pojęcia w obu dzie-
dzinach prawa nie pozwala na stwierdzenie, że są one tożsame (Kalimo i Majcher, 2017, s. 232). 
Badanie rzetelności (fairness) przetwarzania danych osobowych sprowadza się m.in. do oceny 
przejrzystości przetwarzania, przekazania osobie, której dane dotyczą, pełnych informacji doty-
czących przetwarzania, czy też uzyskania dobrowolnej zgody użytkownika. Wydaje się jednak, że 
w przypadku rynków cyfrowych rzetelność przetwarzania danych osobowych może być jednym 
z elementów analizy uczciwości warunków transakcji w rozumieniu zarówno krajowego, jak i unij-
nego prawa konkurencji (Kalimo i Majcher, 2017, s. 231–232), ale nie może stanowić jego istoty. 

20 Art. 102 TFUE zakazuje narzucania niesłusznych cen (unfair prices) albo niesłusznych warunków transakcji (unfair trading conditions). Art. 5 ust. 1 
lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE nakazuje, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się rzetelnie (personal data should be 
processed fairly). Jak widać polskie wersje językowe ww. aktów prawnych nie posługują się pojęciem uczciwości, a odpowiednio „słuszności” (art. 102 
TFUE) i „rzetelności” (art. 6 dyrektywy 95/46/WE oraz art. 5 RODO). 
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3.4.	(Brakujący)	związek	między	domniemanym	naruszeniem	prawa	ochrony	danych	
osobowych	a	nadużyciem	pozycji	dominującej

W końcu, najprawdopodobniej największym wyzwaniem, jakie stoi przed BKartA, jest powią-
zanie rzekomo niezgodnych z prawem warunków użytkowania Facebooka z nadużyciem pozycji 
dominującej (McLeod, 2016, s. 368). 

Na poparcie swojego założenia, że ocena o niezgodności danego zachowania z prawem 
konkurencji może wynikać ze stwierdzonej niezgodności z prawem ochrony danych osobowych, 
BKartA przywołuje orzecznictwo niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof; 
dalej: BGH) na gruncie § 19(1) GWB21. BGH stwierdził, że stosowanie nieuczciwych warunków 
umów przez przedsiębiorstwo dominujące może w zasadzie stanowić nadużycie w rozumie-
niu § 19 GWB, w szczególności, gdy ich zastosowanie jest konsekwencją pozycji dominującej 
lub przewagi konkurencyjnej posiadanej przez tę spółkę22. BGH zdaje się zatem uważać, że 
nieuczciwe warunki handlowe należy uznać za abuzywne w rozumieniu § 19 GWB wtedy, gdy 
zostały one ustanowione przez przedsiębiorstwo dominujące i zakłada, że warunki te nie zosta-
łyby zaakceptowane w warunkach normalnej konkurencji (Schneider, 2018, s. 224). Odnosząc 
powyższe ustalenia do przedmiotowej sprawy, aby stosowanie polityki prywatności naruszającej 
przepisy o ochronie danych zostało uznane za nadużycie w rozumieniu § 19 GWB (albo odpo-
wiednio: art. 102 TFUE) musiałoby być konsekwencją dominującej pozycji przedsiębiorstwa, które 
ją ustanowiło. W oparciu o powyższe orzecznictwo, BKartA stanął na stanowisku, że to w pozycji 
dominującej Facebooka na rynku właściwym zakorzeniona jest możliwość narzucania użytkowni-
kom regulaminu usług. Nadużyciem pozycji dominującej w rozumieniu prawa konkurencji jest zaś 
stosowanie w tych narzuconych z pozycji siły rynkowej regulaminach postanowień sprzecznych 
z przepisami o ochronie danych osobowych.

Choć stanowisko BGH wydaje się co do zasady słuszne, w omawianej sytuacji trudno jednak 
ustalić jednoznaczny związek przyczynowy między stosowaniem warunków korzystania z serwi-
su, które naruszają prawo ochrony danych osobowych a pozycją dominującą spółki23. Fakt, że 
Facebook jest w stanie narzucić użytkownikom warunki korzystania z serwisu naruszające ich 
prywatność nie wynika bowiem wyłącznie z posiadanej pozycji dominującej, a wydaje się, że głów-
nie z podejścia samych użytkowników do swojej prywatności i fenomenu zwanego paradoksem 
prywatności (privacy paradox). Chociaż użytkownicy twierdzą, że prywatność i ochrona danych 
osobowych jest ma dla nich bardzo ważna, to w praktyce podejmują niewiele działań w celu ich 
ochrony (Barth i de Jong, 2017, s. 1039). Wyjaśnia to dlaczego również podmioty, które nie posia-
dają znaczącej siły rynkowej, mogą narzucić swoim użytkownikom polityki prywatności niezgodne 
z prawem ochrony danych osobowych, ale nie mogłyby narzucić regulaminu sprzecznego z innymi 
przepisami prawa. Wydaje się, że w celu ustalenia, że Facebook nadużył pozycji dominującej, 
BKartA powinien wskazać dodatkowe argumenty i kryteria pozwalające powiązać rzekome naru-
szenie prawa ochrony danych osobowych z tymże nadużyciem.

21 Wyr. BGH z 7.06.2016 r. – KZR 6/15 w sprawie Pechstein oraz wyr. BGH z 6.11.2013 r. – KZR 61/11 w sprawie VBL vs. Gegenwert.
22 Wyr. BGH z 6.11.2013 r. – KZR 61/11 w sprawie VBL vs. Gegenwert, pkt 68.
23 Warto jednocześnie wskazać, że TS w orzeczeniu AstraZeneca stwierdził jednak, że „do zakwalifikowania danego zachowania jako nadużycia 
pozycji dominującej nie jest konieczne, by było ono wynikiem lub stało się możliwe dzięki sile ekonomicznej przedsiębiorstwa” i nie jest wymagany ża-
den związek przyczynowo-skutkowy między pozycją dominującą a jej nadużywaniem. Zob. wyr. Sądu z 1.07.2010 r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca 
p. Komisji, EU:T:2010:266, pkt. 267 
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4.		Czy	organ	ochrony	konkurencji	może	rozstrzygać	o	naruszeniu	prawa	ochrony	danych	
osobowych?

W końcu należy rozważyć czy organ ochrony konkurencji może rozstrzygać o wystąpieniu 
naruszenia prawa ochrony danych osobowych. BKartA opiera swoją tezę o nieuczciwości wa-
runków handlowych w rozumieniu prawa konkurencji na stwierdzeniu, że naruszają one przepisy 
prawa ochrony danych osobowych. Mając jednak na względzie, że jak dotąd żaden niemiecki 
organ ochrony danych osobowych nie stwierdził, że warunki korzystania z serwisu stosowane 
przez Facebooka naruszają prawo ochrony danych osobowych, stanowisko BKartA oznacza, że 
sam ten organ ma zamiar rozstrzygnąć o ich zgodności z tymże prawem. 

Należy jednak wskazać, że kompetencja do egzekwowania prawa ochrony danych osobowych 
została na gruncie prawa krajowego wyraźnie przyznana organom ochrony danych osobowych, 
a nie organowi ochrony konkurencji. Jeżeli zatem ten drugi przyznaje sobie prawo do stwierdze-
nia istnienia naruszenia przepisów o ochronie danych, wchodzi w zakres kompetencji organów 
ochrony danych osobowych, a tym samym narusza konstytucyjną zasadę legalizmu24. Zgodnie 
z tą zasadą, organy publiczne mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach określonych 
prawem. Prawo nie przyznaje natomiast BKartA kompetencji do rozstrzygania o naruszeniach 
prawa ochrony danych osobowych, a „ścisła współpraca z organami ochrony danych osobowych” 
nie wydaje się w tym zakresie wystarczająca. Wydaje się zatem, że BKartA, decydując się na 
prowadzenie postępowania w oparciu o powyżej przedstawione założenia, naraża się na zarzut 
działania poza granicami prawa, niezgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu. 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że gdyby naruszenie prawa ochrony danych osobowych zo-
stało uprzednio stwierdzone przez właściwy organ ochrony danych lub sąd, taki zarzut nie mógłby 
być podniesiony. Niemniej jednak, w takiej sytuacji można byłoby zastanawiać się czy skoro, jak 
podnosi się w debacie publicznej, organy ochrony konkurencji mają ograniczone zasoby, powin-
ny prowadzić postępowanie, które zostało już zbadane i usankcjonowane przez organy ochrony 
danych osobowych. Tym samym, choć obie dziedziny prawa mają odmienne cele i środki zarad-
cze, potencjalny negatywny wpływ takiej praktyki na konkurencję zostałby zniwelowany w ramach 
postępowania dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, a zasoby organu ochrony 
konkurencji mogłyby zostać wykorzystane do ścigania innych naruszeń prawa konkurencji. 

IV.	Wnioski
Gospodarka cyfrowa stworzyła nowe wyzwania zarówno dla organów ochrony danych 

osobowych, jak i organów ochrony konkurencji. Jak pokazuje postępowanie prowadzone przez 
Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, naruszenia prawa ochrony danych mogą budzić nie-
pokój organów ochrony konkurencji, w szczególności, jeżeli dopuszcza się ich przedsiębiorstwo 
o dominującej pozycji na rynku. Wydaje się, że w teorii naruszenie przepisów ochrony danych 
przez dominantów może prowadzić do nadużywania pozycji dominującej. W oparciu o materiały 
dotychczas opublikowane przez BKartA trudno jednak stwierdzić, w jaki sposób rzekome na-
ruszenie prawa ochrony danych osobowych prowadzi do eksploatacyjnego nadużycia pozycji 
dominującej. Chociaż BKartA podkreśla, że musi istnieć „związek między takim naruszeniem 
24 Zasada legalizmu, choć nie jest wprost wyrażona w niemieckiej konstytucji (Grundgesetz) wywodzona jest z zasady demokratycznego państwa 
prawnego (Rechtsstaat), o której mowa w art. 20 niemieckiej konstytucji.
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a dominacją na rynku”, nie wyjaśnia, na czym ten związek polega. Obraz postępowania, który 
wyłania się z obecnie dostępnych materiałów, rodzi zatem więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wydaje 
się bowiem wystarczające stwierdzenie, że warunki korzystania z serwisu Facebooka narusza-
ją prawo ochrony danych osobowych, a zatem są nieuczciwe w rozumieniu prawa konkurencji, 
a ponieważ użytkownicy nie mają innej możliwości niż zaakceptowanie ich w celu korzystania 
z sieci społecznościowej, to dochodzi do ich wyzysku i tym samym nadużycia pozycji dominują-
cej przez Facebooka. Na obecnym etapie słuszność wielu kluczowych dla postępowania ustaleń 
BKartA budzi uzasadnione wątpliwości. Należy mieć nadzieję, że treść ostatecznej decyzji BKartA 
odpowie na wszystkie wątpliwości podniesione w artykule.
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I.	Wprowadzenie
Włoski organ ochrony konkurencji i konsumentów (Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato; dalej: AGCM) wydał w dniu 27 czerwca 2018 r. decyzje w dwóch bliźniaczych sprawach, 
dotyczące stosowania porozumień ograniczających konkurencję na rynkach przewozów osób 
przez lokalne korporacje taksówkarskie. Z perspektywy polskiego czytelnika sam fakt stwierdze-
nia antykonkurencyjnych praktyk korporacji taksówkarskich nie jest novum. Naruszenia reguł 
konkurencji przez korporacje były wielokrotnie identyfikowane przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, przy czym na ogół dotyczyły ustalania cen za usługi przewozu osób 
taksówką1. Warto jednak przybliżyć decyzje AGCM. Dotyczą bowiem nie tyle uzgadniania przez 
korporacje taksówkarskie warunków ofert kierowanych do finalnego odbiorcy, ile utrudniania przez 
zasiedziałe korporacje taksówkarskie zaistnienia na rynku konkurentowi nowej generacji, dzia-
łającemu na rynku usług transportu osobowego w oparciu o aplikacje mobilne. Tym sposobem 
decyzje włoskiego organu ochrony konkurencji mają ścisły związek z tematem przewodnim tego 
numeru iKAR-a, którym jest stosowanie prawa konkurencji w sferze gospodarki cyfrowej.

Przywoływane tu decyzje AGCM dotyczyły ograniczeń konkurencji na dwóch lokalnych rynkach 
rezerwacji usług transportu osób (określanych jako: rynki	odbioru	i	rozdziału	zleceń	na	usługi	
taksówkowe) przez zasiedziałe przedsiębiorstwa taksówkarskie. Pierwsza z decyzji (w sprawie 
nr I801A2) dotyczyła rynku obejmującego geograficznie obszar Rzymu. Konkurencję miały na tym 
terenie ograniczać korporacje: Radiotaxi 3570, Pronto Taxi 6645 i Samarcanda. Z kolei decyzja 
w sprawie nr I801B3 dotyczyła rynku na obszarze Mediolanu, na którym konkurencję – według 
ustaleń AGCM – ograniczyły korporacje Taxiblu, Yellow Tax i Autoradiotassì. Pomimo różnic co 
do szczegółów stanu faktycznego, w tym co do adresatów decyzji, w każdej ze spraw pozostaje 
tożsamy rodzaj zakwestionowanych praktyk korporacji taksówkarskich, a także najistotniejsze 
z punktu widzenia antymonopolowej oceny sprawy ustalone okoliczności faktyczne. Tożsame są 
też argumentacja prawna AGCM i charakter rozstrzygnięcia. Z tych względów obie sprawy zo-
staną zaprezentowane na przykładzie jednej z nich: sprawy nr I801B dotyczącej lokalnego rynku 
obejmującego obszar Mediolanu.

II.	Skarga	Mytaxi	i	postępowanie	antymonopolowe	AGCM
Omawiana decyzja została wydana w wyniku postępowania dotyczącego trzech przedsię-

biorstw taksówkowych: Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax 
Multiservice S.r.l., Autoradiotassì Società Cooperativa (dalej: Korporacje, zob. decyzja, pkt 4–6).

Podstawą podjęcia sprawy przez AGCM było zawiadomienie Mytaxi Italia S.r.l. (dalej: Mytaxi), 
włoskiej spółki należącej do grupy kapitałowej oferującej w wielu krajów europejskich i w niektó-
rych miastach USA aplikację rezerwacji usług transportu osób. Grupa, która od 2014 r. należy do 
koncernu motoryzacyjnego Daimler AG, powstała i rozwija się jako alternatywa dla tradycyjne-
go modelu rezerwacji taksówek na terenie miast (decyzja, pkt 2–3). Taksówkarze współpracują 
z Mytaxi, korzystając ze specjalnej aplikacji, w zamian za określoną procentowo prowizję od 

1 Np. dec. Prezesa UOKiK nr RŁO-60/2012 z 31.12.2012 r., nr RBG-29/2012 z 26.11.2012 r., nr RWR-7/2012 z 16.03.2012 r.; nr RWA-34/2011 z 30.12.2011 r.
2 http://www.agcm.it/concorrenza/concorrenza-delibere/open/41256297003874BD/264D4B0ED3B221FFC12582C6004BBF4E.html 
3 http://www.agcm.it/concorrenza/concorrenza-delibere/open/41256297003874BD/7436F4D2B5F39181C12582C6004BBF50.html 
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każdego zrealizowanego kursu (decyzja, pkt 54–58). Mytaxi ma charakter platformy otwartej, nie 
wymaga od taksówkarza deklarowania wyłączności (decyzja, pkt 80).

Mytaxi zakwestionowało klauzule o zakazie konkurencji wiążące taksówkarzy z Korporacją, 
w ramach której świadczą oni usługi przewozów osób. Mytaxi podniosło, że klauzule te mogą 
utrudnić rozwój instrumentów rezerwacji transportu osób alternatywnych wobec central radio-taxi, 
takich jak aplikacja Mytaxi lub funkcjonujący we Włoszech tzw. jednolity numer miejski (numero 
unico comunale), prowadzony przez władze gminne środek rezerwacji kursów u wszystkich tak-
sówkarzy, niezależnie od przynależności korporacyjnej4. W efekcie można te klauzule uznać za 
środki zapobiegające lub utrudniające wejście nowych operatorów na rynek odbioru i rozdziału 
zleceń na usługi taksówkowe (decyzja, pkt 2–3). 

Postępowanie zostało wszczęte w styczniu 2017 r. W jego toku Korporacje złożyły zobowią-
zania podjęcia działań w celu zaprzestania kwestionowanych przez organ praktyk, w zakresie 
prawa taksówkarzy do wypowiedzenia umów z Korporacjami i w zakresie korzystania przez nich 
z jednolitego numeru miejskiego (decyzja, pkt 9). 

Zobowiązania Korporacji zostały odrzucone przez AGCM, który nie wykazał tym sa-
mym gotowości do „polubownego” zakończenia sprawy. Uzasadniając to, organ antymono-
polowy wyjaśnił, że uznaje za zasadne osądzenie zgodności z prawem kwestionowanych 
praktyk z uwagi na potencjalne wywieranie istotnego wpływu na możliwość podejmowania 
działalności przez nowych konkurentów i na kształtowanie się struktury rynków rezerwacji 
usług taksówkowych. Niezależnie od tego odmowę przyjęcia zobowiązań organ umotywo-
wał ich oczywistą niewystarczalnością do usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń konkurencji  
(decyzja, pkt 10).

III.	Decyzja	w	sprawie	I801B	(Taxi – Milano)

1.	Rozstrzygnięcie	

W wyniku przeprowadzonego postępowania włoski organ ochrony konkurencji stwierdził, 
że Korporacje organizujące przewozy taksówkowe w Mediolanie zawarły porozumienia ograni-
czające konkurencję, formułując w aktach regulujących stosunki między nimi a taksówkarzami 
klauzule zakazujące konkurowania, które w warunkach danego rynku mogą wywoływać skutki 
ograniczające konkurencję, uniemożliwiając lub utrudniając wejście nowych podmiotów na ry-
nek właściwy w sprawie – rynek odbioru i rozdziału zleceń na usługi taksówkowe na obszarze  
Mediolanu.

AGCM zobowiązał Korporacje do wyeliminowania stwierdzonego naruszenia i zaniechania 
w przyszłości angażowania się w praktyki podobne do stwierdzonej. Ponadto adresaci decyzji 
zostali zobowiązani do tego, aby przedstawić AGCM sprawozdanie co do konkretnych kroków 
podjętych w celu wykonania decyzji.

Na żadną z Korporacji nie nałożono sankcji finansowych (kar pieniężnych) w związku ze 
stwierdzonym naruszeniem.

4 Na temat numero unico comunale, zob. dec., pkt 85.
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2.	Skarżone	praktyki	korporacji	taksówkarskich	

Analizowane pod kątem zgodności z prawem konkurencji były stosowane przez medio-
lańskie korporacje taksówkarskie klauzule	o	zakazie	konkurencji obowiązujące związanych 
z Korporacjami taksówkarzy. Klauzule te znalazły się w statucie i regulaminie Autoradiotassi oraz 
w regulaminie Taxiblu (obie te korporacje mają status spółdzielni, przy czym Taxiblu jest rodza-
jem konsorcjum pomniejszych korporacji, zob. decyzja, pkt 31), a także w umowach dostawy 
zawieranych przez Yellow Tax (działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 
współpracującymi z nią taksówkarzami (decyzja, pkt 31). Klauzule te miały różny stopień szcze-
gółowości. W przypadku Autoradiotassi wprowadzały zakaz podejmowania współpracy z firmami 
prowadzącymi działalność nawet pośrednio konkurencyjną względem Korporacji, zakaz wyko-
rzystywania w takich celach środków dostarczonych przez strony inne niż Korporacja, jak i zakaz 
świadczenia pracy opisanym podmiotom trzecim i zakaz prowadzenia samodzielnie działalności 
konkurencyjnej wobec Korporacji5. W przypadku Taxiblu ogólnie wskazywano, że nielojalne wo-
bec tej Korporacji jest prowadzenie innej działalności, nawet bez wynagrodzenia, związanej z od-
biorem i rozdzielaniem zleceń na usługi taksówkowe. Wyraźnie podkreślono zarazem, że zakaz 
obejmuje wykorzystywanie także innych technologii niż telefon6. Z kolei w umowach z Yellow Tax 
taksówkarze zobowiązywali się do nieużywania innych systemów rozdziału zamówień na kursy 
taksówką z wyjątkiem tzw. jednolitego numeru miejskiego7. AGCM odnotował zarazem, że ure-
gulowane przez Korporacje zasady wypowiedzenia jako przesłanki zakończenia współpracy nie 
wymieniają okoliczności wykorzystywania przez taksówkarza obcej platformy rezerwacji kursów 
(decyzja pkt 40–44).

Analizując sprawę, AGCM uwzględnił przy tym, że klauzule	o	zakazie	konkurencji	były	
egzekwowane poprzez zawieszanie przydzielania kursów osobom łamiącym zakaz (anulowanie 
zawieszenia wymagało dowiedzenia przez taksówkarza zaprzestania współpracy z konkurencją 
– Mytaxi) lub wykluczanie z Korporacji (decyzja, pkt 38).

W antymonopolowej ocenie wprowadzonych przez Korporacje zakazów konkurencji AGCM 
uwzględnił obowiązujący stan prawny. Organ wziął zatem pod uwagę, że świadczenie usług prze-
wozu osób podlega we Włoszech szczegółowym	regulacjom	sektorowym. Zgodnie z ustawą 
z 15 stycznia 1992 r.8 usługa przewozów taksówkowych jest usługą transportu osób skierowaną do 
klientów indywidualnych lub do małych ich grup, jest świadczona na podstawie licencji w oparciu 
o warunki ustalane przez władze publiczne. Administracja lokalna decyduje też w szczególności 
o liczbie pojazdów taxi na jej terenie; procedurach wykonywania usługi oraz  kryteriach ustalania 
taryf za przejazd taksówką (decyzja, pkt 22–24). Poza prawem krajowym, w Mediolanie obowią-
zują również regionalne regulacje dla Lombardii i przepisy ustanawiane przez władze miejskie, 
przewidujące w szczególności, że usługa radio taxi może być zamawiana również „przy wykorzy-
staniu nowych technologii” (decyzja, przypis 27 do pkt 25). Prawo ustanawia mechanizmy kontroli 
przestrzegania przez taksówkarzy przepisów prawa. Prawo nie nakłada jednak na korporacje 
żadnych takich obowiązków kontrolnych (decyzja, pkt 26). 

5 Statut i regulamin Autoradiotassi (dec., pkt 33–34).
6 Regulamin Taxiblu (decyzja, pkt 35–36).
7 Umowy Yellow Tax (decyzja, pkt 37).
8 Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (Gazz.Uff. 23.1.1992, N. 2).
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AGCM odnotował też, że przepisy	prawa	cywilnego odnoszące się do form prawnych dzia-
łalności gospodarczej, pod jaką działają Korporacje, nie wykluczają zawierania umów o zakazie 
konkurencji. Członków spółdzielni (taki status mają Taxiblu i Autoradiotassi) obowiązuje art. 2527 
kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie mogą zostać członkami spółdzielni osoby, które prowadzą 
działalność konkurencyjną w stosunku do spółdzielni (decyzja, pkt 27). AGCM tłumaczy to jako 
wyraz zasady wzajemności, która mogłaby być zagrożona wejściem do spółdzielni podmiotów, 
których interesy częściowo pozostają w konflikcie z jej działalnością (decyzja, pkt 29). Z kolei 
relacje między taksówkarzami a Yellow Tax, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 
przybierają formę umowy dostawy. W przypadku tego rodzaju umów kodeks cywilny dopuszcza 
zawieranie umów na wyłączność, jednak strony mogą się umówić inaczej (decyzja, pkt 30).

3.	Ograniczenie	konkurencji	

AGCM przeanalizował, w aspekcie art. 101 TFUE, czy sieci wertykalnych porozumień między 
Korporacjami a działającymi na ich rzecz taksówkarzami, zawierających klauzule o zakazie konku-
rencji, mogły prowadzić do skumulowanego efektu ograniczenia dostępu do rynku, utrudniającego 
lub uniemożliwiającego dostęp do niego przedsiębiorstwom konkurencyjnym, w szczególności 
Mytaxi (decyzja, pkt 185). 

Analizując te porozumienia, AGCM zauważył na wstępie, że wprowadzane przez Korporacje 
dla członków lub współpracowników zakazy konkurencji i wykluczanie kierowców współpracują-
cych z konkurentami Korporacji zasadniczo mogą być uzasadnione – jeśli są ukierunkowane na 
zapewnienie właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego same w sobie klauzule te 
nie	wydają	się	mieć	antykonkurencyjnego	celu	(decyzja, pkt 188). Natomiast w określonym 
kontekście gospodarczym klauzule te mogą skutkować ograniczeniem konkurencji. Co więcej, we-
dług AGCM w	okolicznościach	sprawy	klauzule	te	faktycznie	wywierają	antykonkurencyjne	
skutki, utrudniając rozpoczęcie i rozwijanie przez Mytaxi działalności na rynku odbioru i rozdziału 
zleceń na usługi taksówkowe w Mediolanie (decyzja, pkt 198). Dlatego uznano je za sprzeczne 
z art. 101 TFUE. Takiej oceny nie zmieniło to, że klauzule o zakazie konkurencji są generalnie 
dopuszczalne na gruncie obowiązujących Korporacje przepisów włoskiego prawa cywilnego. 
AGCM podkreślił, że interpretacja norm prawa cywilnego musi uwzględniać cały system prawny, 
a więc również reguły prawa antymonopolowego. Klauzule te, nawet jeśli dozwolone w prawie 
cywilnym, muszą być realizowane w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do przypisywanych 
im funkcjom gospodarczym (decyzja, pkt 189–194).

AGCM wykazał w omawianej decyzji, że praktyki	Korporacji	faktycznie	wywarły	anty-
konkurencyjne	skutki. Organ odwołał się przy tym do kryteriów oceny wypracowanych przez 
Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Delimitis9 (decyzja, pkt 210–257).

Za rynek właściwy w sprawie AGCM uznał rynek odbioru i rozdziału zleceń na usługi tak-
sówkowe na obszarze Mediolanu, obejmujący usługi niezbędne do kojarzenia świadczących 
przewóz osób taksówkarzy z potencjalnymi klientami, niezależnie od rodzaju kanału rezerwacji 
(postoje taksówek, radio taxi, platformy internetowe, takie jak Mytaxi, czy tzw. jednolity numer 
miejski) (decyzja, pkt 174–183). 

9 Wyr. TS z 28.02.1991 r. w sprawie C-234/89 Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG (ECLI:EU:C:1991:91).
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Według AGCM, w kontekście ekonomicznym i prawnym mediolańskiego rynku rezerwacji 
usług transportu osób klauzule o zakazie konkurencji zamykają rynek, uniemożliwiając skuteczne 
rozwijanie na nim działalności przez nowych graczy, tj. przez takie jak Mytaxi otwarte platformy 
rezerwacji usług taksówkowych opierające swój model biznesowy na nowych technologiach. To 
z uwagi na kwestionowane klauzule nowy uczestnik rynku mający cechy otwartej platformy musi 
zmierzyć się ze znacznym niedoborem „mocy produkcyjnych” (decyzja, pkt 225). Przytoczone 
w decyzji dane wskazują, że od wejścia Mytaxi na mediolański rynek rezerwacji usług transportu 
osób, dynamicznie zwiększała się liczba chętnych do korzystania z tego nowego kanału rezerwacji 
taksówek. O ile w pierwszym miesiącu działalności Mytaxi uzyskało ok. 2000–2500 zamówień, 
o tyle po ośmiu miesiącach działalności było ich ok. 10 000–20 000, a niecały rok później ok. 
110 000–120 000. Co więcej, wejście na rynek Mytaxi skutkowało wzrostem łącznej liczby zamó-
wień (rezerwacji) usług radiotaxi (decyzja, pkt 99). Zarazem jednak przywołane dane ujawniają, 
że Mytaxi nie była w stanie zrealizować wszystkich otrzymywanych zamówień (w niektórych okre-
sach realizowała nawet tylko 20%10). Było to pochodną niewystarczającej liczby pozyskanych do 
współpracy taksówkarzy (decyzja, pkt 100–102). Jak jednak wynika z uzasadnienia decyzji, liczba 
taksówkarzy potrzebnych do obsłużenia wszystkich uzyskiwanych rezerwacji kursów wymagała-
by	współpracy	Mytaxi	z	większą	liczbą	taksówkarzy	niż	wszyscy,	którzy	faktycznie	działali	
na	rynku,	nie	będąc	zarazem	związanymi	zakazem	konkurencji (decyzja, pkt 115–116)11. 
W tych warunkach AGCM dostrzegł wyraźny związek przyczynowy między stosowaniem przez 
Korporacje klauzul o zakazie konkurencji a efektem zamknięcia rynku (decyzja, pkt 234). Klauzule 
utrudniły uzyskanie Mytaxi potencjału12 umożliwiającego działanie w sposób konkurencyjny na 
rynku (decyzja, pkt 241).

AGCM podkreślił, że analizowany w decyzji antykonkurencyjny	skutek	klauzul	o	zakazie	
konkurencji	jest	ściśle	związany	ze	zmianami	na	rynku	rezerwacji	przewozów	taksówko-
wych	wynikającymi	z	rozwojem	nowych	technologii i pojawieniem się platform, takich jak 
Mytaxi. W decyzji podkreśla się, że na specyficznym rynku usług przewozów taksówkowych, na 
którym zarówno liczba taksówkarzy, jak i oferowane przez nich ceny są określone administracyj-
nie, szczególne znaczenie dla konsumenta ma „konkurencja pozacenowa” wyrażająca się w ofe-
rowaniu innowacyjnych usług wysokiej jakości. Według AGCM presja na zasiedziałych graczy 
rynkowych (Korporacje) ze strony nowych kanałów rezerwacji przewozów wzmacnia konkurencję 
pozacenową (decyzja, pkt 202–204).

Rozważając szkody	wywołane	przez	kwestionowaną	praktykę Korporacji, AGCM wskazał, 
że współwystępowanie różnych modeli rezerwacji kursów niosłoby korzyści dla samych taksówkarzy, 
umożliwiając optymalizację wykorzystania mocy produkcyjnych, również poprzez przeznaczanie 
przez kierowcę tylko ograniczonego czasu aktywności profesjonalnej na kursy uzyskiwane od 
platformy otwartej (decyzja, pkt 205). Według AGCM rozwój dodatkowych, alternatywnych kanałów 
rezerwacji kursów taxi mógłby stymulować popyt na usługi taksówkowe, czego dowodem wzrost 
popytu (również na usługi Korporacji) po wejściu na rynek Mytaxi. Mógłby też zmniejszyć liczbę 
10 W badanym okresie również Korporacje nie były w stanie realizować wszystkich zamówień, lecz w ich przypadku te niezrealizowane stanowiły 
średnio tylko ok. 10–15% (decyzja, pkt 105).
11 AGCM zauważył ponadto, że również nie wszyscy taksówkarze niezależni (niezwiązani klauzulami o zakazie konkurencji) mogą być brani pod uwagę 
jako potencjalni współpracownicy platform, takich jak Mytaxi, choćby ze względu na swoje preferencje osobiste co do sposobu pozyskiwania klientów 
(okolice takich miejsc, jak lotniska, stacje kolejowe, hotele) lub chęć działania niezależnie (dec., pkt 117).
12 Mierzonego liczbą aktywnych współpracowników (taksówkarzy) i zdolnością do efektywnej obsługi otrzymywanych zgłoszeń od klientów. 
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zamówień niezrealizowanych, skrócić czas oczekiwania i ceny usług. Wreszcie, typowe dla usług 
on-line spersonalizowanie relacji między świadczeniodawcą a konsumentem, wiążące się m.in. 
z możliwością zamieszczania oceny jakości usług, wymusza w większym stopniu uwzględnianie 
potrzeb konsumenta (decyzja, pkt 206–208).

Oceniając praktyki Korporacji AGCM wskazał, że na analizowanym rynku klauzule o zakazie 
konkurencji w	istotnym	stopniu	przyczyniają	się	do	powstania	efektu	zamknięcia	rynku z uwagi 
na jego strukturę i wysokie udziały stosujących je Korporacji. Ustalono, że działa w nich łącznie 
niemal całkowita liczba taksówkarzy prowadzących działalność (zarejestrowanych) w Mediolanie13, 
a każda z Korporacji zrzesza ok. 30% całkowitej liczby taksówkarzy14. Liczba taksówkarzy przy-
należących do poszczególnych Korporacji jest przy tym stabilna – nie ulegała zmianom w ciągu 
ostatnich badanych trzech lat, co wskazuje na niski poziom konkurencji między Korporacjami 
(decyzja, pkt 212). Według AGCM taka struktura rynku i fakt stosowania kwestionowanych klauzul 
przez wszystkie Korporacje prowadzi do skumulowania efektu ograniczenia dostępu do rynku, wy-
wołanego istnieniem równoległych	sieci	porozumień (decyzja, pkt 258–260). Dowodem takiego 
efektu jest zaś systematycznie rosnąca niezdolność nowego operatora do zrealizowania istotnej 
części zamówień od klientów, wskutek niemożności pozyskania odpowiedniej liczby kierowców 
do współpracy (decyzja, pkt 250–251).

Zdaniem AGCM, praktyki Korporacji nie	mają	uzasadnienia	ekonomicznego, w szczegól-
ności nie są niezbędne do zapewnienia Korporacjom zwrotu poczynionych inwestycji, takich jak 
reklama czy marketing, gdyż wykraczają poza granice tego, co niezbędne dla realizacji wspólnych 
dla taksówkarzy i Korporacji celów i nie pozwalają taksówkarzom na działania co najmniej częścio-
wo poprzez otwartą platformę – co przynosiłoby korzyści tak taksówkarzom, jak i konsumentom. 
Zresztą, jak podkreślił AGCM, wzmiankowane inwestycje są dokonywane z opłat wnoszonych 
przez samych taksówkarzy. Za pozbawiony znaczenia uznano też argument o niezbędności zakazu 
konkurencji do skutecznego monitorowania przez Korporacje pracy taksówkarzy, skoro działają 
na rynku (w kraju i za granicą) przedsiębiorstwa taksówkowe niestosujące takiego zakazu. Poza 
tym nadzorowanie pracy taksówkarzy należy do organów publicznych (decyzja, pkt 239–240 
i 248–249).

Organ wyjaśnił zarazem, że wywoływanego przez zakwestionowane klauzule o zakazie kon-
kurencji efektu	zamknięcia	rynku	można	by	uniknąć, gdyby reguły określające relacje między 
taksówkarzami a Korporacjami umożliwiały współistnienie tradycyjnego modelu zbierania zamówień 
na usługi taksówkarskie (oparty na zamkniętych platformach) i model otwartej platformy, w oparciu 
o który działa Mytaxi. Wymagałoby to zapewnienia, aby zakaz konkurowania nie odnosił się do 
całego spektrum działalności profesjonalnej związanego z Korporacją taksówkarza, dopuszcza-
jąc, aby część czasu jego pracy (część jego „zdolności produkcyjnej”) mogła być przeznaczona 
na współpracę na rzecz otwartych platform (decyzja, pkt 247).

AGCM podkreślił, że zakwestionowane klauzule o zakazie konkurencji nie mogą liczyć 
na wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję zarówno na podstawie 

13 W świetle decyzji w latach 2015–2017 w barwach skarżonych Korporacji prowadziło działalność między 4200 a 4600 taksówkarzy na łączną liczbę 
4855 zarejestrowanych w Mediolanie (dec., pkt 93). Inne działające w Mediolanie korporacje taksówkarskie, które nie stosują kwestionowanych klauzul 
mają bardzo ograniczony zakres działania (dec., pkt 52–53).  
14 Taxiblu: 35–40%, Autoradiotassi: 30–35%, Yellow Tax: 20–25% (dec., pkt 95).
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odpowiedniego rozporządzenia wyłączeniowego15, jak i na podstawie wyłączenia indywidualne-
go z art. 101(3) TFUE (decyzja, pkt 261–263). W zakres rozporządzenia wyłączeniowego ana-
lizowana praktyka nie wchodzi z uwagi na nieokreślony czas trwania kwestionowanego zakazu 
konkurencji16 (decyzja, pkt 197). Kryteria wyłączenia indywidualnego nie są zaś spełnione, gdyż 
klauzule nie przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji ani do popierania postępu 
technicznego lub gospodarczego, natomiast kreują efekt zamknięcia rynku, utrudniając rozwój 
innowacyjnych kanałów rezerwacji taxi, które potencjalnie mogą przyczyniać się do poprawy ogó-
lnego dobrobytu (decyzja, pkt 261–263).

Stwierdzone ograniczenie konkurencji AGCM uznał za mogące mieć wpływ	na	handel 
między państwami członkowskim UE (a przez to naruszające art. 101 TFUE) z uwagi na to, że 
Mytaxi – podmiot, któremu zakwestionowane praktyki mediolańskich korporacji utrudniały wejście 
na rynek – należy do zagranicznej (niemieckiej) grupy kapitałowej, obecnej również w kilku innych 
krajach europejskich (decyzja, pkt 268).

Pomimo stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji, AGCM nie nałożył równocześnie na 
Korporacje sankcji finansowych. Organ podkreślił, że porozumienia wertykalne zawierające klau-
zule o zakazie konkurencji, takie jak w rozpatrywanej sprawie, nie	mogą	być	uznane	za	istotne	
ograniczenie	konkurencji	(decyzja, pkt 269). W świetle rozważań AGCM, rozpatrywane klauzule 
nie są antykonkurencyjne same w sobie. Taki ich potencjał ujawnił się dopiero wraz z rozwojem 
nowych technologii i powstaniem opartych o technologie internetowe nowych modeli działalno-
ści na rynku transportu taxi. Dlatego na adresatów decyzji nie zostały nałożone kary pieniężne 
(decyzja, pkt 270). 

IV.	Komentarz
Omawiana decyzja wpisuje się w szerszy kontekst deklaracji i działań AGCM przychylnych 

przedsiębiorstwom, którzy przy wykorzystaniu nowych technologii tworzą na rynkach usług transportu 
indywidualnego i publicznego alternatywę wobec zasiedziałych przewoźników17. Zaprezentowane 
w decyzji analizy i dane wykazały, że związanie taksówkarzy zrzeszonych w największych kor-
poracjach taksówkarskich Mediolanu zakazem konkurencji zahamowało rozwój nowego kanału 
rezerwacji przewozu osób. Korporacje utrudniły nowemu graczowi rynkowemu (Mytaxi) rozwi-
nięcie działalności, która mogła pozwolić na lepsze zaspokojenie popytu na usługi przewozu 
osób, doprowadzić do obniżenia cen i zwiększenia liczby klientów zainteresowanych usługami 
transportu taksówkowego. Co ciekawe, AGCM kontynuuje linię orzeczniczą wyznaczoną przez 
omawianą tu decyzję oraz bliźniaczą, dotyczącą praktyk korporacji działających na terenie Rzymu. 
Jesienią 2018 r. organ wszczął bowiem – również tu na wniosek Mytaxi – kolejne postępowanie 
w podobnej sprawie. W tym przypadku nakładanie na taksówkarzy zakazu konkurencji stało się 
podstawą zarzutu nadużywania pozycji dominującej. Postawiono go turyńskiej korporacji Società 
Cooperativa Taxi Torino18.

15 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 102, 23.4.2010, s. 1–7).
16 Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 330/2010, wyłączenie nie ma zastosowania do zawartego w porozumieniach wertykalnych 
jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego zakazu konkurowania, którego czas trwania jest nieokreślony lub przekracza pięć lat.
17 Por. wypowiedzi przedstawicieli AGCM w przedstawionym w niniejszym numerze iKAR sprawozdaniu z XIII Antitrust Conference „Antitrust between 
EU Law and National Law” w Treviso.
18 http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=885aeaf3-8ff6-4a50-abfb-30d806667630&parent=Comunicati stampa&parentUrl=/media/comunicati-stampa 
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Zakwestionowanie przez AGCM stosowania w relacjach Korporacja–taksówkarz szerokich 
klauzul o zakazie konkurencji, dotyczących de facto całej aktywności profesjonalnej kierowcy, jest 
sygnałem, że w warunkach zmieniającego się za sprawą nowych technologii kontekstu prowa-
dzenia działalności gospodarczej również modele biznesowe rozpowszechnione na danym rynku 
i niekwestionowane dotąd (wręcz uznawane za typowe dla danego rynku) mogą ograniczać kon-
kurencję. Rozstrzygnięcie AGCM nie może być jednak mechanicznie przekładane na rynki usług 
taksówkowych w innych państwach. Antykonkurencyjny efekt kwestionowane klauzule wywarły 
na rynku z uwagi na szczegółowo omówioną w decyzji specyfikę konkretnego rynku właściwego. 
Kluczowe znaczenie miała okoliczność, że zakwestionowane klauzule wiązały niemal wszystkich 
taksówkarzy. Na innym rynku, w innych warunkach gospodarczych i prawnych efekt antymono-
polowej analizy klauzul o zakazie konkurencji w relacjach taksówkarz–korporacja taksówkarska 
mógłby być odmienny. Potwierdza to przywoływany w decyzji AGCM przykład Austrii, gdzie sądy 
nie potwierdziły zarzutów nadużycia pozycji dominującej wobec wiedeńskich korporacji taksów-
karskich, które wprowadziły klauzule wyłączności po to, by przerwać korzystanie przez zrze-
szonych taksówkarzy z aplikacji rezerwacyjnych. Sądy uzasadniły to, wskazując, że stosowany 
przez korporacje krótki (miesięczny) termin wypowiedzenia umowy z taksówkarzem (okoliczność 
niewystępująca w sprawie przed AGCM) nie może wywierać efektów abuzywnych19 (decyzja, 
pkt 150). Poza tym klauzule o zakazie konkurencji obowiązujące wiedeńskich taksówkarzy były 
przypisane do pojazdu, a nie do osoby, co istotnie zmniejszało skalę ich oddziaływania wobec 
faktu, iż pewna liczba taksówkarzy dysponowała więcej niż jednym pojazdem (decyzja, pkt 224).

Na zakończenie warto odnotować, że adresatami decyzji dotyczącej wertykalnych porozu-
mień między każdą z trzech korporacji taksówkarskich i jej taksówkarzami uczynione zostały tylko 
Korporacje (inicjatorzy/organizatorzy antykonkurencyjnych porozumień wertykalnych). Stosowanie 
zbieżnej praktyki przez polski organ antymonopolowy w sprawach dotyczących porozumień dys-
trybucyjnych było przedmiotem polemik w piśmiennictwie (za: Materna, 2012, s. 42–49; przeciw: 
Kolasiński, 2017). Zarazem zostało zaakceptowane w orzecznictwie sądowym20.
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Autorzy książki Big Data and Competition Policy, Maurice E. Stucke oraz Allen P. Grunes, 
poszukują odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prawo konkurencji może odgrywać istotną rolę 
w zapewnianiu korzyści płynących z gospodarki opartej na danych (Big Data) przy jednoczesnym 
ograniczaniu ryzyka zakłócenia konkurencji, czy też powstania monopolu. Autorzy badają wpływ 
Big Data na politykę konkurencji oraz identyfikują przypadki, w których kwestie dotyczące pry-
watności oraz konkurencji wzajemnie na siebie oddziałują. Analizują również podejście organów 
ochrony konkurencji do koncentracji opartych na danych (data-driven mergers).

Książka podzielona jest na pięć części (na które składają się w sumie 22 rozdziały). Część I 
przedstawia cechy wyróżniające Big Data, tzw. cztery V, czyli objętość, prędkość, różnorodność 
i wartość (volume, velocity, variety, value of Big Data) oraz ich znaczenie w kontekście konkurencji. 
Autorzy zastanawiają się dlaczego siły rynkowe nie wymusiły na przedsiębiorcach zapewnienia 
konsumentom lepszych mechanizmów ochrony ich interesów związanych z prywatnością. 

Część II omawianej książki dotyczy obecnego podejścia organów ochrony konkurencji do 
oceny koncentracji opartych na danych oraz problemów, jakie są napotykane. 

Część III przedstawia niektóre z wyzwań, jakie Big Data stawia obecnie przed tradycyjną 
myślą antymonopolową. 

Część IV publikacji określa z kolei kilka rodzajów ryzyka, które, zdaniem Autorów, może 
generować na rynku ignorowanie przez organy ochrony konkurencji szczególnych problemów 
ujawniających się w przypadku koncentracji opartych na danych. Ta część dotyczy też problemów 
nadużycia pozycji dominującej, specyficznych dla firm technologicznych. 

W części V Autorzy udzielają organom ochrony konkurencji rozmaitych wskazówek, przykła-
dowo w zakresie oceniania koncentracji opartych na danych czy praktyk dotyczących nadużywa-
nia pozycji dominującej. 

Na przestrzeni całej książki Autorzy podejmują dyskusję z dziesięcioma, błędnymi ich zda-
niem, tezami („mitami”) występującymi do tej pory w debacie na temat ryzyka dla konkurencji, 
jakie niesie ze sobą Big Data.

Pierwszy „mit” opiera się, zdaniem Autorów, na założeniu, że ochrona prywatności służy 
innym celom niż prawo konkurencji. W pierwszej kolejności wyjaśniają oni, że większość naru-
szeń prawa konkurencji (takich jak zmowy cenowe) nie generuje ryzyka związanego z ochroną 
prywatności. Wskazują oni następnie na pewne rodzaje zachowań związanych z Big Data, które 
mogą być problematyczne. Jako przykład wskazują przejęcie WhatsApp przez Facebooka, któ-
re ich zdaniem może osłabić konkurencję pozacenową, przejawiającą się w zabezpieczeniach 
prywatności oferowanych konsumentom. Autorzy wskazują również na ryzyko, że nadużywanie 
władzy rynkowej przez dominanta w sferze gospodarki opartej na danych, może hamować rozwój 
innowacyjnych rozwiązań zapewniających konsumentom lepszą ochronę prywatności. 
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Mit drugi to założenie, że obecne uregulowania prawno-antymonopolowe, w tym narzędzia, 
którymi dysponują organy ochrony konkurencji, są wystarczające do rozwiązania problemów 
związanych z gospodarką opartą na danych. Autorzy twierdzą, że organy ochrony konkurencji 
dysponują głównie narzędziami do oceny skutków cenowych. Skutki pozacenowe natomiast, takie 
jak jakość produktu czy ochrona prywatności, mogą łatwo zostać przeoczone przy antymonopo-
lowej ocenie praktyk przedsiębiorców. 

Mit trzeci opiera się na stwierdzeniu, że siły rynkowe mogą rozwiązać istniejące problemy 
związane z prywatnością, poprzez wymuszenie na przedsiębiorcach respektowania prywatności 
użytkowników. Autorzy nie zgadzają się z tą tezą, twierdząc, że nawet jeśli przedsiębiorcy będą 
zezwalać konsumentom na dostęp (i być może edytowanie lub usuwanie) do informacji na ich 
temat, firmy wciąż będą gromadzić dane na ich temat oraz wykorzystywać je np. w celu tzw. tar-
getowania reklam.

Mit czwarty to założenie, że internetowe branże związane z przetwarzaniem danych nie pod-
legają efektom sieciowym (network effects). Autorzy kwestionują takie generalne stwierdzenie, 
wyróżniając kilka kategorii efektów sieciowych obserwowanych w ww. branżach: 
– tradycyjne efekty sieciowe występujące w przypadku sieci społecznościowych, takich jak 

Facebook;
– efekty sieciowe obejmujące skalę danych;
– efekty sieciowe obejmujące zakres danych; oraz
– efekty sieciowe, w których skala i zakres danych po jednej stronie rynku wpływa na drugą 

stronę rynku.
Mit piąty to fałszywa, zdaniem Autorów, teza, że rynki on-line oparte na Big Data mają niskie 

bariery wejścia. Autorzy uważają, że bariery wejścia w branżach internetowych opartych na da-
nych nie są ani niezmiennie niskie, ani wysokie, lecz często mogą wzrastać z powodu efektów 
sieciowych. Autorzy formułują tezę, że gospodarka oparta na Big Data generalnie sprzyja kon-
centracji siły rynkowej (na rynkach tych często obowiązuje zasada „zwycięzca bierze wszystko”). 

Zgodnie z mitem szóstym, dane nie mają wielkiego znaczenia konkurencyjnego, ponie-
waż są wszechobecne, tanie i powszechnie dostępne. Autorzy zauważają jednak, że wiele firm 
traktuje swoje dane jako zastrzeżone, nie ma zamiaru się nimi dzielić, inwestując zarazem spo-
re środki w pozyskiwanie nowych danych osobowych, co ma na celu wypracowanie przewagi 
konkurencyjnej.

Według siódmego mitu dane nie mają istotnego znaczenia konkurencyjnego, ponieważ do-
minujące firmy nie mogą pozbawić mniejszych firm dostępu do kluczowych danych oraz nie mogą 
wykorzystać danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Kwestionując prawdziwość tej 
tezy, Autorzy książki wskazują, że dzisiejsi dominanci (tacy jak Google) mogą wykorzystywać 
prędkość analizy danych do rozróżniania trendów na długo przed innymi (posiadającymi mniejsze 
bazy danych). Monitorując wyszukiwane hasła, Google może na przykład przewidzieć epidemie 
grypy, zanim będą w stanie to zrobić rządowe agencje zdrowia. Dzięki podobnym technikom 
(takim jak śledzenie trendów) firmy mogą teraz monitorować pojawiające się modele biznesowe 
w czasie rzeczywistym. Oceniając te tendencje, mogą szybko identyfikować (oraz pozbywać się) 
rodzących się konkurencyjnych zagrożeń (np. przez przejmowanie tych firm). 
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Mit ósmy to teza, że organy ochrony konkurencji nie powinny martwić się o sektory oparte na 
danych, ponieważ konkurencja zawsze pochodzi ze źródeł „zaskakujących”. W rozdziałach 15, 
16 i 18 Autorzy wskazują jednak, że szkody wyrządzane wskutek ograniczeń konkurencji przez 
potężne firmy technologiczne mogą być znaczące, a szczególnie w zakresie wyboru, innowacji, 
prywatności, indywidualnej autonomii i wolności oraz zaufania obywateli do gospodarki rynkowej.  

Mit dziewiąty to założenie, że pracownicy organów ochrony konkurencji nie powinni martwić 
się o sektory oparte na danych, ponieważ konsumenci korzystają z bezpłatnych dóbr i usług. 
Zdaniem Autorów te usługi w rzeczywistości nie są bezpłatne, ponieważ konsumenci płacą za 
nie swoimi danymi osobowymi i prywatnością. Ponadto, ze względu na brak przejrzystości kon-
sumenci często nie wiedzą, ile faktycznie płacą za te usługi. 

Ostatni, dziesiąty mit opiera się na stwierdzeniu, że konsumenci, którzy korzystają z darmo-
wych dóbr i usług, nie mają żadnych „rozsądnych” oczekiwań dotyczących prywatności. Autorzy 
wskazują w tym kontekście, że część osób udostępnia wiele swoich osobistych danych online, 
natomiast ewentualne preferencje konsumentów dotyczące prywatności mogą być identyfikowane 
dopiero, gdy są oni w pełni poinformowani o korzyściach i kosztach ich wyboru (w tym o zagroże-
niach ich prywatności), a rynek oferuje konkurencyjną gamę różnych opcji dotyczących prywat-
ności. Taka sytuacja, zdaniem Autorów, nie ma obecnie miejsca.

Recenzowana publikacja jest wyjątkowo wartościowym opracowaniem dla praktyków, przed-
stawicieli organów ochrony konkurencji oraz społeczności akademickiej. Jej wartość jest tym 
większa, że dotyczy ona zagadnień nowatorskich, a problemy które są w niej omawiane nie były 
dotychczas wyeksponowane w literaturze. Z całą pewnością również rozwiązania, które proponują 
Autorzy, będą stanowiły co najmniej inspirację dla organów ochrony konkurencji, które zdecydują 
się na podjęcie odpowiednich kroków w celu zwiększenia udziału kwestii dotyczących prywatności 
w analizach z zakresu prawa konkurencji. 

Marcin	Mleczko
asystent naukowy w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN  
oraz pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK
e-mail: marcinmleczko@gmail.com
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Seminarium	naukowe	pn.	 
„Aktualne	wyzwania	gospodarki	cyfrowej	 

w	sferze	zwalczania	porozumień	 
ograniczających	konkurencję”,	 
Warszawa,	12	kwietnia	2018	r.	

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk odbyło się 
otwarte seminarium naukowe pn. „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania 
porozumień ograniczających konkurencję”. Otwierając seminarium zorganizowane przez Zakład 
Prawa Konkurencji INP PAN, dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN odniósł się do wyzwań, 
jakie przed prawem konkurencji stawia rozwój gospodarki cyfrowej i wykorzystywanie nowych 
technologii w biznesie. Posługując się zaś kilkoma bieżącymi przykładami, zauważył, że organy 
ds. konkurencji starają się odpowiadać na powstające wyzwania na różne sposoby, w tym poprzez 
analizy wpływu nowych technologii na konkurencję, zmiany legislacyjne, a także przez wdrażanie 
zmian w swojej organizacji i strukturze.

Pierwszym z prelegentów był Marcin	Mleczko (INP	PAN), który wygłosił referat pt. „Algorytmiczne 
ustalanie cen. Nowa kategoria ‘jednostronnych’ porozumień”. Referat miał charakter wprowadzający 
i skupiał się na zagadnieniach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję z wykorzy-
staniem nowych technologii. Na wstępie referent zdefiniował pojęcie „algorytmu”, koncentrując 
się na algorytmach mających na celu ustalanie cen, a następnie podjął próbę ich osadzenia 
w kontekście zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Autor wskazał, że tylko niektóre 
zastosowania algorytmów służących do ustalania cen mogą być objęte zakazami prawa konku-
rencji, mimo że mogą generować szkody dla konsumentów. Prelegent dokonał podziału progra-
mów algorytmicznych na cztery kategorie. Pierwsza, która w ocenie prelegenta może być objęta 
zakazem porozumień ograniczających konkurencję, to wykorzystywanie algorytmu jako narzędzia 
służącego wdrożeniu porozumienia w życie, tj. dostosowania ceny do poziomu oferowanego przez 
konkurentów. Antykonkurenycjny charakter takiej praktyki potwierdziła m.in. decyzja brytyjskiego 
organu ochrony konkurencji z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie Trod Ltd - GB eye. Druga, również 
budząca wątpliwości z punktu widzenia prawa konkurencji, to wspólne użycie jednego algoryt-
mu przez kilku przedsiębiorców w wyniku zlecenia przez większą liczbę podmiotów zarządzania 
cenami jednemu dostawcy algorytmu. Zdaniem prelegenta, może to efektywnie doprowadzić do 
zawarcia porozumienia typu hub and spoke. Kolejna kategoria budzących zastrzeżenia praktyk 
z użyciem algorytmów dotyczy używania, przez znaczną część uczestników rynku, programów 
mających na celu automatyczne reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany cen wprowadza-
ne przez konkurentów. Referent, odwołując się do ustalonego orzecznictwa1, wyraził pogląd, iż 
takie zachowania, o ile nie są wynikiem wspólnych uzgodnień, nie są przejawem porozumienia 

1 Wyr. SN z 9.08.2006 r. (III SK 6/06).
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ograniczającego konkurencję, a stanowią normalne reakcje rynkowe. Na zakończenie prelegent 
wspomniał o – na razie hipotetycznym – zagrożeniu tzw. zmową robotów, gdzie antykonkurencyjna 
koordynacja działań przedsiębiorców może być efektem inicjatywy należących do ich zasobów 
urządzeń wyposażonych w sztuczną inteligencję. Prelegent wskazał, że gdyby algorytmy stały 
się zdolne do samodzielnego uczenia się i zmawiania, byłoby to prawdziwe wyzwanie dla prawa 
konkurencji. 

Drugi mówca, dr	hab.	Paweł	Podrecki,	prof.	INP	PAN, wygłosił referat pt. „Algorytmiczne 
metody ustalania cen w prawie konkurencji. Zagadnienia prawa prywatnego”. Prelegent skoncen-
trował się na ocenie algorytmicznych porozumień cenowych w kontekście dochodzenia roszczeń 
prywatnych (private enforcement). Profesor poddał pod dyskusję możliwość przypisania odpowie-
dzialności za porozumienie zawarte z zastosowaniem algorytmów cenowych, z wykorzystaniem 
nieujętych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów koncepcji pomocnictwa, podżegania 
i sprawstwa kierowniczego. W tym celu Prof. P. Podrecki odniósł się do konstrukcji prawnych 
metod ustalania odpowiedzialności funkcjonujących na gruncie prawa prywatnego, które mogą 
służyć jako schemat rozumowania w kontekście skutków cywilnoprawnych zawarcia porozumie-
nia. W opinii prelegenta, z punktu widzenia prawa konkurencji ocenie podlegać powinien zarówno 
twórca programu służącego do ustalania cen, jak i przedsiębiorcy, którzy korzystają z tych narzędzi, 
zawierając antykonkurencyjną zmowę. Zarazem Prof P. Podrecki wyraził opinię, iż współczes-
ne prawo konkurencji ma problem z kwalifikacją tych pierwszych zachowań. W tym kontekście 
wskazał na koncepcję pomocnictwa do kartelu, rozwijającą się głównie w doktrynie niemieckiej. 
Zwrócił uwagę na potrzebę dynamicznej wykładni pojęcia „porozumienia”, tak by objąć nie tylko 
jego bezpośrednich uczestników, lecz także podmioty zaangażowane w realizację antykonkurencyj-
nego celu w innym wymiarze (np. twórcy oprogramowania ustalającego ceny). Dalsze rozważania 
dotyczyły możliwości przypisania takim podmiotom trzecim odpowiedzialności przy dochodzeniu 
roszczeń prywatnych za szkodę wyrządzoną tym naruszeniem z zastosowaniem tradycyjnych 
konstrukcji prawa prywatnego, na gruncie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych byłoby, 
w ocenie mówcy, możliwe poprzez zakwalifikowanie naruszenia prawa konkurencji jako deliktu 
prawa cywilnego i posłużenie się przepisami kodeksu cywilnego regulującymi odpowiedzialność 
deliktową (art. 422 k.c, 429 k.c. oraz 430 k.c.). 

Prelegent omówił okoliczności uzasadniające zastosowanie wymienionych form odpowie-
dzialności deliktowej na gruncie prawa konkurencji. Podsumowując Prof. P. Podrecki wskazał, iż 
rozważenia wymaga pytanie, czy oferowanie i świadczenie usług polegające na korzystaniu z pro-
gramów algorytmicznych może być kwalifikowane w kategoriach odpowiedzialności pomocnika 
kartelu oraz czy korzystanie z takich programów jest postacią takich zachowań, jak powierzenie 
czynności do wykonania lub kierowanie działalnością. Prelegent skonstatował zarazem, że w tym 
zakresie cenna byłaby odpowiedź Trybunału Unii Europejskiej, co wymaga uprzedniego sformu-
łowania pytania prejudycjalnego. 

Kolejnym prelegentem był dr	Bartosz	Targański	(Szkoła	Główna	Handlowa), który przed-
stawił referat pt. „Sprawa C-74/14 Eturas UAB – nowe formy porozumień, nowe standardy 
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dowodzenia?”. Dr Targański przedstawił stan faktyczny sprawy, tj. opisał funkcjonowanie systemu 
informatycznego do rezerwacji wycieczek online dla biur podróży na Litwie. Każde z biur podróży 
posiadało dostęp do panelu rezerwacji oraz skrzynkę na wiadomości od administratora syste-
mu. W tych warunkach powstał problem antymonopolowej kwalifikacji wiadomości rozesłanych 
przez administratora systemu (spółki Eturas) do biur podróży, w sprawie ograniczenia rabatu od 
cen wycieczek z poziomu 4 do 1–3%. Na kanwie tej sprawy litewski Sąd Najwyższy skierował do 
TSUE pytanie prejudycjalne, mające na celu ustalenie czy można domniemywać, że przedsię-
biorcy byli lub powinni byli być świadomi informacji o ograniczeniach w wysokości rabatów i, nie 
sprzeciwiając się mu, wyrazili milczącą zgodę na jego stosowanie.

Według dr. Targańskiego, sprawa dotyczyła w istocie roli pomocnika antykonkurencyjnej 
zmowy i domniemania pasywnego naruszenia. W tym kontekście, prelegent przywołał sprawy 
C-194/14 P AC Treuhand oraz C-8/08 T-Mobile, w których stwierdzona została możliwość naru-
szenia art. 101 ust. 1 TFUE poprzez bierne formy uczestnictwa w porozumieniach. W sprawie 
będącej tematem referatu Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że domniemanie niewinności nie 
pozwala wnioskować, że biura zapoznały się z wiadomością na podstawie samego faktu, że wia-
domość została wysłana – dopiero z chwilą zapoznania się z wiadomością biura podróży mogły 
ją milcząco zaakceptować. Jednocześnie jednak Trybunał stwierdził, że możliwe jest – na pod-
stawie innych obiektywnych i spójnych poszlak – domniemanie, że biura podróży znały treść tej 
wiadomości. Domniemanie to mogło zostać przez biura podróży obalone, np. poprzez „tradycyjne” 
sposoby zdystansowania się: oświadczenie biur podróży wystosowane do wszystkich konkuren-
tów, którzy byli adresatami spornej wiadomości lub zawiadomienie organu ochrony konkurencji. 
Ponadto, Trybunał wskazał na dodatkowe sposoby zdystansowania się – jasny i wyraźny sprze-
ciw skierowany do administratora systemu Eturas lub przedstawienie dowodu na systematyczne 
stosowanie rabatu powyżej ustalonego pułapu.

Prelegent wskazał na wątpliwości związane z domniemaniem niewinności w przypadku prak-
tyk w środowisku cyfrowym, poddając pod rozwagę rolę ekonomii stosowania prawa konkurencji, 
tj. co powinno, a co może być wykazywane: uczestnictwo w porozumieniu czy brak uczestnictwa. 
Prelekcję dr Targański zakończył półżartobliwym stwierdzeniem, że być może, oprócz tradycyjnie 
stosowanych zabezpieczeń komputerowych, należy rozpocząć wyposażanie komputerów także 
w filtry antytrustowe, blokujące wiadomości o treściach antykonkurencyjnych.

Ostatnią prelegentką była dr	Małgorzata	Krasnodębska-Tomkiel	(INP	PAN), która przed-
stawiła prezentację pt. „Transgraniczne porozumienia w sferze gospodarki cyfrowej a nowe 
wyzwania dla Europejskiej Sieci Konkurencji”. Prelegentka skoncentrowała się na działalności 
platform rezerwacyjnych jako nowych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. 
Omawiając rozwój orzecznictwa w tej sprawie, dr Krasnodębska-Tomkiel przytoczyła na wstępie 
decyzję brytyjskiego organu ds. konkurencji ze stycznia 2014 r. dotyczącą warunków współpracy 
z hotelami i innymi wynajmującymi oraz wpływu na tradycyjne kanały sprzedażowe. Prelegentka 
odnotowała, że głównym identyfikowanym w przypadku platform rezerwacyjnym problemem są 
klauzule najwyższego uprzywilejowania. Wskazała zarazem na zróżnicowane podejście organów 
antymonopolowych w tym zakresie – niemiecki organ kwestionuje takie klauzule w szerokim ujęciu, 
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podczas gdy organy francuski, szwedzki, włoski, irlandzki i angielski przyjęły zobowiązania od 
spółki Booking.com legalizujące stosowanie klauzuli największego uprzywilejowania w wąskim 
ujęciu (tj. dotyczące tylko własnej strony internetowej obiektu). Prelegentka przytoczyła także 
raport Komisji Europejskiej oraz dziesięciu krajowych organów antymonopolowych, dotyczący 
monitoringu rynków europejskich pod kątem oceny skutków wyeliminowania szerokich (tj. doty-
czących wszystkich kanałów rezerwacji w jednym obiekcie) klauzul najwyższego uprzywilejowania. 
Zgodnie z konkluzją raportu, wyeliminowanie stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania 
w takim szerokim ujęciu poprawiło warunki konkurencji2.

W następnej kolejności prelegentka podniosła kwestię roli Europejskiej Sieci Konkurencji 
(ECN) do przeciwdziałania transgranicznym naruszeniom prawa konkurencji przez działające ze 
swej istoty równolegle w wielu krajach platformy rezerwacyjne. Autorka referatu podniosła koniecz-
ność wypracowania przez organy ds. konkurencji wspólnego podejścia w tym zakresie. Drugą 
kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest według prelegentki ustalenie, w jaki sposób działania 
organów ds. konkurencji względem transgranicznie działających podmiotów, takich jak platformy 
rezerwacyjne, miałyby być koordynowane – czy przez Komisje Europejską czy w sposób hory-
zontalny (między krajowymi organami). To ostatnie rozwiązanie prelegentka uznała za lepsze 
w sytuacji zaangażowania mniejszej liczby krajów. Jednak – jak podkreśliła – najważniejsza jest 
wola współpracy do wypracowania wspólnego standardu.

Przemówienia zaowocowały ożywioną dyskusją, którą zapoczątkowała Prof. Małgorzata Król-
Bogomilska (WPiA UW), zwracając uwagę m.in. na celowość odwołania się do konstrukcji prawa 
karnego w kontekście przypisywania odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji, uza-
sadnioną penalnym charakterem kar pieniężnych nakładanych w sprawach antymonopolowych. 
Prof. Król-Bogomilska odniosła się do spraw AC Treuhand dotyczących kwestii tzw. pomocni-
ctwa do kartelu, podkreślając, iż Komisja Europejska nałożyła karę na przedsiębiorcę działają-
cego na innym rynku niż ten, na którym funkcjonował kartel, co stanowiło precedens w praktyce 
decyzyjnej Komisji. Prof. Król-Bogomilska przedstawiła także swoje uwagi dotyczące ustalenia 
uczestnictwa w kartelu podmiotu pasywnego, wskazując, że jest to rodzaj odpowiedzialności za 
zaniechanie, uzależnionej od istnienia obowiązku działania (przeciwstawienia się) ugruntowa-
nej w doktrynie prawa karnego. Następnie głos zabrał dr Maciej Bernatt (WZ UW), który zwrócił 
się do prof. Podreckiego z pytaniem, czy jego zdaniem można przypisać odpowiedzialność na 
gruncie prawa cywilnego za zachowania, które nie byłyby zakazane na gruncie ustawy antymo-
nopolowej. Prof. Podrecki w odpowiedzi na pytanie podkreślił, że odpowiedzialność za szkodę 
spowodowaną przez naruszenie prawa konkurencji nie musi być oparta na ustawie private en-
forcement. Wobec powyższego reguły odpowiedzialności (związek między czynem a szkodą) 
mogą być ustalane na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Kolejny uczestnik 
dyskusji, mec. Krzysztof Kanton, zwrócił uwagę na różnicę między aktywnym pomocnikiem kar-
telu, którego przedmiotem działalności jest ułatwienie funkcjonowania porozumienia a dostawcą 
oprogramowania, który może nie mieć świadomości, w jaki sposób zostanie użyty jego pro-
dukt. Na tej podstawie postulował ostrożność w ocenie zachowań dostawców oprogramowania. 
Kolejnym głosem w dyskusji był komentarz mec. Katarzyny Wiese, która wskazała na konieczność 

2 http://ec.europa.eu/competition/ecn/hotel_monitoring_report_en.pdf.
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rozróżnienia form pasywnego uczestnictwa w porozumieniu na bierną partycypację powodowa-
ną np. strachem od uczestnictwa polegającego na zapewnianiu przez przedsiębiorcę atmosfery 
sprzyjającej zmowie. Na zakończenie seminarium prelegenci odnieśli się do uwag przedstawianych  
w trakcie dyskusji. 
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XIII	Antitrust	Conference	 
„Antitrust	between	EU	Law	and	National	Law”, 

Treviso	(Włochy),	24–25	maja	2018	r.

W dniach 24–25 maja 2018 r. w Treviso (Włochy) odbyła się trzynasta edycja konferencji po-
święconej aktualnym zagadnieniom prawa ochrony konkurencji, organizowanej cyklicznie co dwa 
lata przez mediolańską kancelarię Ruccellai & Raffaeli pod patronatem Centrum Doskonałości 
Jean Monnet Uniwersytetu Mediolańskiego (Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Università degli 
Studi di Milano). W trakcie dwóch dni blisko trzydziestu prelegentów przedstawiało wyniki swoich 
badań i dyskutowało na tematy dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień prawa ochrony konku-
rencji. Wśród nich centralne miejsce zajmowały te dotyczące roli prawa konkurencji w warunkach 
globalizującej się gospodarki i rozwoju nowych technologii, a także praw własności intelektualnej. 

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele stowarzyszeń prawniczych – włoskich 
(Associazione Antitrust Italiana, Associazione Italiana dei Giuristi di Impresa) i europejskich 
(Union des Avocats Européens, Ligue Internationale Droit de la Concurrence, European Company 
Lawyers Association), a także patronującego konferencji Centrum Doskonałości Jean Monnet 
Uniwersytetu Mediolańskiego.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęli Johannes	Laitenberger, dyrektor generalny 
Dyrekcji Generalnej ds. konkurencji Komisji Europejskiej, oraz Giovanni	Pitruzzella, ówczes-
ny (do 30 września 2018 r.) szef włoskiego organu antymonopolowego (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, dalej: AGCM), a obecnie rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. 
Johannes Laitenberger podkreślił wagę współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony kon-
kurencji i potrzebę jej wzmacniania, wskazując Europejską Sieć Konkurencji jako przykład dobrej, 
choć wymagającej reform, współpracy organów konkurencji. Z kolei szef AGCM wskazywał na 
związek między dobrobytem konsumentów a innowacyjnością, uznając, że współcześnie to właś-
nie innowacyjność i swoboda wyboru stanowią ważny miernik dobrobytu konsumenta. Podkreślił, 
że innowacyjność wspiera konsekwentne egzekwowanie prawa konkurencji, również wobec firm 
działających w innowacyjnych dziedzinach gospodarki, jeżeli blokują rozwój innym graczom ryn-
kowym. Przywołał tu przykład platform rezerwacji miejsc noclegowych on-line, w których sprawie 
AGCM współpracował z innymi europejskimi organami ds. konkurencji i Komisją Europejską1.

Inauguracyjny panel dyskusyjny poświęcony był doświadczeniom w zakresie prywatnopraw-
nego egzekwowania prawa konkurencji po roku od implementacji dyrektywy nr 2014/104/EU2. 
Tematem pierwszego wystąpienia były jednak problemy sprawiedliwości proceduralnej w kon-
tekście reguł sądowej kontroli decyzji AGCM. Temat zreferował mec. Fabio	Cintioli. Prelegent 
podnosił, że chociaż włoskie sądy administracyjne w procesie odwoławczym od decyzji AGCM 
dysponują pełną jurysdykcją, nie eliminuje to jednak zastrzeżeń co do efektywności sądowej 

1 Por. postanowienia AGCM w sprawie nr 1779 z 21.04.2015 r. i z 23.03.2016 r. Zob. http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8695-pubblicato-il-rapporto-
sull-attività-di-monitoraggio-nel-settore-delle-prenotazioni-on-line.html (dostęp: 3.07.2018 r.).
2 Dyrektywa 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 i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE 
z 2014, L 349, s. 1).
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drogi odwoławczej. Kolejny prelegent, Francesco	Caringella, prezes izby we włoskiej Radzie 
Stanu (Il Consiglio di Stato), podkreślał istotne znaczenie transparentności wykonywania swoich 
uprawnień przez AGCM, wobec faktu, iż organ ten nakłada na adresatów swoich decyzji sankcje 
o charakterze penalnym. 

Tematem następnego wystąpienia była rola organu ds. konkurencji w egzekwowaniu reguł 
konkurencji na drodze prywatnoprawnej i możliwe pola współpracy AGCM z sądami cywilnymi. 
Roberto	Chieppa, ówczesny sekretarz generalny AGCM3, podkreślił, że rolą organu powinno być 
wzmacnianie świadomości konsumentów, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pub-
licznych co do korzyści płynących dla poszkodowanych z regulacji private enforcement. Według 
prelegenta zwłaszcza instytucje publiczne mają możliwość uzyskiwania odszkodowań, opierając 
się na decyzjach AGCM dot. zmów przetargowych. Niestety, według prelegenta private enfor-
cement jest we Włoszech wykorzystywane wciąż w niewielkim stopniu. Na zakończenie panelu 
mec.	Mario	Siragusa przedstawił problemy związane z prywatnym dochodzeniem roszczeń na 
przykładzie konkretnej sprawy antymonopolowej.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był aktualnym zagadnieniom prawa ochrony konkurencji. 
Pani Alessandra	Tonazzi, dyrektor departamentu spraw międzynarodowych i europejskich AGCM, 
przedstawiła referat na temat roli współpracy międzynarodowej i znaczenia konwergencji regulacji 
antymonopolowych w globalizującej się gospodarce. Dyr. Tonazzi przypomniała dotychczasowe, 
sięgające dwudziestolecia międzywojennego, próby wprowadzenia ogólnoświatowej regulacji 
antytrustowej. Wprawdzie nie zaowocowały one przyjęciem globalnego kodeksu antymonopolo-
wego, ale pozwoliły na wypracowanie mechanizmów współpracy międzynarodowej (ICN, OECD, 
UNCTAD) i ułatwiły miękką konwergencję przepisów krajowych. Prelegentka stwierdziła, że wobec 
wzrastającego protekcjonizmu państwowego nie widzi obecnie szans na większe umiędzynaro-
dowienie regulacji antymonopolowych. 

Wystąpienie Anny	Nakou, wiceprezes greckiej Komisji ds. Konkurencji, poświęcone było 
doświadczeniom tego organu z wprowadzania procedury settlement. Uczestnicy konferencji mo-
gli się dowiedzieć, że greckie rozwiązania były wzorowane na unijnych z tą różnicą, że poziom 
redukcji kary wynosi 15%. Po dwóch latach obowiązywania, na podstawie procedury settlement 
sfinalizowano dwa postępowania. Panel zakończyły referaty dr. Francesco	Anglani na temat 
regulacji transportu lotniczego oraz dr. Luca	Arnaudo, reprezentującego AGCM i LUISS Guido 
Carli University, na temat koncentracji i inwestycji zagranicznych w dobie protekcjonizmu.

Drugi dzień konferencji rozpoczął panel o związkach prawa konkurencji z nowymi technolo-
giami. Na wstępie Michele	Piergiovanni, naczelnik w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej, omówił najnowsze sprawy koncentracyjne w sektorach telekomunikacji i nowych 
technologii. Prelegent podkreślił, że Komisja coraz większe znaczenie przypisuje ocenie efektów 
dysponowania przez uczestników koncentracji zasobami danych począwszy od sprawy M.7217 
Facebook/WhatsApp. W szczególności dotyczy to koncentracji prowadzących do kumulacji zna-
czących aktywów danych, które mogłyby zostać wykorzystane do wykluczenia konkurentów. 
Wystąpienie zakończyła konkluzja o wystarczalności obecnych rozwiązań w prawie unijnym do 
realizacji celów prawa konkurencji na rynkach nowych technologii. 

3 Niedługo po konferencji Roberto Chieppa został powołany na stanowisko Sekretarza Generalnego Prezydium Rady Ministrów, zob. http://www.go-
verno.it/articolo/roberto-chieppa-nominato-segretario-generale-della-presidenza-del-consiglio/9654. 
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Następnie Alessandro	Noce, dyrektor departamentu ds. artykułów spożywczych, farma-
ceutyków i transportu AGCM, omówił wpływ nowych technologii na sektor transportu. Według 
prelegenta sektor ten znajduje się wśród tych, na które digitalizacja gospodarki wpłynęła najbar-
dziej, zmieniając jego strukturę i wprowadzając nowe modele biznesowe. Digitalizacja pozwoliła 
na rozwój platform (UBER, Blablacar, Flixbus), które stały się symbolami gospodarki cyfrowej. 
Zarazem we Włoszech, w reakcji na pojawienie się nowych konkurentów, przedsiębiorcy zasie-
dziali (korporacje taxi, przewoźnicy autobusowi) zareagowali lobbingiem na rzecz zwiększenia 
prawnych barier wejścia nowych graczy na rynki transportowe. Prelegent zaakcentował istotną 
rolę AGCM, po którego negatywnej opinii na temat projektu zmiany prawa o transporcie4, od-
stąpiono od nowelizacji prawa mającej zablokować działanie Flixbus. Z kolei UBER stworzył, 
według AGCM, alternatywę pozwalającą zaspokoić popyt, którego przewoźnicy taxi nie zaspoka-
jają (z uwagi na ograniczenia liczby taksówek i wysokie ceny). Mimo że po wyrokach Trybunału 
Sprawiedliwości5 państwa członkowskie UE mogą regulować działalność UBER, AGCM lobbował 
za obniżeniem poziomu regulacji przewozów osób w prawie krajowym, starając się pogodzić trzy 
dobra: ochronę konkurencji, bezpieczeństwo drogowe i bezpieczeństwo pasażerów. Na koniec 
A. Noce odnotował, że choć obecnie efektem rywalizacji między tradycyjnymi przedsiębiorstwa-
mi transportowymi i platformami rezerwacyjnymi są dostrzegalne korzyści dla konsumentów, nie 
eliminuje to ryzyka pojawienia się w przyszłości, wraz z rozwojem technologii, ryzyka monopolu 
w sektorze transportowym, np. gdyby obecną różnorodność ofert zastąpiła jedna tylko platforma 
rezerwacyjna, wspólna dla wszystkich kategorii środków transportu. 

Kolejny mówca, prof.	Mark	Patterson z Fordham University School of Law (New York), przed-
stawił referat na temat „Modułowość, interfejsy i konkurencja w gospodarce cyfrowej”. Zajął się 
on tematem interoperacyjności i tym, w jaki sposób przedsiębiorca kontrolujący interfejs swojego 
produktu z zakresu nowych technologii może zdefiniować ten interfejs w celu uniemożliwienia 
konkurentom „podłączenia” swych produktów. 

Ostatnim prelegentem tego panelu był dr Simone	Gambuto. Jego wystąpienie dotyczyło 
zagadnienia algorytmów i Big Data. Odnotował on, że literatura przedmiotu w przeważającej czę-
ści skupia się na analizie Big Data jako źródła siły rynkowej i instrumentu do monitorowania sto-
sowania się kartelistów do nielegalnych uzgodnień. Z kolei algorytmy są z punktu widzenia reguł 
konkurencji postrzegane jako narzędzie pozwalające stworzyć idealną, niewykrywalną zmowę. 
W oparciu o charakterystykę rynku rezerwacji biletów lotniczych on-line i własne doświadczenie 
życiowe6 mec. Gambuto zauważył, że linie lotnicze mogą już teraz indywidualnie ustalać ceny 
pod kątem konkretnego klienta, a w przyszłości będą mogły to robić jeszcze skuteczniej, opiera-
jąc się na bieżącym monitoringu cen konkurencji i zdolności płatniczych klienta, uwzględniając 
ceny alternatywnych środków transportu, a zarazem wykorzystując te same algorytmy. W efek-
cie wykorzystanie zarówno Big Data, jak i algorytmów mogą ograniczać dobrobyt konsumenta, 
choć bez naruszenia tradycyjnie rozumianych reguł konkurencji (bez potrzeby zawarcia zmowy). 

4 Cfr. AS1360 “servizi automobilistici interregionali di competenza statale”, bollettino 12/2017; http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/12-17.
pdf/download.html. 
5 Wyr. TS z 20.12.2017 w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL, ECLI:EU:C:2017:981; wyr. TS 
z 10.04.2018 r. w sprawie C-320/16 Uber France, ECLI:EU:C:2018:221.
6 Obserwacje różnic cen na tę samą, często pokonywaną przez prelegenta, trasę, jeśli rezerwacji dokona się za pomocą własnego sprzętu i za pomocą 
sprzętu z zablokowaną identyfikacją użytkowania.
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To rodzi, zdaniem prelegenta, pytanie, czy antymonopolowy standard bezprawności wymagać 
będzie w przyszłości weryfikacji.

Tematem kolejnego panelu były związki prawa antymonopolowego z prawem własności in-
telektualnej. Na wstępie Filippo	Arena, szef gabinetu w AGCM, wypowiedział się na temat ogra-
niczeń w ochronie znaków towarowych. Prelegent przyznał, że znaki towarowe rzadziej generują 
problemy w sferze prawa ochrony konkurencji. Zwrócił jednak uwagę na znaczenie marek w ko-
mercjalizacji produktów luksusowych, których dotyczył jeden z najnowszych antymonopolowych 
wyroków TS (sprawa C-230/16 Coty). Kolejny prelegent, prof. Renato	Nazzini z King’s College 
w Londynie, przedstawił rozważania dotyczące relacji między prawami własności intelektualnej 
a prawem konkurencji. Głównym przedmiotem wystąpienia były umowy licencyjne na warunkach 
FRAND. Następny referat wygłosiła prof. Valeria	Falce (Uniwersytet Europejski w Rzymie). 
Tematem wystąpienia były wyzwania, jakie dla prawa autorskiego niesie ze sobą strategia jed-
nolitego rynku cyfrowego. Prelegentka zauważyła, że w gospodarce opartej na wykorzystaniu 
danych coraz bardziej strategiczną wartość mają informacje, zarówno te chronione na podstawie 
praw własności intelektualnej, jak i te publicznie dostępne za pomocą sieci Internet, stanowiące 
elementy interaktywnych baz danych. Podkreśliła zarazem, że w tych warunkach przepisy unijne 
dotyczące oryginalnych baz danych stają się nieadekwatne. Ostatnim z uczestników panelu był 
mec. Luca	Sanfilippo, który zagadnienie praw wyłącznych i konkurencji przedstawił na przykła-
dzie praw do transmisji telewizyjnych wydarzeń sportowych.

Piąty panel, zatytułowany „Biznes i rynek”, referatem na temat programów zgodności z pra-
wem konkurencji, otworzył reprezentujący AGCM prof. Michele	Ainis. Pretekstem wystąpienia 
były wytyczne nt. compliance, których projekt AGCM niedługo przed konferencją przekazał do 
publicznych konsultacji7. Przygotowanie tych wytycznych ma służyć zwiększeniu transparentności 
działania organu i pewności prawa po stronie przedsiębiorców. Jest to zarazem konsekwencja uz-
nania w już obowiązujących wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych, że wdro-
żenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego programu zgodności z przepisami antymonopolowymi 
może stanowić okoliczność łagodzącą8. Wystąpienie kolejnej prelegentki, dr Barbary	Veronese, 
stanowiło obserwację z perspektywy ekonomisty problematyki definicji rynku właściwego w wy-
branych włoskich sprawach antymonopolowych. Z kolei dr	Pietro	Merlino zajął się problemem 
braku wyraźnych granic w relacjach między prawem konkurencji a ochroną danych osobowych. 
Według prelegenta, intuicyjnie dostrzegalne są różnice celów prawa konkurencji i prawa ochrony 
danych osobowych, jednak są też wiarygodne opinie, że rozbieżność celów realizowanych przez 
obie dziedziny prawa nie są tak duże. Zdaniem prelegenta, stosowanie praktyki obniżającej po-
ziom ochrony prywatności w związku z oferowanym produktem (usługą) uznawać należałoby za 
praktykę antykonkurencyjną, jeżeli prowadzić to może do obniżenia jakości produktu (usługi), 
a w konsekwencji do zmniejszenia dobrobytu konsumenta. Tymczasem nie zawsze jest to prawda. 

Ostatni referat w panelu wygłosił mec. Luca	Toffoletti. Jego przedmiotem były rozważania 
na temat roli art. 101 ust. 3 Traktatu we współczesnym prawie konkurencji. Prelegent zauważył, 

7 Linee Guida Sulla Compliance Antitrust. Provvedimento n. 27117. W: AGCM Bollettino Settimanale n. 15/2018; http://www.agcm.it/bollettino-
settimanale/9255-bollettino-15-2018.html. 
8 Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione 
dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, pkt III.23; http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/7426-delibera-agcm-22-ottobre-2014-n25152-
linee-guida-sulla-modalita-di-applicazione-dei-criteri-di-quantificazione-delle-sanzioni-amministrative-pecuniarie-irrogate-dallautorita-in-applicazione-
dellarticolo-15-comma-1-della-legge-n-28790-.html.
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że rola tego przepisu zmniejszyła się po rezygnacji, od 2004 r., z systemu dobrowolnych notyfi-
kacji porozumień. Nie oznacza to jednak zbędności tej normy. Kształtuje ona praktykę organów 
krajowych, zapewnia większą pewność prawa przedsiębiorców i ułatwia ocenę zawieranych po-
rozumień przez samych przedsiębiorców. Jednakże kryteria zastosowania art. 101 ust. 3 Traktatu 
są trudne do spełnienia, o czym świadczy brak decyzji na jego podstawie. 

Ostatni panel konferencji poświęcony był związkom prawa antymonopolowego i ochrony kon-
sumentów. Mec. Jacques	Moscianese, odniósł się do rodzajów ryzyka i szans, jakie dla rynku 
i dla konsumentów niesie ze sobą wykorzystanie algorytmów i Big Data. Coraz większe znacze-
nie form z sektora new-tech przedstawił na przykładzie danych obrazujących znaczący wzrost, 
w latach 2001–2017, liczby tych firm w gronie przedsiębiorców generujących największe przy-
chody. Zaryzykował też twierdzenie, że rola konsumenta w tej branży jest lepsza niż mogłoby się 
wydawać. Jako dysponent danych, tak ważnych z uwagi na specyfikę stosowanego w tej branży 
modelu biznesowego, konsument staje się równocześnie producentem i dystrybutorem (danych 
niezbędnych do dostarczenia mu odpowiedniego produktu / usługi). Następnie dr Emanuele	
Camandona	omówił perspektywy klienta po wprowadzeniu nowych zasad dystrybucji selektyw-
nej określonych w sprawie C-230/16 Coty, na przykładzie reprezentowanej przez niego Luxottica 
Group. Z kolei Marlene	Melpignano, przedstawicielka Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna 
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Konsumentów), omówiła podstawowe założenia tzw. nowego ładu 
dla konsumentów, w zakresie proponowanych zmian istniejących dyrektyw i propozycji nowej dy-
rektywy w sprawie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Panel zakończyła mec. Sabrina	
Borocci referatem na temat „Konsumenci, ochrona konkurencji i demokracja”.

Grzegorz	Materna
Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor INP PAN; 
senior lawyer w Kancelarii Hansberry-Tomkiel; 
e-mail: g.materna@hansberrytomkiel.com
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Seminarium	naukowe	pn.	„Monopol	 
i	jego	wykorzystywanie	w	sferze	gospodarki	cyfrowej	 

–	jaka	rola	prawa	antymonopolowego?”,	 
Warszawa,	2	października	2018	r.	

W dniu 2 października 2018 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk odbyło się 
seminarium naukowe pn. „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola 
prawa antymonopolowego?”. Było to kolejne już, zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji 
INP PAN, spotkanie naukowe dotyczące wyzwań prawa konkurencji w sektorze cyfrowym.

Po krótkim wprowadzeniu dr. hab. Grzegorza Materny, prof. INP PAN, referat wygłosił Artur	
Szmigielski	(INP	PAN). Tematem prelekcji był rynek właściwy i siła rynkowa przedsiębiorców na 
rynkach cyfrowych w kontekście darmowych usług platform internetowych. Zdaniem prelegenta, 
rynki cyfrowe charakteryzują się wysoką innowacyjnością, tendencją do tworzenia naturalnych 
monopoli (na zasadzie winner takes all), wielostronną naturą oraz występowaniem silnych efek-
tów sieciowych (bezpośrednich i pośrednich). Nie istnieje jednolita koncepcja „rynku cyfrowe-
go”, ponieważ rynki te mogą obejmować niezliczone przykłady różnych innowacyjnych modeli 
biznesowych. Zaproponował on ogólną definicję, zgodnie z którą rynek cyfrowy obejmuje bran-
że, w których przedsiębiorcy dostarczają swoim klientom cyfrowe produkty lub usługi, a rozwój 
i zarządzanie platformą internetową jest kluczowym aspektem ich działalności. W dalszej części 
referatu A. Szmigielski rozwinął wątek wielostronności rynków cyfrowych oraz wskazał dwa prze-
ciwstawne stanowiska. Pierwsze z nich podkreśla, że użytkownicy „płacą” za korzystanie z ser-
wisów internetowych za pomocą „nowej waluty”, którą są, w zależności od przyjętej koncepcji, 
albo udostępniane dane, albo uwaga poświęcana na korzystanie z serwisów. Zgodnie natomiast 
z drugim podejściem, należy skupić się na stronie, gdzie dochodzi do przepływów pieniężnych  
(np. rynek reklamy internetowej), a następnie uchwycić pośredni efekt sieciowy. Z tej perspektywy 
różne usługi oferowane przez platformy (np. YouTube i Facebook) konkurują ze sobą o uwagę 
użytkowników oraz reklamodawców. Jednakże, jak podkreślił, w praktyce decyzyjnej Komisji 
Europejskiej (dec. Google/DoubleClick; Microsoft/LinkedIn; Google Search) – przy określaniu 
rynku właściwego – widać wyraźną tendencję uwzględniania cech funkcjonalnych poszczegól-
nych platform internetowych (oferowanych „bezpłatnie”). Na zakończenie prelegent odniósł się 
do potencjalnych problemów związanych z określeniem dominacji na rynkach cyfrowych, które 
wiążą się z ograniczoną możliwością podnoszenia cen za dostęp do serwisów internetowych, 
a także brakiem ograniczenia w korzystaniu z wielu bezpłatnych usług internetowych jednocześ-
nie, a także ich łatwą zmianą przez użytkowników.

Drugi referat wygłosił dr	hab.	Konrad	Kohutek,	prof.	Krakowskiej	Akademii	im.	Andrzeja	
Frycza-Modrzewskiego. Dotyczył on nadużywania pozycji dominującej na rynku wyszukiwa-
rek internetowych w praktyce Komisji Europejskiej na przykładzie sprawy Google. Prelegent, 
po krótkim przedstawieniu stanu faktycznego, który legł u podstaw decyzji Komisji Europejskiej 
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w sprawie Google Search (Shopping)1, wskazał na jej bezprecedensowy, a zarazem kontrower-
syjny charakter. Jest to pierwsza sprawa, w której Komisja ukarała przedsiębiorcę za narusze-
nie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej polegające na promowaniu własnego 
produktu kosztem produktów konkurencji. Zdaniem prof. Kohutka, choć teoretycznie spełnione 
zostały przesłanki pozwalające na stwierdzenie posiadania przez Google pozycji dominującej, 
to w praktyce przedsiębiorca ten nie miał możliwości działania w oderwaniu od konsumentów, 
gdyż stosunkowo łatwo mogli oni zmienić Google na innych dostawców porównywalnych usług. 
Prelegent zauważył również, że praktykę, za którą ukarano Google, trudno przypisać do katalogu 
typowych przejawów nadużywania pozycji dominującej – tj. odmowy kontraktowania, dyskrymi-
nacji, czy też wiązania (tying). K. Kohutek skrytykował również pojawiające się w doktrynie głosy, 
jakoby praktyka Google miała polegać na lewarowaniu, czyli przenoszeniu siły rynkowej z rynku 
wyszukiwarek horyzontalnych na rynek porównywarek cenowych. Jego zdaniem, nawet jeśli do 
takiego przenoszenia siły rynkowej doszło, to nie może to samo w sobie zostać zakwalifikowane 
jako niedozwolona praktyka. Kończąc referat, prelegent wskazał na problem z ustaleniem skutecz-
nego środka zaradczego, który pozwoliłby na zapewnienie swoistej „neutralności wyszukiwania”, 
którą miałby gwarantować Google na rynku porównywarek cenowych.

Ostatni referat wygłosiła Iga	Małobęcka-Szwast,	doktorantka	w	Katedrze	Prawa	Euro-
pejskiego	Uniwersytetu	Warszawskiego. Prelegentka przybliżyła koncepcję nadużywania pozycji 
dominującej poprzez naruszenie reguł ochrony danych osobowych na przykładzie postępowania 
Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi. Rozpoczynając referat, I. Małobęcka-Szwast wska-
zała na wątpliwości, które może budzić zaangażowanie organu antymonopolowego w sprawę 
dotyczącą naruszenia danych osobowych. Co do zasady, tego typu sprawy powinny podlegać 
kognicji organów wyspecjalizowanych w ochronie danych osobowych. Jednakże ze względu na 
specyficzny model biznesowy podmiotów działających na rynku cyfrowym – tj. oferowanie usług 
bezpłatnie, ale w zamian za dzielenie się przez użytkowników danymi (zainteresowaniami, naro-
dowością, wiekiem itp.), dla przedsiębiorców opłacalne może być naruszanie przepisów dotyczą-
cych ochrony danych osobowych w celu gromadzenia ich w jeszcze większej ilości. Prelegentka 
wskazała na dotychczasową praktykę Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, które z rezerwą podchodziły do postępowań antymonopolowych przeciwko podmio-
tom naruszającym reguły ochrony danych osobowych. Mimo to, niemiecki organ zdecydował się 
wszcząć postępowanie antymonopolowe przeciwko Facebookowi, przyjmując, że niewłaściwe 
wykorzystanie danych osobowych może stanowić nadużycie pozycji dominującej na rynku sieci 
społecznościowych, na którym dostęp do tego rodzaju danych jest kluczowy. Kończąc referat, pre-
legentka podała w wątpliwość możliwość prowadzenia podobnego postępowania przez Prezesa 
UOKiK, ponieważ zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, polskie organy admi-
nistracji działają „na podstawie i w granicach prawa”. Zdaniem I. Małobęckiej-Szwast, przesądza 
to o braku jurysdykcji Prezesa UOKiK w podobnych sprawach, ze względu na właściwość takich 
organów, jak chociażby Prezes UODO.

Seminarium zamknęła dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał mgr Artur Szmigielski. 
Odnosząc się do referatu prof. Konrada Kohutka, prelegent wskazał, że w sprawie Google Shopping 
kluczowy był nie tyle sam wątek faworyzowania własnej usługi, ile jednoczesne, znaczne obniżenie 
1 Dec. Komisji Europejskiej z 27.06.2017 r., AT.39740.
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pozycjonowania wyników wyszukiwania usług oferowanych przez konkurentów Google (demo-
ting). Jako kolejna głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, która odniosła się do 
wątku traktowania udostępniania przez użytkowników serwisów internetowych danych osobowych 
jako formy zapłaty. Wskazała, że udostępnianie tych danych może stanowić faktyczną zapłatę 
za oferowane usługi w sytuacji, gdy ich cena jest niższa w związku z wyrażeniem zgody na prze-
syłanie informacji marketingowych o innych produktach. Następnie, dr Bartosz Targański podał 
w wątpliwość możliwość dokonania skutecznej analizy działań podmiotów aktywnych w sektorze 
gospodarki cyfrowej przez organy antymonopolowe, ze względu na ich niezwykle dynamiczny 
charakter. Zaznaczył, że być może bardziej zasadne byłoby skoncentrowanie się organów na 
analizie ex post. Jako kolejny głos zabrał Jan Polański, który sceptycznie odniósł się do tez re-
feratu dotyczącego decyzji w sprawie Google Shopping. W jego ocenie, Komisja prawidłowo 
uznała, że Google posiada pozycję dominującą, która została nadużyta poprzez faworyzowanie 
własnych produktów Google. Na koniec dyskusji dr Jarosław Łukawski podniósł wątek zasadności 
wyznaczania odrębnych rynków właściwych dla każdej ze stron dwustronnych platform cyfrowych. 
W odpowiedzi głos zabrał Artur Szmigielski, według którego odrębne rynki właściwe dla każdej ze 
stron platformy powinny być wyznaczane w przypadku platform o charakterze nietransakcyjnych, 
czerpiących swój zysk z reklam internetowych (np. Facebook).

Szymon	Murek
LL.M. (Queen Mary University of London), 
aplikant adwokacki, 
associate w dziale prawa konkurencji kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak;
e-mail: szymon.murek@skslegal.pl
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New	technologies,	Big	Data	and	the	digital	economy:	current	challenges	for	competition	
law (from the Volume Editor)

In	memoriam	of	Professor	Irena	Wiszniewska-Białecka

CARS	Honorary	Award	2018.	Big	Owl	for	Dr.	Stanisław	Gronowski
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ARTICLES

Krzysztof Kanton, Jarosław Łukawski, Szymon Murek, Attention	market.	The	concept	and	
challenges	in	a	merger	assessment
Table	of	contents
I. Introduction
II. Attention market
 1. The concept of attention
 2. Two-sided attention platforms
III. Challenges in the analysis of concentrations on the attention market
 1. Definition of the relevant markets
 2. Assessment of market power
 3. Dynamics of the attention market
IV. Assessment of concentrations on the attention market – case studies
 1. Facebook/Instagram
 2. Facebook/WhatsApp
V. Summary
Summary:	The article focuses on the issue of ‘attention’ paid by consumers to internet and 
mobile apps content, which from the economic perspective is a resource that falls short. The 
authors analyze attention as a commodity and present the characteristics of the markets on 
which it is traded. The publication indicates the challenges faced by competition authorities in 
assessing concentrations between entities active on the attention market – the so-called attention 
brokers. In the latter part of the article, the authors analyze the methodology used by competition 
authorities to assess concentrations between the biggest modern attention brokers. Conclusions 
and postulates regarding future analyses of concentrations on the attention market are presented  
in the summary.
Key	words: attention, attention market, attention economics, two sided markets, mergers
JEL:	K0, K21, L40
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Artur Szmigielski, Favouring one’s own products or services by vertically integrated online 
platforms as a discriminatory abuse of a dominant position 
Table of contents
I. Introduction
II. The scope of ‘regulation’ of online platforms
 1. The concept of ‘online platforms’  and their role in the digital economy
 2. Vertically integrated business model
III. EU framework for the prohibition of the abuse of a dominant position
 1. Discrimination and competitive disadvantages
 2. Favouring one’s own services
 3. The anti-competitive effect of the practice
IV. The concept of abuse on the example of the Google Search decision
 1. Legal classification
 2. Discrimination between the platform and its competitors
 3. Discrimination in the absence of contractual relations
V. Search neutrality
VI. Summary
Summary: The practice of favouring one’s own vertically integrated services by a dominant online 
platform can be assessed as an independent practice of discrimination (prohibited under Article 
102 paragraph 2 point c TFEU). This does not mean, however, that a dominant undertaking has 
an absolute obligation to treat products or services of its trading partners equally to its own offer. 
Such practices should be considered abusive if they create unfavourable conditions of competition 
and have significant anti-competitive effects. What is prohibited by a discriminatory practice does 
not refer to the fact of favouring one’s own services, but to a situation where rivals are placed at 
a competitive disadvantage, and thus significant parameters of competition, such as innovation 
and consumer choice, are weakened.
Key words: Online platform, two-sided markets, search engines, abuse of dominant position, 
discrimination, non-price discrimination, self-preference, vertical integration, search neutrality
JEL: K20, K21, K24, K42

Piotr Semeniuk, Will competition law solve the vendor lock-in problem in the B2B software 
sector?
Table of contents
I. Introduction: the vendor lock-in problem
II. Why competition law should prevent the vendor lock-in problem?
III. Vendor lock-in problem: overview of competition authorities’ decisions and the case-law 

(EU and worldwide)
IV. Premises to apply competition law to the vendor lock-in problem
 1. Dominance/market power
 2. Relevant markets in the B2B software sector
  2.1. Introduction
  2.2. Product dimension – functionality of software
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  2.3. Product dimension – business sectors
  2.4. Other potential ways of segmenting the product market
  2.5. Geographic dimension
  2.6. Aftermarkets
V. Vendor lock-in: suspicious practices/clauses on the B2B software market
 1. Exclusivities 
 2. Tying, bundling and rebates
 3. Refusal to grant license/information on interoperability
VI. Summary
Summary:	Competition law is increasingly being used (so far, mainly in the US) in order to 
prevent the vendor lock-in problem in the B2B software sector. International academia also calls 
for increased activities of competition authorities in addressing vendor lock-in problems. Some 
business practices and contractual clauses applied by vendors in their Polish IT contracts could 
also be classified as an anticompetitive practice (e.g. exclusivities, tying, bundling, loyalty rebates, 
refusals to grant a license or to grant access to information on interoperability). Competition law 
in the world of  IT contracts can supply buyers or competitors with arguments to challenge some 
of the vendors’ business practices or contractual clauses.
Key	words:	competition law, vendor lock-in, software, B2B, software agreements
JEL:	K21, K24

Marcin Mleczko,	Technological	challenges	for	anthropocentric	competition	law:	the	case	of	
algorithmic	pricing	in	the	e-commerce	sector
Table	of	contents
I. Introductory remarks
II. Algorithmic price fixing – basic concepts 
III. Types of ‘algorithmic collusion’
 1.  First category – algorithms as tools for implementation of arrangements previously made 

by parties
  1.1 Tool
  1.2 Hub and Spoke
 2. Second category – algorithmic-facilitated tacit collusion 
  2.1 Automatic reaction
  2.2 Artificial intelligence 
IV. Final remarks
Summary:	The author presents the problem of algorithmic price fixing in the context of the 
prohibition of anti-competitive agreements. Firstly, the basic concepts related to this subject are 
explained. Presented next are various types of algorithmic collusion. The core of the article contains 
an analysis of different ways of using algorithms based on existing case-law.
Key	words:	algorithms, artificial intelligence, anti-competitive agreements
JEL:	K21, K23, K42



Contents, Summaries and Key Words 

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

182

Michał Konrad Derdak, Do	Androids	Dream	of	Price	Fixing?	Pricing	algorithms,	artificial	
intelligence,	and	competition	law.
Table	of	contents
I. Introduction
II. What is artificial intelligence (AI)?
III. First steps in the assessment of anticompetitive practices using pricing algorithms
IV. Liability for a competition law breach with the use of AI 
 1. General remarks
 2. AI as a tool to implement an anticompetitive arrangement
 3. AI intentionally designed to lead to a prohibited agreement and the risk of tacit collusion
 4. AI unintentionally designed to lead to a prohibited agreement
 5. Competition law breach caused by self-learning AI
 6. Competition law breach caused by rogue AI
V. Summary
Summary:	The article outlines the issue of undertakings’ liability for actions taken with the 
use (or participation) of artificial intelligence, which are in breach of the prohibition to enter into 
anticompetitive arrangements. Its particular focus is on the currently most important issue in this 
context, taking into account the experiences so far, namely the issue of using (dynamic) pricing 
algorithms.
Key	words:	antitrust liability, pricing algorithms, artificial intelligence
JEL:	K21, K24

Laura Skopowska,	Merger	control	in	the	Big	Data	era	–	on	the	new	jurisdictional	threshold	
based	on	the	transaction	value	criterion	in	the	context	of	the	European	Commission’s	
decision-making	practice	and	the	amendments	to	Austrian	and	German	antitrust	laws
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thresholds
  2.1. Consideration value
  2.2. Domestic activity
III. Assessment of the appropriateness of introducing new jurisdictional thresholds in the context 

of the European Commission’s decision-making practice
 1. ‘Ubiquitousness’ of data
  1.1. Google / Doubleclick
  1.2. Facebook / WhatsApp
  1.3. Conclusions
 2. Referral system
IV. Summary
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Summary:	During a recent consultation of the European Commission on the assessment of 
the procedural and jurisdictional aspects of EU merger control, the Commission expressed 
significant doubts regarding its notification system based solely on a turnover criterion, which can 
create significant enforcement gaps while assessing acquisitions taking place in the digital and 
pharmaceutical markets. In the Big Data era, when databases are of increasing market importance, 
current jurisdictional thresholds may not be a sufficient tool to detect anticompetitive acquisitions 
on the digital market. This scientific article assesses whether the introduction of new criteria is 
justified. The article also includes an analysis of amendments made to the German and Austrian 
merger control procedure which introduce a new criterion of ‘consideration value’ (also referred 
to as ‘transaction value’) along with the turnover criterion. 
Key	words:	merger control, jurisdictional thresholds, Big Data, turnover threshold, transaction 
value threshold, consideration threshold, digital markets, data
JEL:	21
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Bartosz Targański, The	prohibition	of	the	use	of	trademarks	in	online	advertising	and	the	
prohibition	of	cooperation	with	price	comparison	websites	as	a	restriction	of	competition	
in	the	context	of	the	Bundesgerichtshof	ruling	of	12	December	2017
Table	of	contents
I. Introduction
II. Decision of the Bundeskartellamt
 1. Internet is increasing competition 
 2. Prohibition of using trademarks in online advertising
 3. Prohibition of cooperation with price comparison websites
 4. Agreement prohibited for its aim
III. Judgement of the Bundesgerichtshof
IV. Comment
 1. Equivalence of internet and stationary sales restrictions
 2. Aura of luxury, or what exactly?
Summary:	The case is part of a series of recent cases where EU competition authorities 
considered the acceptable scope of restricting online retail sales by producers. According to the 
decision of the Bundeskartellamt of 26 August 2015, and subsequent rulings of German courts, 
an absolute ban on the use of trademarks in online advertising and the prohibition of cooperation 
with price comparison websites imposed on distributors by the producer is a per se violation of 
Article 101(1) TFEU and cannot benefit from a block or an individual exemption. The decision is 
based on the statement of violation of the principle of equivalence of restrictions of online and 
traditional sales. According to the author, such an assessment method is not always right. Due 
to the difference between the two distribution channels, indicating equivalent limitations may be 
objectively impossible. The decision does not explain sufficiently precisely which factors objectively 
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determine the luxury status of a given product. This means that there is still uncertainty about the 
acceptable scope of restrictions on online sales.
Key words: price comparison engines, trade mark, Internet sales, vertical constraints
JEL: K21

Anna Laszczyk, RPM in e-commerce – la nouvelle vague or nihil novi? Review of the decisional 
practice of competition authorities
Table of contents
I. Introduction
II. European Commission report on e-commerce
III. RPM in e-commerce
IV. RPM in e-commerce – analysis of the decisional practice of competition authorities
 1. Decisions of the European Commission
 2. Decisions of the British competition authority
 3. Decisions of the German competition authority 
V. Conclusions
Summary: The aim of this paper is to analyse selected decisional practice of the European 
Commission and national competition authorities concerning RPM agreements in the e-commerce 
sector. This research is motivated by the recent e-commerce sector inquiry conducted by the 
European Commission. Conclusions from this inquiry suggest that suppliers frequently influence 
the pricing policy of their retailers to the detriment of competition and final consumers. This 
paper describes first the characteristics of e-commerce and considers features, which may be 
potentially relevant from the competition law perspective, differentiating it from brick-and-mortar 
distribution. It is a defendable view that RPM in e-commerce does not require the establishment 
of new assessment tools. This hypothesis seems to be further confirmed by the conclusions 
derived from the review of selected decisional practice. At the same time, analysis of RPM in 
e-commerce requires the competition authorities to carefully consider the economic context of 
the arrangements. In particular, the motivation of the supplier should be thoroughly analysed in the 
context of counteracting free-riding and protecting the value of the brand. 
Key words: resale price maintenance, RPM, e-commerce, European Commission, Internet
JEL: K21

Natalia Hartung, Why would anyone need my data? An analysis of the Opinion of the French 
Competition Authority on the use of data in online advertising
Table of contents
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 3. The role of intermediaries
 4. How does Real Time Bidding work?
 5. The importance of data
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 6. The importance of Google and Facebook 
III. Competition law analysis
 1. Relevant markets
 2. The position of market participants
 3. Problematic practices on the online advertising market
 4. Data protection and competition on the online advertising market
IV. Critical analysis of the Opinion
 1. Preliminary remarks
 2. Two-sided nature of the online advertising market
 3. Data as a new exchange tool
V. Concluding remarks
Summary:	This article discusses the Opinion of the French Competition Authority on the use 
of data in online advertising. The first part of the article describes the functioning of the market of 
online advertising, including programmatic advertising, the importance of data and internet users, 
as well as the position of key market participants, namely Google and Facebook. The second part 
discusses the preliminary competition law analysis of the online advertising market. The Authority 
considered the following relevant markets: services for internet users, social network advertising, 
Display advertising, Search advertising, intermediation services and data analysis services. The 
French Competition Authority then described certain problematic practices occurring on these 
markets, for example tying, predatory pricing, exclusivities, leveraging, and the obstruction to 
interoperability and discrimination. The final part of the article addresses topics that were not 
subject to an in-depth analysis in the Opinion, that is, the two-sided nature of the online advertising 
market and whether data can be regarded as a new currency in the digital economy. 
Key	words:	art. 101 i 102 TFEU, merger control, sector inquiry, online advertising, data, opinion 
of the Competition Authority, multi-sided markets, Google, Facebook, digital economy 
JEL:	K21, K24, K39, K49

Iga Małobęcka-Szwast, Violation	of	data	protection	law	as	an	abuse	of	a	dominant	position?	
The	Bundeskartellamt’s	proceedings	against	Facebook
Table	of	contents
I. Introduction
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digital economy
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  3.2. Does Facebook violate data protection law?
  3.3.  The concept of ‘unfairness’ under competition law and the violation of data protection law
 4.  (Missing) link between the alleged violation of data protection law and the abuse of 

a dominant position
 5. Can the competition authority decide on the violation of data protection law?
IV. Conclusions
Summary:	The article attempts to assess the main assumptions of the proceedings initiated 
in March 2016 by the Bundeskartellamt, the German competition authority, against Facebook, 
and thus answer the question whether an infringement of data protection law may constitute an 
abuse of a dominant position under EU competition law. In the wider perspective, the proceedings 
conducted by the Bundeskartellamt also raise important questions regarding the relationship 
between competition law and data protection law, including data protection issues in competition 
law, as well as the competences of antitrust authorities to assess breaches of data protection law.
Key	words:	personal data, abuse of a dominant position, internet platforms, social networking 
platforms, data protection law, competition law, digital market
JEL:	K20, K21, K24, K42

Grzegorz Materna, Non-compete	clauses	as	a	barrier	to	the	development	of	alternative	taxi	
reservation	channels	in	the	light	of	the	decision	of	the	Autorità	Garante	della	Concorrenza	
e	del	Mercato	of	27	June	2018	(case	I801B,	Taxi	–	Milano)	
Table	of	Contents
I. Introduction
II. Mytaxi’s complaint and AGCM antitrust proceedings
III. Decision in case I801B (Taxi - Milano)
 1. Resolution
 2. Questioned practices of taxi corporations
 3. Infringement of competition
IV. Conclusions
Summary:	The article discusses a decision taken by the Italian Competition Authority that concerns 
vertical relations between taxi corporations and taxi drivers in Milan. According to the Authority’s 
decision, non-compete clauses for taxi drivers may have a foreclosing effect for entrants that 
use new technologies, and thereby create an alternative to incumbent radio taxi corporations. 
However, the Authority’s classification of the non-compete clauses resulted from the economic 
and market context in which they were used, and above all, from the fact that these non-compete 
clauses were used by taxi corporations that included almost all taxi drivers operating in Milan. In 
other economic and legal conditions, the Authority found that the effect of the investigated non-
compete clauses might be different.
Key	words: taxi transport services, vertical agreements, non-compete clause, new technologies 
JEL: K21
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