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Nagroda Honorowa CARS 2017 
Wielka Sowa dla Profesor Anny Fornalczyk

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

Fundatorem Nagrody CARS jest PKO Bank Polski. 

 W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła Honorową Nagrodę 
CARS – tzw. Wielką Sowę – za całokształt osiągnięć naukowych i praktycz-
nych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji. Pierwszą Honorową 
Nagrodę CAS (Wielka Sowę) otrzymał w roku 2016 Prof. dr hab. Stanisław 
Sołtysiński.

W  dniu  23  marca  2017  roku  Kapituła  Nagrody  CARS  przyznała 
Honorową Nagrodę CARS Pani Profesor Annie Fornalczyk, b. Prezes Urzędu 
Antymonopolowego, a obecnie współwłaścicielce fi rmy doradczej COMPER, 
za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki ochrony konkurencji.
Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 22 czerwca 2017 roku. Wzięło w 
nim udział liczne grono współpracowników i przyjaciół Pani Profesor. W imie-
niu Kapituły Nagrody laudatio wygłosił Prof. Stanisław Sołtysiński – laureat 
Nagrody Honorowej CARS (Wielkiej Sowy) w roku 2016. 

Wręczeniu Nagrody towarzyszyło seminarium CARS, w ramach którego zastanawiano się „czy 
istnieją ‘jednostronne porozumienia’ ograniczające konkurencję?”, moderowane przez SNSA 
Dr Stanisława Gronowskiego. Referat wprowadzający wygłosił r.pr. Marcin Kolasiński (Kancelaria 
Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński), autor pierwszego Working Paper CARS, opublikowanego 
na stronie www.cars.wz.uw.pl. Koreferaty wygłosili recenzenci ww. Working Paper Nr 1, prof. WSIiZ 
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, of counsel w Kancelarii 
Modzelewska Paśnik, oraz dr hab. Grzegorz Materna, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, Kancelaria 
Hansberry Tomkiel. Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja.
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Ochrona konkurencji w UE – 
nowe zjawiska i tendencje orzecznicze

(od redaktor numeru)

Tematem przewodnim trzeciego tegorocznego numeru iKAR-a w „Serii Antymonopolowej” 
jest unijne orzecznictwo antymonopolowe. Redakcja iKAR-a zachęcała potencjalnych autorów do 
podzielenia się spostrzeżeniami i refl eksjami nad nowymi trendami i nurtami w wyrokach Trybunału 
Sprawiedliwości UE poświęconych stosowaniu art. 101 TFUE, art. 102 TFUE, art. 106 TFUE 
i art. 107 TFUE. W rezultacie powstało interesujące, choć na pewno niewyczerpujące kompen-
dium wiedzy co do kierunków interpretacji tak materialnych, jak i proceduralnych unijnych reguł 
ochrony konkurencji. Standardy wypracowane w tym zakresie w UE z pewnością, prędzej czy 
później, w pełni lub tylko częściowo, zostaną recypowane także w krajowej, w tym polskiej, prak-
tyce stosowania prawa ochrony konkurencji. 

W problematykę sądowego podejścia do ochrony konkurencji na szczeblu unijnym wpisują 
się artykuły: Kamila Bułakowskiego (autor dokonuje rekapitulacji orzecznictwa poświęconego ra-
batom stosowanym przez dominantów), Mateusza Mądrego (który przybliża stanowisko unijnego 
Trybunału w kwestii blokowania handlu równoległego przez podmioty odpowiedzialne) oraz Marcina 
Mleczki (analizującego problematykę decyzji zobowiązujących w orzecznictwie unijnym). W ten 
obszar tematyczny wpisują się także wszystkie prezentowane w numerze glosy autorstwa: Marty 
Michałek-Gervais, Mateusza Mroczka, Szymona Gołębiowskiego i Łukasza Stępowskiego. Ostatni 
z wymienionych autorów podjął się zglosowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
z zakresu pomocy publicznej, w której wyjątkowo mocno wybrzmiała kwestia selektywności jako 
przesłanki uznania określonego działania za pomoc publiczną. 

Niniejszy numer iKAR-a dostrzega również dylematy stosowania tradycyjnych instrumentów 
prawa ochrony konkurencji w innowacyjnej (cyfrowej) gospodarce. Problematyki tej dotyczy ar-
tykuł autorstwa Macieja Toronia i Katarzyny Wiese, którzy zajęli się instrumentami tzw. sharing 
economy. W tym numerze Czytelnik znajdzie też omówienie opublikowanego w czerwcu 2017 r. 
raportu OECD poświęconego wyzwaniom dla prawa konkurencji wynikającym z powszechnego 
zastosowania algorytmów. Ta kwestia wydaje się dziś zyskiwać pierwszoplanowe znaczenie w po-
lityce konkurencji, o czym świadczy nie tylko prezentowany raport OECD, lecz także m.in. wspól-
ny dokument niemieckiego i francuskiego organu ochrony konkurencji pt. „Competition Law and 
Data”, przyjęty 10 maja 2016 r.1

W oddawanym do rąk Czytelników numerze znalazły się także, zwyczajowo, sprawozdania 
z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa ochrony konkurencji, 
jak również sprawozdanie z działalności CARS w 2016 r. 

Będąc przekonaną o wartości poznawczej iKAR nr 5/2017, życzę Czytelnikom owocnej lektury.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Warszawa, 7 września 2017 r.
1 Dokument dostępny pod następującym adresem: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf;
jsessionid=63232E9A0F6829DE93A8ADB4E4C20B73.1_cid371?__blob=publicationFile&v=2 (1.09.2017 r.).
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JEL: K21

I. Wstęp
Jednym z istotniejszych wyzwań, przed którym stoi obecnie europejski prawodawca, jest 

takie ukształtowanie zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego, które pozwoli czerpać maksy-
malnie z innowacyjnych trendów gospodarczych, a jednocześnie zapewni zrównoważony rozwój 
uwzględniający nie tylko cele ekonomiczne, lecz także kwestie społeczne. W tym kontekście war-
tym rozważenia jest rozpowszechnienie się modeli biznesowych, które zbiorczo zwykło określać 
się jako należące do tzw. sharing economy – gospodarki współdzielenia bądź collaborative eco-
nomy – gospodarki współdziałania. Choć nazwa sugerować mogłaby, iż ich istota zasadza się na 
wspólnym korzystaniu z określonego dobra, to dostrzec należy, iż rozkwit tej gałęzi gospodarki nie 
byłby możliwy bez powszechnej dostępności urządzeń mobilnych i bezprzewodowego Internetu. 
Pozwalają one na stały dostęp do platform służących do pośredniczenia między podmiotami dys-
ponującymi określonym zasobem, a klientami chcącymi z nich skorzystać.

Komisja Europejska dostrzega potencjał, jaki drzemie w rozwoju sharing economy, dla wzrostu 
gospodarczego, wzmocnienia innowacyjności oraz konkurencyjności. Wyraz temu przekonaniu 
dała w Komunikacie – „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się”1 opublikowanym 
w czerwcu 2016 r. Gospodarka współdzielenia to, zdaniem KE, szansa na stworzenie nowych 
możliwości tak dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. W Komunikacie zauważono jednak, 
że jest to wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców działających w oparciu o tradycyjne modele 
biznesowe, lecz także dla prawodawców w państwach członkowskich, w których kompetencji 
leży właściwe ukształtowanie ram prawnych, by sharing economy przynosiła europejskim rynkom 
możliwe duże korzyści. Wydźwięk Komunikatu jest w zasadzie optymistyczny. Na poziomie państw 
członkowskich taka ocena gospodarki współdzielenia nie jest jednak powszechnie podzielana.

Prawdopodobnie najlepiej znaną platformą, którą wymienia się jako książkowy przejaw sha-
ring economy, jest aplikacja UBER pośrednicząca pomiędzy kierowcami a potencjalnymi pasa-
żerami poszukującymi transportu. Dzięki zastosowaniu tej aplikacji zarejestrowani użytkownicy 
mogą odnaleźć w czasie rzeczywistym oferującego interesującą ich usługę kierowcę, zamówić 
kurs i zapłacić kwotę należną za przejazd bezgotówkowo. Z kolei kierowcom platforma UBER 
zastępuje telefoniczną centralę zamawiania taksówek i pozwala w dotrzeć do klientów, przy czym 
nie wymaga od nich posiadania licencji taksówkarskiej. Co istotne dla dalszej analizy, cena za 
usługę świadczoną za pośrednictwem platformy UBER ustalona jest odgórnie przez jej admini-
stratora i jest stosowana bezwzględnie przez wszystkich kierowców. Choć formalnie pozostają 
oni niezależnymi przedsiębiorcami, nie mają możliwości swobodnego kształtowania ceny ani kon-
kurowania nią z innymi kierowcami stosującymi tę samą aplikację. W efekcie wszyscy stosują tę 
samą stawkę za przejazd. Taka sytuacja może budzić wątpliwości z punktu widzenia prawa kon-
kurencji. Generalnie wszak uzgodnienia cen, nawet w stosunkach wertykalnych, nie są prawnie 
neutralne.

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego, Komitetu Regionów z dnia 2.06.2016 r. 
– Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się, COM(2016) 356 fi nal.
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W niniejszym artykule przedstawimy krótko model biznesowy UBER, następnie zaś zary-
sujemy te aspekty jego działania, które wywołują najwięcej emocji, by na koniec przejść do jego 
analizy z punktu widzenia prawa konkurencji.

Zastrzec należy, iż publikacja ta nie stanowi opinii prawnej ani też nie formułuje zarzutów 
skierowanych przeciwko konkretnemu podmiotowi. Przedstawione w nim rozważania byłyby równie 
trafne w odniesieniu do innych aplikacji, które działają w oparciu o tożsamy bądź podobny model. 
Artykuł ma stanowić przyczynek do dyskusji nad ewentualną potrzebą modernizacji obowiązu-
jącego prawa, w sposób, który pozwoli czerpać maksymalne korzyści z rozwijającej się sharing 
economy. Prawo, w tym prawo konkurencji, winno bowiem w naszym przekonaniu sprzyjać inno-
wacyjności, a nie być narzędziem ochrony mniej efektywnych uczestników rynku.

II. Jak działa aplikacja UBER

1. Krótki rys historyczny

Na pomysł stworzenia mobilnej aplikacji umożliwiającej zamówienie usługi przewozu osób 
w 2008 roku wpadli Travis Kalanick oraz Garrett Camp2. Rok później powstała spółka UBER, któ-
ra stworzyła aplikację o tej samej nazwie. Pierwszym miastem, w którym możliwe było zamówienie 
przejazdu z wykorzystaniem tej aplikacji było San Francisco. Po 8 latach działalności spółki apli-
kacja UBER łączy kierowców oraz pasażerów w ok. 600 miastach na wszystkich 6 kontynentach3.

Aplikacja UBER jest dostępna również w Polsce. Spółka UBER Poland sp. z o.o. została 
zarejestrowana w grudniu 2013 r. Firma rozpoczęła świadczenie usług w kwietniu 2014 roku. 
Początkowo, aplikacja UBER dostępna była wyłącznie w Warszawie4. Obecnie możliwość zamó-
wienia przejazdu za pośrednictwem aplikacji UBER dostępna jest również w Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście oraz w aglomeracji śląskiej5.

Usługi świadczone przez UBER polegają na dostarczeniu platformy technologicznej słu-
żącej łączeniu usługobiorców – pasażerów chcących przemieścić się z punktu A do punktu B 
z kierowcami, którzy są gotowi wykonać usługę przewozową. Wykorzystując dane pochodzące 
ze smartfona pasażera, obejmujące, m.in. aktualne położenie (ustalane przy wykorzystaniu sy-
stemu GPS) oraz dane o kierowcy zalogowanym do aplikacji, obejmujące m.in. imię i nazwisko, 
zdjęcie, dane techniczne pojazdu (kolor, rok produkcji, markę i model) oraz położenie (Passaro, 
2016, s. 5), aplikacja dokonuje selekcji i przekazuje pasażerowi informację o znajdujących się 
w pobliżu kierowcach. Na bazie tych informacji pasażer może dokonać wyboru kierowcy i pojazdu 
oraz zamówić kurs. Warunkiem skutecznego „połączenia” kierowcy z pasażerem jest akceptacja 
zamówienia przez kierowcę. Z chwilą akceptacji zamówienia pasażer uzyskuje podgląd dokładnej 
lokalizacji zamówionego pojazdu oraz informację o szacunkowym czasie przyjazdu do miejsca 
odbioru6. Z chwilą zakończenia usługi, tj. dojazdu na miejsce docelowe, konto pasażera zostaje 

2 Uber, Nasza historia. Pozyskano z: https://www.uber.com/pl/our-story/ (14.04.2017).
3 Dane ze strony internetowej UBER: https://www.uber.com/pl/cities/ (14.04.2017).
4 Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. UBERa z dn. 05.05.2016 r. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=12352 (14.04.2017); dalej: stanowisko UOKiK.
5 Dane ze strony internetowej UBER: https://www.uber.com/pl/cities/ (14.04.2017).
6 Pomoc Uber, Jak zamówić przejazd. Pozyskano z: https://help.uber.com/h/67f41961-e0aa-4670-af32-58be02c7c492 (14.04.2017).
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obciążone opłatą za przejazd. Ponadto, pasażer otrzymuje rachunek za przejazd na swój adres 
e-mail powiązany z kontem użytkownika aplikacji.

2. Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji

Z punktu widzenia pasażera warunkiem koniecznym skorzystania z aplikacji UBER jest re-
jestracja i założenie konta użytkownika. Przy rejestracji aplikacja wymaga podania danych obej-
mujących imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (stanowiący 
login) oraz hasła, jak również danych umożliwiających powiązanie konta użytkownika z wybranym 
sposobem płatności. Jedynym ograniczeniem dla potencjalnych klientów, chcących skorzystać 
z możliwości zamawiania przejazdów za pośrednictwem aplikacji UBER, jest konieczność ukoń-
czenia 18. roku życia lub innego wieku uznawanego za próg pełnoletności (w przypadku, gdy 
w danym systemie prawnym próg ten jest inny)7. Użytkownik zobowiązany jest również do zaak-
ceptowania warunków korzystania z usługi oraz polityki prywatności.

W przypadku kierowców wymagania są nieco wyższe. Można je podzielić na dwie kategorie: 
wymagań osobistych (dotyczących przymiotów kierowcy) oraz wymagań technicznych (dotyczą-
cych pojazdu, za pomocą którego kierowca świadczy usługi przewozowe). Do pierwszej kategorii 
należy zaliczyć: warunek ukończenia 21 lat (19 lat w przypadku kierowców jeżdżących w systemie 
fl otowym8), wymóg posiadania prawa jazdy co najmniej od roku, niekaralność oraz przedłożenie 
zaświadczenia o wykroczeniach w ruchu drogowym. Dodatkowym wymogiem, który w przypad-
ku Polski obowiązuje od lutego 2016 r. (stanowisko UOKiK), jest wymóg zarejestrowania przez 
kierowcę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że nie dotyczy on kierowców jeżdżących 
w systemie fl otowym. Jeśli chodzi o wymagania stawiane pojazdom, to muszą one:
1) być zarejestrowane w kraju, w którym świadczone będą usługi przewozowe,
2) mieć co najwyżej 15 lat (w niektórych miastach najwyżej 10 lat9),
3) być co najmniej 4-drzwiowe,
4) być zarejestrowane do przewozu co najmniej 5 osób,
5) posiadać aktualny przegląd techniczny oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC,
6) być w dobrym stanie technicznym (brak widzialnych uszkodzeń),
7) nie posiadać żadnych reklam lub oznaczeń, w tym oznaczeń sieci taksówkarskich.

Weryfi kacja spełniania ww. wymagań następuje w oparciu o skany lub zdjęcia dokumentów 
przesyłanych przez kierowcę w aplikacji. W przypadku pojazdów starszych niż 10 lat kierowca zo-
bowiązany jest dodatkowo do zamieszczenia zdjęć pojazdu obrazujących stan techniczny pojazdu.

3. Sposób ustalania opłaty za przejazd oraz płatności

Co do zasady, rozliczenia z tytułu usługi przejazdu dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo, 
za pośrednictwem UBER, który pobiera część opłaty za przejazd tytułem prowizji. Rozliczenie 
następuje przy wykorzystaniu wskazanej przez pasażera metody płatności, np. płatność kartą 
kredytową albo debetową lub płatność za pośrednictwem akceptowanego partnera obsługującego 

7 Regulamin Uber, pkt 3. Konta Użytkowników.
8 System fl otowy obejmuje sytuacje, w której pomiędzy kierowcą a UBER występuje jeszcze podmiot pośredniczący – partner. W systemie fl otowym 
kierowca jest zatrudniany przez partnera, który rozlicza się z UBER oraz realizuje obowiązki publicznoprawne (np. zaliczki na podatek dochodowy, składki 
na ubezpieczenie społeczne) w imieniu kierowcy, który nie jest zobowiązany do założenia własnej działalności gospodarczej. 
9 Np. w Seattle, Miami oraz w południowej Florydzie.
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płatności, np. AndroidPay czy PayPal. W niektórych miastach dopuszczalną formą rozliczenia są 
płatności gotówkowe. Forma płatności gotówkowej nie jest dostępna w Polsce.

Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia dalszych rozważań z zakresu prawa konkuren-
cji jest sposób obliczania opłaty za przejazd. Opłata obliczana jest przez aplikację. Na opłatę za 
przejazd składają się: opłata podstawowa (odpowiednik opłaty początkowej pobieranej w przy-
padku skorzystania z usług taksówkarskich), „właściwa” opłata za przejazd, opłata za rezerwację 
oraz ewentualne opłaty dodatkowe (np. opłata za przejazd odcinkiem płatnej autostrady, opłata 
za dłuższy czas oczekiwania na pasażera). „Właściwa” opłata za przejazd obliczana jest przy 
użyciu algorytmu uwzględniającego czas trwania przejazdu, pokonaną przez pojazd odległość 
oraz bieżące zapotrzebowanie na usługi kierowców UBER w danej części miasta. W pewnych 
sytuacjach dodatkowy element opłaty za przejazd mogą stanowić dopłaty, w tym w szczególności 
dopłaty z tytułu współczynnika dynamicznych cen. Aplikacja UBER nie uwzględnia możliwości 
doliczenia napiwku dla kierowcy10. Wręczenie napiwku jest całkowicie dobrowolne i pozostaje 
w gestii pasażera oraz kierowcy, który może tego napiwku nie przyjąć. 

Co do zasady, aplikacja UBER dokonuje kalkulacji opłaty za przejazd z góry. W chwili zama-
wiania przejazdu pasażer ma możliwość zapoznania się z szacowaną wysokością opłaty i dokonuje 
jej akceptacji. Opłata ta zostaje pobrana, zgodnie z wybraną przez pasażera metodą płatności, 
z chwilą zakończenia przejazdu11. Wysokość opłaty może ulec korekcie ze względu na warunki 
zewnętrzne, takie jak np. dłuższy czas przejazdu spowodowany korkami. Pasażer informowany 
jest o aktualizacji rachunku w drodze wiadomości e-mail zawierającej załączony zaktualizowany 
rachunek. Rachunek zawiera szczegółową informację o poszczególnych składnikach opłaty za 
przejazd.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że cena usługi przewozowej nie jest przedmiotem 
swobodnych uzgodnień pomiędzy kierowcą oraz pasażerem, lecz jest determinowana przez apli-
kację przy użyciu algorytmu matematycznego. Wprawdzie fi rma UBER twierdzi, że kierowcy mają 
możliwość odstąpienia od ceny przejazdu obliczonej przez aplikację i zastosowania niższej opłaty 
za przejazd, jednakże nie przedstawiła ona sposobu, w jaki kierowcy mieliby to robić (Dickerson 
i Hinds-Radix, 2016, s. 4–8; za: Passaro, 2016, s. 6). Trudno bowiem wyobrazić sobie możliwość 
zmiany wysokości opłaty przez kierowcę w sytuacji, w której wysokość opłaty jest obliczana przez 
aplikację i opłata jest automatycznie pobierana od pasażera z chwilą zakończenia kursu.

4. Dynamiczne ceny

Zagadnieniem wzbudzającym najwięcej kontrowersji jest stosowanie przez UBER tzw. dy-
namicznych cen (surge pricing). Mechanizm ten, „wbudowany” w algorytm aplikacji, polega na 
zastosowaniu mnożnika cen w sytuacji zwiększonego popytu objawiającego się znaczną iloś-
cią zamówień ze strony pasażerów, którego nie jest w stanie zaspokoić podaż (liczba aktyw-
nych kierowców UBER w okolicy) (Passaro, 2016, s. 6). Wskutek zastosowania odpowiedniego 
współczynnika (w zależności od stopnia, w jakim popyt przewyższa podaż) podwyższeniu ulega 
opłata podstawowa oraz opłaty za czas przejazdu oraz za przejechany dystans. Zastosowanie 

10 Na zasadzie wyjątku aplikacja przewiduje możliwość doliczenia napiwku w postaci określonego procentu od opłaty za przejazd w przypadku zamó-
wienia usługi uberTAXI (przejazdu licencjonowaną taksówką), jednakże opcja ta nie jest dostępna w Polsce.
11 Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej UBER w niektórych miastach nie ma możliwości stosowania opłat z góry, a opłata za 
przejazd obliczana jest dopiero z chwilą zakończenia przejazdu.
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dynamicznych cen powoduje, że w okresach zwiększonego popytu, wynikającego np. z pory dnia, 
świątecznego charakteru dnia, odbywającej się imprezy masowej czy nagłego załamania pogody 
może dochodzić nawet do 7-krotnego (Wohlsen, 2013) lub 8-krotnego wzrostu opłat za przejazd12.

W zamyśle twórców zastosowanie mechanizmu dynamicznych cen ma dwojaki cel. Po 
pierwsze, zastosowanie mnożnika cen ma zachęcić kierowców do świadczenia usług w okresie 
oraz obszarze zwiększonego zapotrzebowania na usługi przewozowe (stymulacja wzrostu po-
daży), zniechęcając jednocześnie, za pomocą wysokich cen, część potencjalnych klientów do 
skorzystania z usług przewozowych13 (obniżenie popytu) (Passaro, 2016, s. 6; Wohlsen, 2013). 
Osiągnięcie ww. celów ma z kolei umożliwić, po pierwsze, obniżenie odsetka niezrealizowanych 
zamówień i przez to utrzymanie wiarygodności i niezawodności UBER, zmaksymalizowanie liczby 
wykonanych kursów oraz przywrócenie stanu równowagi rynkowej pomiędzy popytem i podażą, 
co skutkować będzie ponownym obniżeniem cen (Gurley, 2014). 

Można się zgodzić z twierdzeniem twórców UBER, że zastosowanie dynamicznych cen od-
zwierciedla podstawowe mechanizmy ekonomiczne rządzące podażą i popytem. Budzi ono jednak 
pewne wątpliwości. Po pierwsze, wskazać należy, że choć istnienie samego mechanizmu i jego 
stosowanie jest całkowicie transparentne, to UBER nie ujawnił przesłanek (wzoru) służącego do 
obliczania współczynnika, przez który następnie mnożone są poszczególne składniki opłaty za 
przejazd. Druga istotna wątpliwość dotyczy możliwości manipulowania zachowaniem uczestników 
rynkowych. Nietrudno wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której UBER, w celu maksymalizacji 
zysków kierowców oraz własnych, zachęca kierowców do wyłączenia aplikacji i czasowego za-
przestania świadczenia usług lub udania się w inne rejony miasta po to, by sztucznie wywołać 
stan niedoboru podaży i spowodować wzrost cen14.

III. Kontrowersje związane z działaniem aplikacji

1. Słowo wstępne

Sukces aplikacji, która, przynajmniej początkowo, miała służyć łączeniu pasażerów z oka-
zjonalnymi kierowcami udostępniającymi swoje zasoby (element kluczowy dla sharing economy) 
w postaci czasu oraz pojazdu, sprawił, że obecnie UBER jest przedsiębiorstwem o zasięgu ogól-
noświatowym, operującym na rynkach w kilkudziesięciu państwach świata. Z aplikacji korzystają 
kierowcy, dla których działalność przewozowa świadczona na rzecz użytkowników-klientów UBER 
stanowi podstawowe źródło utrzymania. Jednakże wskazać należy, że sukces ten stanowi jedno-
cześnie pewne zagrożenie. Przyjęty sposób działania UBER wymyka się istniejącym regulacjom 
prawnym, co powoduje trudności w ustaleniu charakteru prawnego świadczonych usług, stosunków 
prawnych pomiędzy UBER-em i kierowcami, jak również zakresu wymogów, jakie powinny zostać 
spełnione przez te podmioty przy podejmowaniu działalności. Problemy te budzą zainteresowanie 
nie tylko w środowisku naukowym, lecz także właściwych organów regulacyjnych, taksówkarzy 

12 Sprawa 1:15 Civ, 9796, Meyer vs. Kalanick, skarga, pkt. 43.
13 Aplikacja UBER informuje potencjalnych pasażerów o wystąpieniu zjawiska dynamicznych cen poprzez komunikat w postaci pojawienia się specjal-
nej ikony. Dokonanie zamówienia kursu przy zastosowaniu wyższego mnożnika ceny wymaga dodatkowej akceptacji przez klienta w drodze kliknięcia 
dodatkowego przycisku lub, w przypadku wystąpienia szczególnie wysokiego mnożnika, „ręcznego” przepisania mnożnika przez klienta przed złożeniem 
zamówienia. Aplikacja UBER posiada również funkcjonalność Surge drop (spadek cen), która umożliwia powiadomienie użytkownika, który zrezygnował 
z zamówienia usługi, o spadku cen.
14 Zarzut takiej manipulacji został sformułowany w sprawie 1:15 Civ, 9796, Meyer vs. Kalanick, skarga, pkt 54.
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oraz licencjonowanych przewoźników, którzy postrzegają działalność UBER oraz jego kierowców 
jako konkurencję i zagrożenie dla swoich interesów ekonomicznych. W tej części artykułu doko-
nano zwięzłego przeglądu kontrowersji związanych z działalnością UBER.

2. Charakter usługi

Pierwsza wątpliwość dotyczy charakteru prawnego usługi. UBER stoi na stanowisku, iż pro-
wadzona przez niego działalność ma charakter usług pośrednictwa. Wskazuje, że jego działal-
ność ogranicza się wyłącznie do dostarczania neutralnej technologicznie platformy (aplikacji) 
zaprojektowanej w celu nawiązywania relacji oraz zawierania transakcji handlowych w zakresie 
usług przewozowych pomiędzy kierowcami (usługodawcami) oraz pasażerami (usługobiorcami) 
(Nowag, 2016, 3). Według swojej własnej oceny UBER nie świadczy natomiast usług przewozo-
wych. Usługi te świadczone są przez kierowców-partnerów UBER będących niezależnymi pod-
miotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób przy wykorzystaniu 
własnych pojazdów. Dodatkowym argumentem mającym potwierdzać stanowisko UBER jest fakt, 
iż spółki należące do jego grupy nie dysponują własną fl otą pojazdów.

Istnieją jednak argumenty przemawiające za przyjęciem odmiennego stanowiska. Zważywszy 
na to, że kierowcy-partnerzy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania ceny usług prze-
wozowych, która determinowana jest automatycznie przez aplikację UBER, co prowadzi do ujed-
nolicenia cen za przejazd zamówiony przy użyciu aplikacji, jak również na istnienie pewnej formy 
nadzoru UBER nad działalnością kierowców-partnerów obejmującej, m.in. możliwość dokonywa-
nia kontroli stanu technicznego pojazdu, a także wykluczenia kierowcy-partnera, który uzyskuje 
niskie oceny zadowolenia od klientów-pasażerów, można również postawić hipotezę, iż w oczach 
konsumenta (pasażera) UBER oraz jego kierowcy-partnerzy stanowią jeden podmiot, świadczący 
usługi przewozowe. Przyjęcie takiej argumentacji prowadziłoby do wniosku, że UBER odgrywa 
rolę podobną do korporacji taksówkarskiej, czyli związku przedsiębiorców (kierowców-partnerów) 
świadczących usługi przewozowe15. Jedyna różnica sprowadzałaby się do tego, że w celu ko-
ordynacji zbiorowego przyjmowania zleceń oraz ich dystrybuowania pomiędzy poszczególnych 
kierowców UBER wykorzystuje aplikację mobilną zamiast tradycyjnej dyspozytorni telefonicznej. 
Do zagadnienia tego wrócimy poniżej.

Kwestia charakteru prawnego usług świadczonych przez UBER trafi ła na wokandę TSUE na 
skutek wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez sąd gospodarczy 
w Barcelonie16. Pytania zadane przez sąd hiszpański zmierzają do ustalenia czy działalność spółki 
UBER stanowi usługę przewozową, elektroniczną usługę pośrednictwa, czy właściwą usługę spo-
łeczeństwa informacyjnego. Udzielenie odpowiedzi przez TSUE będzie miało istotne znaczenie 
dla dalszej działalności UBER w Europie. Zakwalifi kowanie usług świadczonych przez UBER jako 
elektronicznych usług pośrednictwa lub usług społeczeństwa informacyjnego skutkować będzie 
koniecznością przestrzegania przez państwa członkowskie UE wymogów w zakresie ograniczania 
swobody świadczenia usług przy wprowadzaniu ograniczeń możliwości wykorzystania aplikacji 
UBER. W wydanej niedawno opinii w tej sprawie Rzecznik Generalny TSUE zajął stanowisko 

15 W kwestii kwalifi kacji korporacji taksówkarskich jako związku przedsiębiorstw zob. dec. Prezesa UOKiK z 26.03.2010 r. nr RGD.5/2010, s. 19–21.
16 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dn. 7.08.2015 r., sprawa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber 
Systems Spain S.L., Dz. Urz. UE, 2015, C 363/21.
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niekorzystne dla UBER, wskazując, iż usługi świadczone przez niego mają charakter złożonej 
usługi pośrednictwa i organizacji przewozu miejskiego, a w konsekwencji nie mogą być trakto-
wane wyłącznie jako usługi świadczone drogą elektroniczną17. O doniosłości tego zagadnienia 
dla praktyki obrotu gospodarczego na rynku wewnętrznym świadczy również fakt, że w ślad za 
sprawą Uber Systems Spain do TSUE trafi ły dwa kolejne wnioski o wydanie orzeczenia preju-
dycjalnego. Postanowieniem z dnia 27 października 2016 r. TS uznał za oczywiście bezzasadny 
wniosek sądu gospodarczego w Brukseli o udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy pojęcie 
„usług taksówkowych” obejmuje również działalność kierowców korzystających z aplikacji UBER 
przy przyjmowaniu zamówień na bezpłatny Ridesharing (tj. wspólne przewozy)18. W toku znajduje 
się również, bliźniaczo podobna do sprawy Uber Systems Spain, sprawa z wniosku francuskiego 
sądu karnego w Lille19. Również w tej sprawie Rzecznik Generalny wydał opinię niekorzystną dla 
UBER, w której potwierdził stanowisko kwalifi kujące usługi świadczone przez niego jako złożoną 
usługę przewozową, a ponadto stwierdził, że francuskie przepisy przewidujące sankcje karne za 
organizowanie systemu pośrednictwa w przewozie osób nie stanowią krajowych norm technicznych 
podlegających obowiązkowi notyfi kacji KE20. Ewentualne potwierdzenie stanowiska Rzecznika 
Generalnego przez Trybunał Sprawiedliwości skutkować będzie znacznym ograniczeniem moż-
liwości powoływania się na prawo unijne, a w szczególności swobodę przepływu usług, w celu 
ochrony przed regulacjami prawa krajowego nakładającymi dodatkowe ograniczenia na UBER.

Również niektóre polskie organy administracji publicznej miały okazję zająć stanowisko 
w tej kwestii. W ocenie Prezesa UOKiK działalność UBER ma charakter usługi pośrednictwa21. 
Stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów jest jeszcze dalej idące, gdyż kwalifi kuje usługę pośred-
nictwa oferowaną przez UBER za pomocą swojej aplikacji mobilnej jako usługę społeczeństwa 
informacyjnego22.

3. Stosunek prawny pomiędzy UBER i kierowcami-partnerami

Kolejna kontrowersja dotyczy charakteru stosunku prawnego pomiędzy UBER a kierowcami-
partnerami. Jak zasygnalizowano w poprzedniej części, UBER stoi na stanowisku, zgodnie z któ-
rym kierowcy-partnerzy są niezależnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą 
na własny rachunek. Możliwość wykonywania przez UBER pewnej kontroli nad działalnością 
kierowców-partnerów sprawia, że należy uznać za nietrafne stanowisko zakładające pełną nie-
zależność kierowcy-partnera od UBER. Ustalenie stopnia zależności pomiędzy tymi podmiotami 

17 Opinia Rzecznika Generalnego TS UE Macieja Szpunara z 11.05.2017 r. w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko 
Uber Systems Spain S.L. – nieopubl.; wersja nieofi cjalna pozyskana z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC043
4&qid=1500071619623&from=PL (15.07.2017). Zob. w szczególności pkt 71. opinii. 
18 Postanowienie TS z 27.10.2016 r. w sprawie C-526/15 Uber Belgium BVBS p. Taxi Radio Bruxellois NV, Dz. Urz. UE, 2017, C 63/6.
19 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dn. 6.06.2016 r., sprawa C-320/16 Postępowanie karne przeciwko Uber France SAS, Dz. 
Urz. UE, 2016, C 296/29 – pytanie dotyczy kwalifi kacji wymogów odnoszących się do transportu taksówkowego oraz usług przewozu z kierowcą, wy-
nikających z francuskiego kodeksu przewozowego, jako wymogów odnoszących się do usług przewozowych lub usług społeczeństwa informacyjnego 
oraz jako przepisów technicznych.
20 Opinia Rzecznika Generalnego TS UE Macieja Szpunara z 04.07.2017 r. w sprawie C-120/16 Postępowanie karne przeciwko Uber France SAS – 
nieopubl., wersja nieofi cjalna pozyskana z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CC0320&rid=1 (15.07.2017). Zob. 
w szczególności pkt 33. opinii.
21 Zob. stanowisko UOKiK, jak również Informację z dn. 8.04.2016 (znak: DDK-60-280/16/AN) o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w Krakowie dot. domniemanego stosowania przez UBER praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumenta.
22 Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów na interpelację nr 10362 z dn. 20.03.2017 r. (znak: AP5.054.4.2017), odpowiedź na pytanie nr 3, s. 2.
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ma kluczowe znaczenie dla określenia charakteru tego stosunku prawnego i może rodzić istotne 
implikacje na gruncie przepisów prawa pracy, jak również prawa konkurencji.

Możliwość kontrolowania przez UBER pewnych aspektów działalności kierowców dała asumpt 
do występowania przez byłych lub obecnych kierowców z roszczeniami pracowniczymi dotyczą-
cymi, m.in. zapewnienia płacy minimalnej, wynagrodzenia za nadgodziny, opieki zdrowotnej oraz 
innych świadczeń, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom (np. kwestie od-
prowadzania zaległych składek na ubezpieczenie społeczne) (Passaro, 2016, s. 8). Na przestrze-
ni kilku ostatnich lat w samych tylko Stanach Zjednoczonych UBER był wielokrotnie pozywany 
w ramach pozwów indywidualnych lub zbiorowych (class-action lawsuits) (Lien, 2016). Sprawy te 
w znakomitej większości nie zostały jeszcze zakończone, jednakże warto wskazać, że w pierwszej 
instancji dochodziło do różnych rozstrzygnięć, począwszy od zawarcia ugody UBER z kierowcami, 
np. w sprawie pozwów zbiorowych wniesionych w stanie Kalifornia i Massachusetts (Lien, 2016), 
poprzez uznanie roszczeń pracowniczych byłych kierowców UBER23, aż po wyroki korzystne dla 
UBER, odmawiające kierowcom-partnerom statusu pracownika24.

Ugruntowanie w orzecznictwie sądowym, słusznego naszym zdaniem, stanowiska traktują-
cego kierowców-partnerów jako niezależnych kontrahentów, prowadzących działalność gospodar-
czą na własny rachunek, może przyczynić się wprawdzie do spadku ilości pozwów o roszczenia 
pracownicze, jednakże nie musi oznaczać końca kłopotów UBER. Potwierdzenie niezależnego 
statusu kierowców-partnerów może bowiem stanowić istotny argument przy rozstrzyganiu wąt-
pliwości dotyczących zgodności działalności UBER- z prawem konkurencji. Kwestie dotyczące 
oceny działalności UBER na gruncie publicznego prawa konkurencji będą przedmiotem szerszych 
rozważań w dalszej części niniejszego artykułu. W tym miejscu ograniczymy się do wskazania, że 
niemal w tym samym czasie, co ww. sprawy pracownicze, toczy się w Stanach Zjednoczonych, 
postępowanie w sprawie Meyer vs. Kalanick dotyczące rzekomego naruszenia zakazu porozumień. 
Powództwo to zostało wniesione w ramach tzw. private enforcement, czyli prywatnoprawnego 
wdrażania reguł konkurencji. W ocenie powoda, który korzystał z usług przewozowych zamawia-
nych za pośrednictwem aplikacji UBER, stosowanie przez kierowców-partnerów jednolitych opłat 
za przejazd obliczanych przy użyciu algorytmu wykorzystywanego w ww. aplikacji ma charakter 
zmowy cenowej skutkującej wyeliminowaniem konkurencji pomiędzy kierowcami oraz utrzymywa-
niem się sztucznie zawyżonych cen usług przewozowych. Sformułowane zarzuty dotyczą istnie-
nia porozumienia zarówno w aspekcie horyzontalnym (pomiędzy kierowcami), jak i  w aspekcie 
wertykalnym (pomiędzy UBER i poszczególnymi kierowcami)25.

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, w którym pojawiła się kwestia zgodności dzia-
łalności UBER z prawem konkurencji. W Indiach – stanowiących drugi co do wielkości rynek kra-
jowy, na którym działa UBER – toczy się postępowanie w sprawie domniemanego stosowania 
przez UBER nieuczciwych praktyk handlowych w postaci drapieżnictwa cenowego (predatory 
pricing), tj. stosowania cen niższych od kosztów realizacji usługi przewozowej przez kierowców 
(Choudhary, 2017). Wskazuje się również na to, że prawdopodobną przyczyną wycofania się 
UBER z rynku chińskiego było wprowadzenie przez chiński rząd regulacji uniemożliwiających 
23 Np. dec. Komisarza Pracy stanu Kalifornia w sprawie 11-46739 EK Berwick vs. Uber Technologies Inc. i Rasier-CA LLC z dn. 03.06.2015 r. (Isaac 
i Singer, 2015).
24 Np. wyr. zapadłe w następujących stanach: Georgia, Pensylwania czy Teksas (Isaac i Singer, 2015).
25 Zob. sprawa 1:15 Civ, 9796, Meyer vs. Kalanick, skarga, pkt. 66–71.
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stosowanie cen poniżej kosztów w sektorze usług przewozu zamawianych przy użyciu aplikacji 
mobilnych (Kirby, 2016).

4. Zakres wymogów wobec kierowców-partnerów

Trzecia grupa kontrowersji dotyczy zakresu wymogów, jakie muszą spełnić kierowcy-partnerzy 
UBER. Świadczenie usług przewozu osób w większości systemów prawnych obwarowane jest wy-
mogiem uzyskania licencji. Zakres wymogów stawianych kierowcom ubiegającym się o uzyskanie 
licencji jest różny, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi. Przykładowo można wskazać na 
polskie regulacje zawarte w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym26, 
które wprowadzają trzy rodzaje licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w za-
kresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym; 2) pojazdem samochodowym przeznaczo-
nym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 
3) taksówką27. Przy ubieganiu się o udzielenie dwóch pierwszych rodzajów licencji wymogi są 
tożsame. Najwyższe wymogi stawiane są w przypadku ubiegania się o licencję na prowadzenie 
działalności taksówkarskiej. Obejmują, m.in. konieczność ukończenia szkolenia w zakresie trans-
portu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem28. 

W procesie weryfi kacji kandydatów na kierowców-partnerów UBER nie wymaga przedło-
żenia skanu lub zdjęcia licencji przewozowej. Brak weryfi kacji posiadania licencji skutkuje tym, 
że znaczna część kierowców-partnerów UBER świadczy usługi przewozowe bez posiadania ta-
kiej licencji. Brak spełnienia wymogów licencyjnych pozostaje również w ścisłym związku z prob-
lemem naruszania przepisów podatkowych. Część kierowców, w obawie przed nałożeniem kar 
z tytułu braku licencji, decyduje się na nieewidencjonowanie przychodów z tytułu świadczonych 
usług przewozowych na rzecz klientów pozyskanych za pomocą aplikacji UBER i nie odprowadza 
z tego tytułu podatku dochodowego29.

Rozwój działalności prowadzonej przez kierowców-partnerów UBER spotyka się z objawa-
mi niezadowolenia konkurencji, zwłaszcza środowisk taksówkarskich. Działalność kierowców-
partnerów, jak również samego UBER (który oskarżany jest o sprzyjanie naruszeniom poprzez 
brak należytej kontroli nad przestrzeganiem prawa przez swoich kierowców), była przyczyną 
wielu akcji protestacyjnych, m.in. w Brukseli czy Paryżu, a nawet ogólnoeuropejskiego prote-
stu taksówkarzy. Działalność UBER i jego kierowców wywołuje kontrowersje także w Polsce. 
Taksówkarze postrzegają kierowców-partnerów UBER jako nielegalną i nieuczciwą konkurencję, 
która prowadzi działalność przewozową bez ukończenia wymaganego ustawowo szkolenia za-
kończonego egzaminem państwowym oraz bez posiadania taksometru i kasy fi skalnej. W ocenie 
taksówkarzy działalność kierowców-partnerów stanowi również zagrożenie dla bezpieczeństwa 

26 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1907, ze zm.
27 Zob. art. 5b ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1907, ze zm.)
28 Zob. art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1907, ze zm.). Ponadto, rada gminy liczącej powyżej 
100 000 mieszkańców może wprowadzić dodatkowo wymóg odbycia szkolenia (zakończonego egzaminem) potwierdzającego znajomość topografi i miej-
scowości oraz przepisów prawa miejscowego (art. 6 ust. 3a ustawy). Podobne rozwiązanie istnieje w Londynie, w którym wydaje się również dwa rodzaje 
licencji: licencję na przewóz taksówką oraz licencję na przewóz PHV (private hire vehicle, czyli pojazdy do najmu wraz z kierowcą). W kwestii różnić 
w wymogach stawianych taksówkarzom oraz kierowcom PHV w Londynie oraz sposobów pozyskiwania przez nich klientów zob. wyr. TS z 14.01.2015 r. 
w sprawie C-518/13 The Queen na wniosek Eventech Ltd przeciwko Parking Adjudicator przy udziale London Borough of Camden i Transport for London 
(Dz. Urz. UE 2016, C 305/26, pkt. 3–11).
29 W kwestii wymogu posiadania licencji przewozowej przez kierowców-partnerów UBER oraz opodatkowania kierowców świadczących usługi przy 
wykorzystaniu aplikacji UBER podatkiem dochodowym od osób fi zycznych w Polsce zob. odpowiedź MRiF na interpelację nr 10362 z dn. 20.03.2017 r. 
(znak: AP5.054.4.2017), odpowiedź na pytanie nr 2, s. 2 (licencje) oraz pytania nr 7 i 8, s. 6 (opodatkowanie).
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pasażerów (m.in. ze względu na brak znajomości topografi i miasta oraz poleganie wyłącznie na 
systemie GPS przy wykonywaniu usługi przewozowej). Środowiska taksówkarskie podejmują 
różnorakie działania w celu ochrony swoich interesów. Jednym z nich jest działalność tzw. Grupy 
Antyprzewozowej (GAP) dokonującej „obywatelskich zatrzymań” kierowców-partnerów UBER30.

Zastrzeżenia co do legalności działalności UBER oraz jego kierowców-partnerów wyrażane są 
także przez właściwe organy państwowe. Wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie zmian 
legislacyjnych uniemożliwiających świadczenie usług przewozowych bez uzyskania wymaganej 
licencji. Regulacje takie zostały wprowadzone m.in. w Hiszpanii oraz Danii. Zmiany legislacyjne 
spowodowały konieczność adaptacji modelu biznesowego przez UBER31 lub całkowitej rezygnacji 
z prowadzenia działalności w danym państwie (Ricadela, 2017). Jeszcze bardziej zdecydowane 
kroki podjęły władze węgierskie, które wprowadziły regulacje umożliwiające blokowanie stron in-
ternetowych oferujących usługi taksówkarskie świadczone niezgodnie z przepisami, co przyniosło 
skutek w postaci zawieszenia działalności UBER na Węgrzech (Byrne, 2016).

Polski ustawodawca nie zdecydował się wprawdzie do tej pory na zmianę regulacji prawnych 
dotyczących przewozu osób, jednakże nie oznacza to, że w Polsce nie są podejmowane działania 
mające na celu ograniczenie działalności UBER i jego kierowców. W obecnym stanie prawnym dzia-
łania te polegają przede wszystkim na występowaniu przez organy gminy z wnioskiem o ukaranie 
kierowców-partnerów UBER grzywną z tytułu wykonywania usług przewozowych bez wymaganej 
licencji32. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało już jednak zmiany w ustawie o transporcie 
drogowym, które nałożą na podmioty pośredniczące w świadczeniu usług przewozowych nie tylko 
obowiązek współpracy wyłącznie z podmiotami dysponującymi licencją taksówkarza, lecz także 
obowiązek uzyskania licencji pośrednika (Szymaniak, 2017). 

Działania legislacyjne wielu państw, zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków 
rozwoju UBER, polegające na utrzymaniu lub nawet rozszerzeniu zakresu obowiązku uzyska-
nia licencji na przewóz osób i/lub licencji na pośrednictwo pomiędzy kierowcami i pasażerami, 
mogą przyczynić się, w ocenie Autorów, do petryfi kacji obecnego stanu rynku usług przewozu 
osób. Wymóg uzyskania licencji stanowi jedną z najistotniejszych barier wejścia na ten rynek. 
Utrzymanie lub zaostrzenie obecnych regulacji prawnych sprzyjać będzie utrzymaniu pozycji 
przez dotychczasowych uczestników, ograniczając jednocześnie presję konkurencyjną ze strony 
przedsiębiorców próbujących zaistnieć na rynku dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań 
obejmujących wykorzystanie nowych technologii.

30 “Obywatelskie zatrzymanie” polega na zamówieniu usługi przewozowej za pośrednictwem aplikacji UBER, a następnie uniemożliwienie oddalenia 
się z miejsca zakończenia świadczenia usługi (miejsca docelowego) poprzez przyblokowanie pojazdu wykonującego usługę pojazdami członków Grupy 
Antyprzewozowej aż do czasu przyjazdu Policji i ukarania kierowcy-partnera mandatem za wykonywanie usług przewozowych bez ważnej licencji 
(Łazarczyk, 2017).
31 Np. w Hiszpanii aplikacja UBER umożliwia wyłącznie zamówienie przewozu licencjonowaną taksówką.
32 Zob. np. wyr. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział II Karny z 29.12.2016 r. (Łazarczyk, 2016). Warto jednak zwrócić uwagę 
na to, że w podobnej sprawie jeden z sądów krakowskich umorzył postępowanie stwierdzając, że Prezydent Miasta Krakowa nie ma legitymacji czynnej 
do bycia oskarżycielem publicznym w sprawie kierowcy UBER (zob. http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ubera-moze-kontrolowac
-policja-nie-prezydent-miasta,91396.html (14.04.2017).
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IV. Zastrzeżenia z punktu widzenia publicznego prawa konkurencji

1. Stanowisko Prezesa UOKiK

Prezentowane w piśmiennictwie prawne analizy funkcjonowania aplikacji UBER skupiają się 
zazwyczaj na zarysowanych powyżej kwestiach administracyjnych, podatkowych i konsumenckich. 
Tylko sporadycznie można napotkać wzmianki odnoszące się do jego oceny z punktu widzenia 
publicznego prawa konkurencji (zob. przykładowo Mleczko, 2017). W odpowiedzi na toczącą się 
debatę publiczną polski organ ochrony konkurencji w maju 2016 roku opublikował jednak stano-
wisko na temat aplikacji UBER, w którym, obok obszernej analizy modelu biznesowego UBER 
z punktu widzenia ochrony konsumentów, zawarł także kilka ważnych słów na temat jego wpływu 
na konkurencję (stanowisko UOKiK).

Stanowisko UOKiK otwarte zostało wyraźną deklaracją, iż na chwilę jego wydania brako-
wało uzasadnionych podstaw do podejmowania interwencji. Urząd dostrzegł, iż funkcjonowa-
nie platformy UBER może mieć pozytywny wpływ na konkurencję, gdyż wykorzystanie nowych 
technologii wywiera istotna presję konkurencyjną na dotychczas obecnych na rynku przewozów 
taksówkarskich przedsiębiorców. W stanowisku podkreślono nadto innowacyjność UBER przy 
jednoczesnej otwartej możliwości powielenia stosowanego przez niego modelu biznesowego 
w oparciu o własną aplikację. Nie bez znaczenia dla Urzędu pozostaje także pozytywny wpływ 
nowego modelu świadczenia usługi na dobrobyt konsumentów.

2. Czy UBER stosuje sztywne ceny świadczenia usług?

Pomimo w zasadzie pozytywnej oceny dla modelu biznesowego zaprezentowanej w stanowi-
sku UOKiK, opisany powyżej sposób działania aplikacji UBER skłania do zastanowienia nad jego 
oceną w kontekście zakazu antykonkurencyjnych porozumień. Nasze wątpliwości budzi bowiem 
sposób, w jaki kształtowana jest cena za świadczoną usługę – zagadnienie, którego w stanowi-
sku UOKiK nie poruszono.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 uokik zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem 
jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, 
polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen. Zakaz ten dotyczy 
zarówno porozumień pomiędzy konkurentami (horyzontalnych), jak i pomiędzy przedsiębiorcami 
nieznajdującymi się w stosunku konkurencji (wertykalnych). Poniżej rozważymy zgodność z pra-
wem modelu biznesowego, w którym administrator aplikacji ustala sztywną cenę za określoną 
usługę, która to cena stosowana jest następnie przez korzystających z aplikacji niezależnych 
przedsiębiorców-kierowców.

O antykonkurencyjnym porozumieniu mówić można w sytuacji, gdy co najmniej dwóch przed-
siębiorców wyraża zgodną wolę określonego zachowania się na rynku33. W pierwszej kolejności 
przeanalizować należy zatem czy w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z nie-
zależnymi przedsiębiorcami. Analiza  odnosi się wyłącznie do indywidualnych przedsiębiorców 
z wyłączeniem kierowców świadczących usługi w systemie fl otowym.

33 Utrwalone orzecznictwo: zob. przykładowo wyr. SPI z dnia 9.07.2009 w sprawie T-450/05 Automobiles Peugeot SA, pkt 168–170 i wskazane tam 
orzecznictwo; wyr. Sądu z dnia 16.06.2011 w sprawie T-235/07 Bavaria NV, pkt 34.
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Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa konkurencji, obszernie zdefi niowane 
w art. 4 pkt 1 uokik, interpretowane jest szeroko i odnosi się w pierwszej kolejności do każdego 
podmiotu, niezależnie od jego formy prawnej i sposobu fi nansowania, który prowadzi działalność 
gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły. W początkowym okresie działalności UBER do-
minowała narracja, zgodnie z którą świadczenie usług za pomocą aplikacji miało stanowić tylko 
uboczną, a nie gospodarczą działalność. Takie prezentowanie aplikacji nie miało naturalnie wiele 
wspólnego z oceną prawną, lecz stanowiło element budowania wizerunku UBER jako prekursora 
społecznego ruchu związanego z sharing economy. Osoby dysponujące określonym dobrem (au-
tem, czasem i możliwością zabrania pasażerów) miały wykorzystywać aplikację do korzystania 
z niego wspólnie z innymi osobami w myśl idei otwartości i współdzielenia. To idealistyczne zało-
żenie szybko jednak natrafi ło na przeszkody ze strony organów administracyjnych i podatkowych, 
które wymogły dopasowanie modelu do istniejących ram prawnych. Obecnie – jak wskazano 
powyżej – kierowcy świadczący usługi za pomocą aplikacji UBER obowiązani są do posiadania 
zarejestrowanej działalności gospodarczej, co implikuje ich kwalifi kacje jako przedsiębiorców.

Stosunki UBER z kierowcami wyłączone mogłyby zostać spod zakresu zastosowania zakazu 
porozumień, jeżeli przyjęlibyśmy, iż mają one charakter umowy agencji. Taka kwalifi kacja zdaje się 
być jednak wykluczona, nawet bez pogłębionej analizy, z uwagi na ponoszenie przez kierowców 
UBER własnego ryzyka handlowego i fi nansowego ich działalności. UBER ponosi bowiem wo-
bec konsumentów odpowiedzialność wyłącznie za właściwe funkcjonowanie aplikacji, a wszelkie 
kwestie związane z wykonaniem usługi obciążają już kierowcę (stanowisko UOKiK).

Na potrzeby niniejszej analizy przyjmujemy, bez rozstrzygania tu zarysowanych powyżej 
kontrowersji, iż kierowcy UBER nie są jego pracownikami. Rozważenie tej spornej kwestii pozo-
stawiamy specjalistom z dziedziny prawa pracy. Na gruncie natomiast prawa konkurencji kryteria 
kwalifi kacji jako przedsiębiorcy zdają się być spełnione. Odmienna konstatacja czyniłaby nato-
miast dalsze rozważania zbędnymi, gdyż pracownicy przedsiębiorcy nie są nigdy niezależni od 
pracodawcy, na którego rachunek działają. 

Dalej wskazać należy, iż bezprzedmiotowe byłoby tu rozważanie zależności korporacyjnej 
– nie są bowiem znane powiązania osobowe ani fi nansowe pomiędzy UBER a poszczególnymi 
kierowcami, które dawałyby podstawy do kwestionowania ich niezależności w tym sensie. Z tych 
względów nie budzi raczej wątpliwości, iż zarówno UBER, jak i kierowców wykorzystujących 
jego aplikację zakwalifi kować należy jako niezależnych przedsiębiorców w rozumieniu prawa 
konkurencji.

Kolejnym krokiem w analizie jest określenie rynku relewantnego, którego dotyczyć miałoby 
porozumienie i na którym miałoby ono ewentualnie wywierać antykonkurencyjny efekt. Pomimo 
wspominanych powyżej kontrowersji z kwalifi kacją usługi świadczonej za pomocą aplikacji UBER 
można przyjąć, iż jej twórca działa na rynku usług IT – udostępnia i administruje aplikację mobilną, 
uzyskując przychody w formie prowizji od zawartych za jej pomocą transakcji. Z kolei kierowcy 
działają na rynku indywidualnych usług transportowych – przewozów taksówkarskich – obej-
mującym także świadczenie tego typu usług w modelu tradycyjnym. Ta rozbieżność rynków jest 
jednak, zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE, irrelewantna dla zaistnienia porozumienia. 
Jak wskazano w orzeczeniu Trybunału w sprawie AC Treuhand zakaz porozumień odnosi się do 
wszystkich praktyk, które w stosunkach horyzontalnych lub wertykalnych zakłócają konkurencję 
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na wspólnym rynku, niezależnie od rynku, na którym działają strony, jak też od okoliczności, że 
jedynie zachowanie jednego z przedsiębiorców jest objęte treścią uzgodnień34. Niezależnie od 
tego i w świetle okoliczności stanu faktycznego stwierdzić należy, że choć UBER sam nie świadczy 
usług transportowych i nie jest konkurentem dla kierowców-partnerów, to jego sytuacja fi nansowa 
w dużej mierze zależy od działalności prowadzonej na tym właśnie rynku. Stosunek UBER do 
kierowców określić można więc jako relację wertykalną.

Mając powyższe na uwadze, rozważyć trzeba dalej czy pomiędzy UBER a kierowcami istnie-
je porozumienie. Zgodnie z utrwalonym, a przywołanym powyżej, orzecznictwem dla zaistnienia 
porozumienia konieczne jest wyrażenie przez co najmniej dwa niezależne podmioty zgodnej woli 
określonego zachowania się na rynku w dowolnej formie. Istnienie porozumienia w tym rozumieniu 
pomiędzy UBER a kierowcami raczej trudno byłoby w analizowanym przypadku zakwestionować. 
Do rozważenia pozostaje jednak jeszcze kwestia treści i charakteru tego porozumienia. 

Zgodnie z zarysowanym powyżej modelem kształtowania ceny za usługę, wszyscy kierowcy 
UBER stosują tę samą stawkę wyznaczaną przez algorytm, nad którym kontrolę sprawuje UBER. 
Wprawdzie cena za usługę waha się w zależności od określonych czynników uwzględnianych przez 
tenże algorytm, ale wszelka konkurencja ceną między kierowcami jest wykluczona. Nie mają oni 
realnej możliwości zaproponowania pasażerom obniżki – ich autonomia decyzyjna jest wyłączona 
w tym zakresie. Przyznać jednak trzeba, iż kierowcy mogą dalej konkurować jakością oferowanej 
przez siebie usługi – pasażerowie mają bowiem możliwość wystawienia kierowcy opinii, z której 
korzystają później inni użytkownicy, dokonując wyboru oferty z dostępnych w danej chwili w apli-
kacji UBER. Kierowcy mogą także rywalizować o klienta, oferując mu usługę przewozu lepszym 
lub bardziej atrakcyjnym modelem samochodu. Niemniej to właśnie rywalizacja ceną powszechnie 
uważana jest za najistotniejszy parametr wolnej konkurencji. Zastąpienie swobody kształtowania 
cen jedną narzuconą z góry i wspólną dla wszystkich stawką trudno byłoby uznać za działanie 
obojętne dla konkurencji. Przywołany powyżej art. 6 uokik wyraźnie też zakazuje ustalania cen, 
a tego typu porozumienia kwalifi kowane są właściwie powszechnie jako najpoważniejsze ograni-
czenia konkurencji, zakazane ze względu na ich antykonkurencyjny cel. Rozważania te prowadzą 
pozornie do konstatacji, iż UBER, z naruszeniem zakazu antykonkurencyjnych praktyk, ustala 
sztywne ceny usługi oferowanej przez współpracujących z nim przedsiębiorców. Taki wniosek 
jest jednak co najmniej przedwczesny. Także bowiem w przypadku porozumienia o antykonku-
rencyjnym celu konieczne jest zbadanie jego natury oraz ekonomicznego i prawnego kontekstu 
(Ibáñez Colomo i Lamadrid de Pablo, 2016).

3. Ograniczenie konkurencji?

Przystępując do oceny analizowanej tu praktyki, należy w naszym przekonaniu wyjść od 
pytania, czy między kierowcami UBER w ogóle istnieje konkurencja, którą można by ograniczać. 
Celowym jest tu dokonanie porównania do tradycyjnych korporacji taksówkarskich. Choć z punktu 
widzenia konsumenta każda taka korporacja stanowi jeden organizm gospodarczy, obejmujący 
dyspozytornię oraz kierowców, to w istocie powszechnie stosowany jest model zrzeszania się 
niezależnych przedsiębiorców-kierowców w związki działające w formie czy to spółki, czy sto-
warzyszenia. Takie korporacje stosują następnie jeden wspólny cennik usług. Co odróżnia więc 

34 Wyr. Trybunału z dnia 22.10.2015 r. w sprawie C-194/15 P AC Treuhand v. Komisji, pkt 35. Zob. także przywołane tam orzecznictwo.
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tradycyjny model korporacji taksówkarskiej od UBER, to zastosowanie technologii mobilnych 
dla zwiększenia efektywności świadczonej usługi. Skoro zatem tradycyjne korporacje działają 
w oparciu o tożsamy model ustalania ceny, zarysowane powyżej zastrzeżenia co do zgodności 
z prawem konkurencji powinny mieć zastosowanie także do nich. Praktyka decyzyjna Prezesa 
UOKiK sugeruje jednak, że stosowany przez tradycyjne korporacje taksówkarskie model kształ-
towania ceny za usługę nie jest sprzeczny z zasadami konkurencji. 

Prezes UOKiK miał kilkukrotnie okazję zajmować się sprawami praktyk ograniczających 
konkurencję na rynku przewozów taksówkarskich. Dla niniejszej analizy szczególnie istotne są 
wyjaśnienia zawarte w decyzji z dnia 26 marca 2010 r. (sygn. RGD 5/2010) w sprawie trzech 
korporacji taksówkarskich z Gdańska, które zawarły porozumienie ograniczające konkurencję na 
lokalnym rynku przewozów osobowych poprzez wspólne ustalenie i stosowanie ujednoliconych 
cen za przewozy. Co istotne, zastrzeżenia organu dotyczyły nie faktu stosowania jednolitych cen 
w ramach poszczególnych korporacji, ale okoliczności, iż uzgadniały one między sobą wysokość 
stosowanych stawek. Prezes UOKiK wyjaśnił w uzasadnieniu, iż poszczególne korporacje sta-
nowią w istocie związki przedsiębiorców. Członkowie korporacji oraz dyspozytornia postrzegani 
są przez konsumentów jako jeden podmiot rynkowy, działający pod identycznym oznaczeniem, 
honorujący te same zniżki, od którego konsumenci oczekują stosowania jednolitej polityki cenowej 
bez względu na to, który kierowca faktycznie wykona dla nich usługę. Prezes UOKiK podkreślił 
przy tym, iż wspólnym celem zrzeszonych kierowców jest maksymalizacja liczby zleceń dzięki 
optymalizacji świadczenia usług, a sposób organizacji pracy i rozdysponowywania zleceń w grupie 
powodują, że kierowcy faktycznie nie rywalizują ze sobą35. Taki sposób funkcjonowania korpora-
cji taksówkarskich, choć wspomniany przez Prezesa w decyzji, nie stał się jednak przedmiotem 
antykonkurencyjnej analizy, co pozwala na wyciągnięcie ostrożnego wniosku o zgodności takiej 
praktyki z wymogami konkurencji. Ustalenie jednolitych cen w ramach korporacji nie prowadzi 
bowiem do ograniczenia konkurencji w sytuacji, gdy taka konkurencja między kierowcami jednej 
korporacji nie zachodzi.

Stajemy teraz przed pytaniem, czy zarysowaną powyżej argumentację można przenieść na 
grunt modelu biznesowego UBER. Przyjęcie, że mobilna aplikacja w istocie wyłącznie zastępuje 
dyspozytornię pozwoliłoby na uznanie spółki UBER i kierowców za jeden organizm gospodarczy 
(Lougher i Kalmanowicz 2016, s. 90). Konsekwencją byłoby uznanie kwestii stosowania jed-
nolitej ceny za sprawę całkowicie wewnętrzną, niepodpadającą pod zakaz porozumień z art. 6 
ust. 1 uokik. Zarysowane powyżej wątpliwości co do charakteru usługi UBER czynią jednak takie 
założenie niepewnym. Co więcej, UBER wyraźnie podkreśla swoją rolę jako wyłącznie pośrednika 
i administratora aplikacji mobilnej, pomimo iż równocześnie z przekazów marketingowych wyłania 
się obraz jednolitej usługi przewozowej świadczonej pod szyldem UBER. Nie jest więc jasne czy 
dla oceny prawnej ważniejszy byłby aspekt formalny, czy też percepcja klientów. Przyznać bo-
wiem trzeba, iż skorzystanie z usługi któregokolwiek z kierowców UBER wymaga od konsumenta 
pozyskania aplikacji UBER i rejestracji w serwisie. Wszystko to przemawia za przyjęciem, iż jak 
w przypadku tradycyjnych taksówek, tak w przypadku UBER konsumenci postrzegają spółkę oraz 
kierowców oferujących swoje usługi za pomocą aplikacji UBER jako jeden podmiot gospodarczy. 
Mogą też racjonalnie oczekiwać stosowania takich samych stawek przez wszystkich kierowców. 

35 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 26.03.2010 r. (sygn. RGD 5/2010), s. 19–20.
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W konsekwencji można by postawić tezę, iż dla dobra konsumentów, ale też spójności wizerunku 
usługi, konieczne jest istnienie jednej wspólnej polityki cenowej. 

Jednakże, o ile w tradycyjnym modelu świadczenia usług przewozowych zamawiający nie 
ma w zasadzie możliwości wyboru kierowcy ani auta, którym będzie przewożony, to aplikacja 
UBER taką opcję już przewiduje. Rozdysponowywanie zamówień nie następuje bowiem przez 
dyspozytornię według kolejności zgłoszeń czy oddalenia od potencjalnego klienta, lecz to klient 
dokonuje wyboru dostępnego kierowcy, z którego usługi będzie korzystał. Kierowcy rywalizują 
zatem między sobą o zlecenia, choć rywalizacja ta opiera się wyłącznie na jakości świadczonej 
usługi. Ten aspekt odróżnia model działalności UBER od tradycyjnych korporacji taksówkarskich. 
Dostrzec jednak należy, iż, mając możliwość wyboru, konsumenci otrzymują nawet bardziej róż-
norodną ofertę niż w tradycyjnym modelu świadczenia tego typu usług.

Dlatego też stwierdzamy, iż o ile w ogóle dochodziłoby w analizowanej sprawie do ograni-
czenia konkurencji, to możliwe byłoby jej usprawiedliwienie na podstawie doktryny niezbędnych 
ograniczeń dodatkowych (ang. ancillary restraints doctrine).

Ta wypracowana przez unijne organy ochrony konkurencji doktryna zakłada, że w sytuacji, 
gdy dane ograniczenie konkurencji stanowi nierozerwalną część szerszego porozumienia lub 
działania, które z kolei nie ogranicza konkurencji, lecz jest neutralne lub nawet prokonkurencyjne, 
to owo ograniczenie konkurencji także nie będzie podpadało pod zakaz ustanowiony w artykule 
101 TFUE, o ile jest ono obiektywnie konieczne dla realizacji głównego zamierzenia, a nadto pro-
porcjonalne do jego celów36. Przez obiektywną konieczność rozumie się sytuację, gdy w braku 
takiego ograniczenia dana szersza czynność nie byłaby możliwa do realizacji37 lub byłaby ona 
co najmniej utrudniona38. Doktryna ta stanowi przejaw ekonomicznego podejścia do prawa kon-
kurencji (Stawicki, 2016; Laszczyk, 2014, s. 164, 172), gdyż uelastycznia ona jego zastosowanie 
i zapobiega takiej wykładni, która usztywniałaby obrót gospodarczy.

Przenosząc to na grunt analizowanej sprawy, zauważyć należy, iż kontrowersyjny aspekt 
modelu działania UBER – mechanizm kształtowania ceny – jest immanentną cechą aplikacji, 
której usunięcie uniemożliwiłoby w istocie jej funkcjonowanie lub co najmniej znacznie by je utrud-
niło. W teorii można wyobrazić sobie wprawdzie aplikację, która pozwalałaby na wybór kierowcy 
według kryteriów nie tylko jakościowych (pozytywne opinie, atrakcyjne auto), lecz także fi nan-
sowych, tj. żądanej przez niego ceny. Niemniej nie jest to realna alternatywa, gdyż wymagałaby 
od twórców UBER podjęcia pozytywnych działań oraz poczynienia nakładów na przekształcenie 
sposobu funkcjonowania aplikacji i całego modelu biznesowego. Można przy tym podejrzewać, 
iż część wynikającej z działania aplikacji efektywności, w szczególności szybkość zamawiania, 
zostałaby wówczas utracona. Co najmniej utrudniona byłaby nadto reklama usług świadczonych 
pod szyldem UBER. Potencjalnie wzrosłyby przy tym koszty administrowania aplikacją, która 
musiałaby wówczas każdorazowo obliczać należność za przejazd według cennika stosowanego 
przez danego kierowcę. Oczywistą konsekwencją byłaby nadto zasygnalizowana powyżej utrata 
spójnego wizerunku usługodawcy. Konsumenci nie mogliby także wówczas oczekiwać określonej 
stawki za korzystanie z usługi, lecz zmuszeni byliby każdorazowo konfrontować dostępne oferty. 
36 Utrwalone orzecznictwo – zob. najnowsze: wyr. Sądu z dnia 28.06.2016 r. w sprawie T-208/13, Portugal Telecom, pkt 97; wyr. TSUE z dnia 11.09.2014 r. 
w sprawie C-382/12 P Mastercard, pkt 89 i wskazane tam orzecznictwo. 
37 Wyr. TSUE z dnia 11.09.2014 r. w sprawie C-382/12 P, Mastercard, pkt 91.
38 Wyr. Sądu z dnia 28.06.2016 r. w sprawie T-208/13, Portugal Telecom, pkt 104.
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W świetle powyższego uznać należy, iż w braku jednolitej stawki za usługę, funkcjonowanie UBER 
byłoby co najmniej utrudnione.

Spełniona jest nadto przesłanka proporcjonalności – ograniczenie swobody kształtowania 
ceny nie wychodzi poza to, co dla realizacji głównego zamierzenia konieczne. Co więcej, możli-
wość konkurowania przez kierowców jakością usługi do pewnego stopnia balansuje ograniczenie 
konkurowania ceną, dając konsumentom nawet większy wybór niż w przypadku usług świadczo-
nych przez tradycyjne korporacje taksówkarskie.

Prezentowaną tu argumentację uważamy za uzasadnioną, pomimo iż stanowisko polskiego 
organu ochrony konkurencji odnośnie do zastosowania doktryny ancillary restraints w przypadku 
ograniczeń dotyczących kształtowania cen było dotychczas negatywne39. Wynika to z następu-
jących okoliczności.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, gdy nie jest możliwe oddzielenie danego ograniczenia 
od głównej czynności lub działania bez zagrożenia dla ich istnienia lub celu, oceny zgodności 
tego ograniczenia należy dokonywać łącznie z oceną głównej czynności lub działania, z którą te 
ograniczenie jest powiązane, nawet jeżeli samodzielnie to ograniczenie zdaje się już być objęte 
zakresem art. 101 TFUE40. Można z tego wnosić, iż doktryna ograniczeń dodatkowych znajdzie 
zastosowanie nawet wobec ewidentnych naruszeń zakazu antykonkurencyjnych porozumień. Co 
więcej, wytyczne Komisji w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE (obecnie 101 ust. 3 TFUE) 
wyraźnie wskazują, iż doktryna ta może znaleźć zastosowanie do każdego ograniczenia konku-
rencji41. Za bardziej ekonomicznym podejściem do analizy przypadku UBER przemawia jednak 
przede wszystkim bezdyskusyjnie prokonkurencyjny wpływ pojawienia się i funkcjonowania UBER 
na sytuację na rynku przewozów osobowych.

4. Prokonkurencyjne skutki UBER

Prokonkurencyjne skutki wejścia na rynek UBER można podzielić na te o charakterze gene-
ralnym oraz indywidualnym, których benefi cjentami są bezpośrednio konsumenci.

Najbardziej widocznym skutkiem rozpowszechnienia się stosowania aplikacji UBER wśród 
europejskich konsumentów jest zintensyfi kowanie konkurencji na rynku przewozów osobowych 
w miastach. Rynek ten dotychczas charakteryzował się wysokim poziomem koncentracji. Związane 
było to częściowo z wysokimi barierami wejścia na ten rynek42, obejmującymi tak wymogi admini-
stracyjne (uzyskanie licencji, wymogi związane z rejestracją działalności, w niektórych jurysdykcjach 
także egzaminy ze znajomości miasta, posiadanie kasy fi skalnej, taksometru z homologacją), jak 
i relatywnie wysokimi kosztami świadczenia usług (opłaty licencyjne, koszty eksploatacji samo-
chodu). Model biznesowy UBER bazujący na technologii mobilnej zdołał wbić się w ten rynek 
i odebrać jego część operujących na nim przedsiębiorcom. W konsekwencji konsumenci zyskali 
dodatkową alternatywę. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż funkcjonowanie UBER nie doprowadziło jednak 
do wyeliminowania konkurencji z rynku. Wprawdzie niewątpliwie część konsumentów zaczęła 

39 Zob. dec. Prezesa UOKiK z dnia 25.06.2013 r., sygn. DOK-1/2013.
40 Wyr. TSUE z dnia 11.09.2014 r. w sprawie C-382/12 P, Mastercard, pkt 90; wyr. Sądu z  dnia 28.06.2016 r. w sprawie T-208/13, Portugal Telecom, pkt 98.
41 Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty, OJ C z dnia 27.04.2004, 101/ 97, pkt 29.
42 Odmienne stanowisko przedstawiono jednak w dec. Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2012 r. Nr RŁO 60/2012, s. 11. 



25 Maciej Toroń, Katarzyna Wiese            Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.1

25

korzystać z usług oferowanych przez kierowców UBER, ale nie doprowadziło to do wyparcia z ryn-
ku istniejących korporacji taksówkarskich działających w oparciu o tradycyjne metody. Zauważyć 
trzeba, iż z uwagi na surge pricing, korzystanie z usługi przewozowej kierowcy UBER może w pew-
nych okolicznościach okazać się bardziej kosztowne niż z usługi przewozowej zwykłej taksówki. 
Oznacza to, iż ten sam konsument może w danej sytuacji skorzystać jednak z usługi oferowanej 
w modelu tradycyjnym. Ściągnięcie przez konsumenta aplikacji UBER na komórkę nie oznacza 
zatem defi nitywnej utraty jego jako klienta dla tradycyjnych korporacji taksówkowych. W konse-
kwencji uznać należy, iż UBER zwiększył liczbę dostępnych dla konsumentów ofert, jednak nie 
stał się nowym monopolistą.

Kolejnym prokonkurencyjnym efektem funkcjonowania aplikacji UBER było wymuszenie na 
tradycyjnych korporacjach taksówkowych wdrożenia innowacji, jak nowoczesne metody zama-
wiania usługi i innych udogodnień dla konsumentów, np. możliwość płatności kartą, informowanie 
SMS-em o oczekującym już pojeździe, wskazywanie modelu i koloru pojazdu czy też możliwości 
zautomatyzowanego zamawiania pojazdu pod adresy wcześniej wskazywane w zamówieniach43. 
Chcąc pozostać konkurencyjnymi tradycyjne korporacje taksówkarskie musiały zatem zainwe-
stować w innowacje.

Na rynku pojawiły się nadto także inne aplikacje mobilne oferujące możliwość zamówienia 
taksówki oraz płatności za przejazd w oparciu o podobny model. Przykładowo można tu wskazać 
iTaxi, MyTaxi, Talixo oraz Lyft. Także we wspomnianym powyżej stanowisku UOKiK otwarta moż-
liwość zastosowania podobnego modelu biznesowego przez innych przedsiębiorców oceniana 
jest jako korzystna dla rozwoju konkurencji i konsumentów. 

Dostrzec należy dalej, iż konsumenci stali się bezpośrednimi benefi cjentami innowacji. UBER 
wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom, dając im możliwość zamówienia transportu za pomocą 
funkcjonalnej aplikacji na komórkę, a także dokonania płatności bezgotówkowej. Taka forma ko-
rzystania z usługi bardziej odpowiada przyzwyczajeniom współczesnego konsumenta, oszczę-
dzając jego czas i redukując czynności niezbędne dla skorzystania z usługi. Aplikacja daje też 
konsumentom możliwość wyboru najbardziej odpowiadającej im oferty (samochodu, kierowcy 
o wysokiej średniej ocen wśród użytkowników), co w tradycyjnym modelu prowadzenia działalności 
taksówkarskiej nie było dostępne. Pozytywnie ocenić należy także możliwość poznania zawczasu 
szacunkowej ceny za przejazd. Podstawową prokonkurencyjną korzyścią dla konsumentów jest 
jednak naturalnie zwiększenie liczby dostępnych ofert, czego potencjalnym skutkiem może być 
obniżenie ceny za usługę. Efekt ten konsumenci zawdzięczają także spadkowi kosztów opera-
cyjnych, zatrudnienia oraz opłat związanych z wykonywaniem działalności regulowanej (Lougher 
i Kalmanowicz, 2016, s. 94, 95).

V. Wnioski
Przedstawione w niniejszym artykule argumenty pozwalają dostrzec pewne pozytywne efekty 

wywołane pojawieniem się aplikacji UBER. Należy do nich w szczególności zwiększenie dostęp-
ności usług przewozowych, wzmocnienie konkurencji cenowej, jak również wzmocnienie presji na 
dotychczasowych przewoźników, w tym korporacji taksówkarskich, w zakresie wdrażania nowo-
czesnych technologii (np. pojawienie się aplikacji mobilnych umożliwiających zamówienie taksówki, 

43 Ostatnia z wymienionych budzi zdaniem Autorów zastrzeżenia z punktu widzenia prawa do prywatności.
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wdrożenie systemu powiadomień SMS-owych). Działalność UBER i jego kierowców-partnerów, 
wymykając się dotychczasowym ramom prawnym, m.in. w zakresie określenia charakteru usługi 
oferowanej przez UBER, wywołuje jednocześnie liczne zastrzeżenia. Dotyczą one m.in. kwestii 
domniemanego nieprzestrzegania przez UBER lub jego kierowców-partnerów przepisów regulują-
cych prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób, prawa podatkowego, prawa pracy, jak 
również reguł konkurencji. Państwa członkowskie UE będą musiały zdecydować czy adaptować 
przepisy do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, czy przeciwnie – utrzymywać status 
quo, żądając, by to przedsiębiorcy uszanowali zastane reguły gry rynkowej i interes fi skalny pań-
stwa. Opublikowane w ostatnim czasie dwie opinie Rzecznika Generalnego M. Szpunara oraz 
pojawiające się regularnie doniesienia prasowe, tak krajowe jak i zagraniczne, sugerują niestety, iż 
prawodawcy skłonni są raczej do narzucenia nowym modelom biznesowym urzeczywistniającym 
ideę sharing economy reguł co najmniej zbliżonych do dotychczas obowiązujących w konwen-
cjonalnej działalności gospodarczej. Choć zgodzić się trzeba, iż ich funkcjonowanie całkowicie 
poza spektrum przepisów prawa nie jest sytuacją optymalną, w szczególności dla konsumentów, 
to równocześnie można by oczekiwać od organów większego zrozumienia fenomenu gospodar-
ki współdzielenia oraz dostrzeżenia dalszego potencjału drzemiącego w nowych technologiach. 
Nazbyt restrykcyjna regulacja może bowiem – w naszym przekonaniu – udaremnić innowacje, 
tak ważne dla europejskiej gospodarki.

Choć prima facie funkcjonowanie aplikacji UBER wydaje się nie pozostawać neutralne 
z punktu widzenia prawa konkurencji, to przy bliższej analizie dochodzimy do wniosku, iż sposób 
określania ceny za usługę przewozową świadczoną za jej pośrednictwem nie odbiega w zasadzie 
od metod stosowanych w tradycyjnych korporacjach taksówkarskich. UBER oraz jego kierowcy 
postrzegani są przez konsumentów jako jeden podmiot gospodarczy, od którego oczekuje się 
stosowania jednolitej polityki cenowej. Nawet jeżeli jednak uznać, iż dochodziłoby do ogranicze-
nia konkurencji cenowej pomiędzy kierowcami UBER jako niezależnymi przedsiębiorcami, to 
uwzględnienie kontekstu ekonomicznego i prawnego, w tym w szczególności prokonkurencyjnego 
wpływu UBER na sytuację na rynku, prowadzi do wniosku o braku w prawie konkurencji podstaw 
do zakwestionowania tego aspektu funkcjonowania modelu biznesowego UBER. 

Artykuł ten w zamierzeniu Autorów nie miał być rozstrzygający. Przedstawione w nim tezy 
postrzegać należy jako wstępne i niewykluczone, że wraz z rozwojem sytuacji rynkowej będą one 
wymagały korekty. Niemniej mamy nadzieję, iż zapoczątkujemy tą publikacją szerszą dyskusję 
nad prawnymi ramami dla rozwijającej się sharing economy.
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I. Wprowadzenie
Mimo intuicyjnie oczywistego, pozytywnego wpływu rabatów na rynek (w postaci obniżenia 

cen), dość wcześnie udało się zidentyfi kować ich zastosowanie2, którego skutkiem może wy-
kluczenie konkurentów z rynku, nie tylko w związku z możliwością wykorzystania rabatów do 
prowadzenia drapieżnej polityki cenowej, ale przede wszystkim w oparciu o efekt lojalnościowy, 
objawiający się związaniem klientów z udzielających rabatów podmiotem, który cieszy się szcze-
gólnie silną pozycją rynkową. 

Wyróżnienie rabatów lojalnościowych od pozostałych rabatów zostało oparte na analizie 
formy stosowanej praktyki, co okazało się problematyczne, gdyż w rzeczywistości do rzadkości 
należą sytuacje, w których rabaty udzielane są w „czystej” lojalnościowej bądź ilościowej formie. 
Szczególnie nieprzewidywalna stała się ocena systemów rabatowych zbliżających się swoim cha-
rakterem do domniemanych jako legalne rabatów ilościowych, gdyż w uznaniu Komisji Europejskiej 
oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również i one mogą prowadzić do wystąpienia 
antykonkurencyjnych skutków. Ocena prawna praktyki uzupełniana była o nowe zastrzeżenia 
wraz kolejnymi orzeczeniami Trybunału, czego konsekwencją była coraz większa niepewność, 
co do kryteriów oceniania rabatów3. 

Wzrastająca krytyka w nurcie bardziej ekonomicznego podejścia wywarła znaczący wpływ 
na Komisję Europejską, która w 2009 r. opublikowała Wytyczne odnoszące się do praktyk o cha-
rakterze wykluczającym4 (dalej: Wytyczne). W dokumencie poruszono m.in. kwestię oceny ra-
batów, łącznie określonych jako warunkowe, możliwości uzasadniania ich stosowania (obrona 
poprzez wykazanie tzw. effi ciencies), zagadnienie utrudniania dostępu do rynku. Wprowadzono 
także instrument natury ekonomicznej w postaci testu równie efektywnego konkurenta (as effi -
cient competitor – test AEC).

Szczególne zainteresowanie wzbudziły orzeczenia Trybunału dotyczące rabatów po dacie 
publikacji wytycznych, gdyż dawały nadzieję na zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej i zła-
godzenie nastawienia w stosunku do stosowania rabatów przez przedsiębiorstwa dominujące, 
poprzez uwzględnienie możliwych prokonkurencyjnych efektów wynikających z tego rodzaju 
praktyki. Podejście Trybunału okazało się jednak dość krytyczne, a głosy dotyczące wydawanych 
orzeczeń – zachowawcze, co wywołało duże poruszenie pośród przedstawicieli doktryny, gene-
rując liczne, głównie krytyczne, głosy dotyczące wydawanych orzeczeń.

2 Wyr. ETS z 13.02.1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche v. Komisja, ECLI:EU:C:1979:36.
3 Tak w sprawach Michelin I i Michelin II: wyr. ETS z 9.11.1983 r. w sprawie 322/81 Michelin v. Komisja, ECLI:EU:C:1983:313 (Michelin I); wyr. SPI 
z 30.09.2003 r. w sprawie T-203/01 Michelin v. Komisja, ECLI:EU:T:2003:250.
4 Komunikat Komisji — wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przystosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do 
szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz. Urz. C 45 z 24.02.2009, s. 7–20.
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II. Rabaty w kontekście bardziej ekonomicznego podejścia

1. Bardziej ekonomiczne podejście

Krytyka dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz utrwalonej linii orzecz-
niczej Trybunału, oparta była przede wszystkim na założeniach bardziej ekonomicznego podej-
ścia (more economic approach), które, bazując na efektach, postuluje weryfi kację wystąpienia 
zakłócenia lub szkód dla konkurencji. 

W założeniu bardziej ekonomiczne podejście ma służyć realizacji dwóch uzupełniających 
się celów (Economic Advisory Group on Competition Policy, 2005, s. 2–6). Pierwszym z nich jest 
zapewnienie pełnej skuteczności działania prawa konkurencji poprzez utrudnienie prób jego omi-
nięcia, co możliwe jest w przypadku oparcia oceny prawnej o formę praktyki. Szeroki wachlarz 
zachowań o potencjalnie antykonkurencyjnym charakterze stwarza ryzyko niekonsekwentnego 
traktowania różnorodnych praktyk de facto prowadzących do osiągnięcia identycznego rezultatu. 
Koncentracja analizy na efektach praktyki może przynieść zatem rzeczywistą ochronę mechanizmów 
konkurencji, w przeciwieństwie do podejścia formalnego, które, bazując na ocenie formy, może 
gwarantować niekiedy jedynie iluzoryczną gwarancję lepszej ochrony celów prawa konkurencji. 

Drugim celem omawianego podejścia jest urzeczywistnienie pozytywnych skutków wiążących 
się z praktykami, które z uwagi na ich formę, zostałyby uznane za antykonkurencyjne. Zachowania, 
które ze swojej natury wydają się mieć negatywny wpływ na konkurencję lub sytuację konsumentów 
mogą w istocie przynosić więcej korzyści niż szkody. Istotne jest zatem sprawdzenie i porównanie 
wszystkich skutków, jakie pociąga za sobą dana praktyka.

2. Prokonkurencyjne skutki rabatów

Głównym pozytywnym efektem stosowania systemów rabatowych jest obniżenie cen dla 
konsumentów, co w sposób oczywisty promuje dalszą intensyfi kację konkurencji opartej na 
cenie produktu, w tym także poprzez wprowadzenie konkurencyjnych systemów rabatowych. 
Zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem rabatów może silnie zniechęcać przedsiębiorców 
do ich stosowania, uniemożliwiając wystąpienie takich skutków, co z kolei wywołuje konsekwen-
cje dla ogólnego dobrobytu konsumenta (Geradin, 2008, s. 6). Ponadto osłaniani są w ten spo-
sób konkurenci nieefektywni, którzy w obliczu bardziej ożywionej konkurencji cenowej musieliby 
opuścić rynek (Padilla i Slater, 2005, s. 89). Powiązane z obniżeniem cen zwiększenie popy-
tu, a zarazem produkcji i obrotów, umożliwia efektywniejsze pokrywanie kosztów stałych oraz 
zredukowanie kosztów jednostkowych produkcji lub sprzedaży towaru (Kohutek, 2010, s. 36). 
Niższe ceny mogą stanowić również zachętę dla bardziej efektywnego działania dystrybutorów, 
rozwiązując tym samym istniejące w relacjach wertykalnych problemy, skłaniając sprzedawców 
do prowadzenia aktywnych działań na rzecz promocji i sprzedaży produktu, także poprzez inwe-
stycje w profesjonalną obsługę lub oferowanie innych, dodatkowych usług. Rabaty umożliwiają 
tym samym zredukowanie negatywnych skutków tzw. efektu gapowicza, gdyż przy ich zastoso-
waniu przedsiębiorstwo dominujące może odpowiednio wynagradzać tych kontrahentów, którzy 
podejmują aktywne działania sprzedażowe. W konsekwencji prowadzić będzie to do intensyfi ka-
cji konkurencji między- i wewnątrzmarkowej (Padilla i Slater, 2005, s. 88). W przeciwieństwie do 
rabatów ilościowych, rabaty o charakterze lojalnościowym mogą wywierać dodatkowy pozytywny 
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wpływ na konkurencję na niższych szczeblach rynku, umożliwiając małym podmiotom konkuro-
wanie cenami z dużymi, co nie byłoby możliwe przy stosowaniu rabatów ilościowych, z których 
korzystają przede wszystkim duże podmioty.

III. Orzeczenie w sprawie Tomra

1. Decyzja Komisji

Wydane wyrokiem Sądu z dnia 9 września 2010 r. orzeczenie w sprawie Tomra Systems 
i in. przeciwko Komisji było oczekiwane jako mogące dać wczesną wskazówkę, co do tego czy 
Trybunał jest gotowy do uwzględnienia założeń podejścia opartego na efektach. Wyroki wydane 
zarówno przez Sąd5, jak i następnie przez Trybunał6 nie spełniły tych oczekiwań, nie dodając 
w istocie niczego nowego, co wykraczałoby poza dotychczasową praktykę orzeczniczą. 

Grupa Tomra Systems zajmowała się produkcją samoobsługowych urządzeń do odbioru 
zużytych opakowań po napojach (reverse vending machines, RVM) za kaucję zwracaną przez 
automat klientowi. Tomra w sposób ciągły dysponowała udziałami wykraczającymi ponad 70% 
w rynku europejskim, a po 1997 r. jej udziały wynosiły nawet 95%7. W decyzji Komisja stwierdziła, 
że dla utrzymania dominującej pozycji i udziałów w rynku spółka opracowała antykonkurencyjną 
strategię, która była realizowana m.in. poprzez udzielanie zindywidualizowanych i retroaktywnych 
rabatów.

Komisja stwierdziła również, że Tomra była w stanie ocenić przybliżony popyt swoich klientów 
i ustalić zindywidualizowane progi rabatów, które odpowiadałyby ich przewidywanemu zapotrze-
bowaniu. Rabaty przyznawane w odniesieniu do ilości, które odpowiadały całkowitemu lub prawie 
całości popytu poszczególnych kontrahentów, wywoływały w efekcie taki sam skutek, jak zasto-
sowanie klauzul wyłączności, a mimo różnicy formy rabatu, uzyskany efekt przypominał zdaniem 
Komisji działanie warunkowych rabatów lojalnościowych. W rezultacie połączenie retroaktywnego 
systemu rabatowego z dopasowanymi pod poszczególnych klientów progami wywołało sytuację, 
w której koszt przeniesienia się do innego dostawcy zwiększał się w sposób sztuczny, w miarę 
zbliżania się do progu rabatowego8.

2. Wyrok Trybunału

Decyzja Komisji została utrzymana w mocy przez Sąd, a następnie wyrokiem z dnia 19 kwiet-
nia 2012 r. przez Trybunał, który oddalił apelację Tomry. Trybunał podkreślił, że Komisja nie jest 
zobligowana do wykazania istnienia zamiaru antykonkurencyjnego przedsiębiorstwa dominującego, 
który stanowi jedynie jedną z wielu okoliczności faktycznych, które mogą zostać uwzględnione dla 
stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej9. Trybunał, powołując się na orzeczenie w sprawie 
TeliaSonera10, zaznaczył, że art. 102 TFUE nie wprowadza zróżnicowania ani stopniowania pojęcia 
„pozycji dominującej”, a stopień siły rynkowej ma wpływ na zasięg skutków działań dominującego 

 5 Wyr. Sądu z 9.09.2010 r. w sprawie T-155/06 Tomra Systems i in., ECLI:EU:T:2010:370.
 6 Wyr. TS z 19.04.2012 r. w sprawie C-549/10 P Tomra Systems i in., ECLI:EU:C:2012:221.
 7 Dec. Komisji w sprawie Tomra, motyw 60.
 8 T-155/06 Tomra, pkt. 14–15.
 9 C-549/10 P Tomra, pkt 21.
10 Wyr. TS z 17.02.2012 r. w sprawie C-52/09 TeliaSonera Sverige p. Konkurrensverket, ECLI:EU:C:2011:83.
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przedsiębiorstwa, nie zaś na samo wystąpienie nadużycia11. Tym samym Trybunał potwierdził, 
że zamykając dostęp do istotnej części rynku zawartymi porozumieniami, Tomra uniemożliwiła 
wejście na rynek konkurentom i ograniczyła na nim intensywność konkurencji. 

Trybunał przyznał również słuszność Sądowi, który stwierdził, że nie jest usprawiedliwiają-
ce wykazanie, że część rynku podlegająca konkurencji jest wciąż wystarczająca, aby znalazło 
się tam miejsce dla ograniczonej liczby konkurentów12. Podkreślone zostało, że klienci powinni 
mieć możliwość korzystania z istnienia konkurencji w pełnym wymiarze, a konkurenci powinni 
móc konkurować jakością w obrębie całości rynku, a nie jedynie jego części. Nie jest konieczne 
również określenie dokładnego progu zamknięcia dostępu do rynku, którego przekroczenie do-
piero wskazywałoby na nadużycie. Trybunał stwierdził, że stosowanie cen niższych od kosztów 
nie stanowi warunku wstępnego dla oceny retroaktywnego systemu rabatowego za niezgodny 
z art. 102 TFUE. Zgodził się także ze stanowiskiem Sądu13, który podniósł, że należy rozpatrzyć 
różne czynniki, które mogły prowadzić do wykluczenia konkurentów z rynku. Do tych okoliczno-
ści należą przede wszystkim kryteria i warunki przyznawania rabatów, cel w postaci pozbawienia 
nabywców możliwości lub ograniczenie wyboru źródła zaopatrzenia, wzmocnienie pozycji domi-
nującej i zamknięcie dostępu do rynku. 

System rabatowy stosowany przez Tomrę, który cechował się retroaktywnością oraz zindywidu-
alizowanymi progami przyznawania rabatów, mógł wywierać skutek wykluczający. Przeprowadzenie 
analizy skutków było zdaniem Trybunału niepotrzebne, ponieważ wystarczające jest wykazanie, 
że zachowanie przedsiębiorstwa dominującego „zmierza do ograniczenia konkurencji lub może 
mieć taki skutek”14. 

Metoda oceny systemów rabatowych zaproponowana przez Komisję w Wytycznych została 
przez Trybunał pominięta. Nie było to jednak zaskoczeniem, ponieważ Trybunał nie jest związany 
Wytycznymi, które są aktem samowiążącym Komisję, a sama decyzja w została wydana w 2006 r., 
a zatem trzy lata przed ich opublikowaniem.

IV. Orzeczenie w sprawie Intel

1. Decyzja Komisji

13 maja 2009 r., trzy miesiące po ogłoszeniu Wytycznych, Komisja opublikowała decyzję 
w sprawie Intel15. Chociaż postępowanie zostało wszczęte dużo wcześniej, Komisja uwzględni-
ła w swojej decyzji nowe instrumentarium i zastosowała przewidziany w Wytycznych dla oceny 
rabatów warunkowych test AEC. Na spółkę nałożono rekordową karę w wysokości 1,06 miliarda 
euro. Pięć lat później, 12 czerwca 2014 r., został wydany wyrok Sądu16, który odrzucił zarzuty 
odwołującej się strony i utrzymał decyzję Komisji w mocy. Od wyroku Sądu Intel odwołał się do 
Trybunału, a w chwili pisania niniejszego tekstu sprawa nie została jeszcze rozpoznana.

11 C-549/10 P Tomra, pkt 39.
12 Ibidem, pkt 42.
13 Ibidem, pkt 74.
14 Ibidem, pkt 68.
15 Dec. Komisji w sprawie COMP/C-3/37.990, Intel (Dz. Urz. C 227 z 22.09.2009, s. 13–17).
16 Wyr. Sądu z 12.06.2014 r. w sprawie T-286/09 Intel, ECLI:EU:T:2014:547.
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Intel udzielał rabatów czterem dużym fi rmom produkującym komputery: Dell, HP, NEC 
i Lenovo. Dla dwóch z nich (Dell, Lenovo) ich przyznanie było uwarunkowane de facto wyłącz-
nym pokrywaniem swojego zapotrzebowania produktami Intel17. Rabaty przyznawane HP były 
zdaniem Komisji uzależnione od pokrycia co najmniej 95% swojego popytu na procesory dla 
stacjonarnych komputerów biurowych u Intel18, natomiast NEC uzyskiwał rabat pod warunkiem 
realizacji 80% swojego zapotrzebowania u dominanta19. Intel dokonywała również płatności na 
rzecz Media-Saturn-Holding, które uzależnione zostały od sprzedaży przez tę sieć handlową 
komputerów opartych tylko na procesorach Intela20. Komisja zakwalifi kowała praktykę Intel jako 
rabaty lojalnościowe, które w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo TSUE, są, przy braku obiek-
tywnego uzasadnienia, same w sobie wystarczające dla stwierdzenia naruszenia art. 102 TFUE21. 

2. Wyrok Sądu

Sąd, opierając się na dotychczasowym orzecznictwie Trybunału, wyróżnił trzy rodzaje ra-
batów22. Są to: 1) rabaty ilościowe, które cieszą się domniemaniem legalności ich stosowania; 
2) rabaty za wyłączność, polegające na związaniu klienta warunkiem pokrywania u przedsiębiorcy 
dominującego całości bądź znacznej części swojego zapotrzebowania; 3) inne rabaty, które nie 
zawierają w sobie bezpośredniego warunku wyłącznego lub prawie wyłącznego zaopatrywania 
się u przedsiębiorstwa dominującego, które je udziela. Do trzeciej kategorii rabatów Sąd zaliczył 
m.in. rabaty ze skutkiem retroaktywnym i rabaty o zindywidualizowanych celach sprzedaży. 

Praktykę Intel Sąd zakwalifi kował jako udzielanie rabatów za wyłączność23 i odrzucił koniecz-
ność oceny wszystkich okoliczności danej sprawy, co mogłoby wynikać z orzeczenia Trybunału 
w sprawie Tomra. Zdaniem Sądu, Trybunał w tej sprawie nie rozszerzył wymogu dokonania takiej 
oceny na rabaty lojalnościowe24, a w oparciu o wyroki w sprawach Michelin i oraz British Airways 
potwierdził, że ocena wszystkich okoliczności wymagana jest w sytuacji dokonywania oceny ra-
batów trzeciego typu25. Nie uznał również argumentacji Intel, która powoływała się na rozpatrze-
nie przez Trybunał wszystkich okoliczności w celu stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej 
w sprawach Post Danmark26 i TeliaSonera. Sąd zauważył, że przedstawione sprawy dotyczyły 
praktyk cenowych, natomiast rabaty udzielane przez Intel stanowią przedmiot oceny w związku 
z powiązanym z nimi warunkiem wyłączności, a nie samym poziomem cen27. 

Sąd podkreślił, że z samej swojej natury rabaty za wyłączność mają zdolność ograniczenia 
konkurencji, a nawet wykluczania konkurentów. Co więcej koncepcja wykluczenia konkurentów 
nie wiąże się, zdaniem Sądu, jedynie z uniemożliwieniem dostępu do rynku, ale również z sytua-

17 Ibidem, motywy 927, 950, 989.
18 Ibidem, motywy 951, 972.
19 Ibidem, motywy 973, 981.
20 Ibidem, motyw 1000.
21 Ibidem, motywy 950, 972, 981, 989, 1001.
22 T-286/09 Intel, pkt 74–78.
23 Ibidem, pkt 79.
24 Ibidem, pkt 98.
25 Ibidem, pkt 84.
26 Wyr. TS z 27.03.2012 r. w sprawie C-209/10 Post Danmark p. Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2012:172.
27 T-286/09 Intel, pkt 99.
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cją, kiedy dostęp ten zostanie utrudniony28. Zachęta fi nansowa w postaci rabatów za wyłączność 
z samego charakteru tej praktyki może prowadzić do utrudnienia dostępu do rynku dla konkurentów. 

W ocenie Sądu nie jest konieczne przeprowadzenie analizy konkretnego wpływu rabatów 
o charakterze wyłączającym na konkurencję29. Wystarczające będzie natomiast wykazanie że dana 
praktyka może ograniczać konkurencję. Komisja nie musi również udowodnić istnienia związku 
przyczynowego pomiędzy udzielaniem rabatów a danymi skutkami rynkowymi30. A fortiori nie jest 
zobowiązana również do wykazania bezpośredniej szkody wyrządzonej konsumentom, a także 
związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem takiej szkody a zachowaniem przedsiębiorstwa 
dominującego31. Wynika to z faktu, że art. 102 TFUE dotyczy nie tylko praktyk, które wywołują 
bezpośrednią szkodę dla konsumentów, lecz także takich, które szkodzą im w sposób pośred-
ni poprzez naruszenie struktury skutecznej konkurencji32. Nie ma również znaczenia wysokość 
udzielanych rabatów, ponieważ to nie ich poziom miał wpływ na podjęcie decyzji przez Komisję, 
ale warunek wyłączności z nimi związany33. Nie ma również znaczenia wysokość udzielanych 
rabatów, ponieważ to nie ich poziom miał wpływ na podjęcie decyzji przez Komisję, ale warunek 
wyłączności z nimi związany34.

Sąd w orzeczeniu odniósł się też do kwestii czy fakt, że jedynie niewielka część rynku, któ-
rej dotyczyły praktyki stanowiące naruszenie, świadczy o braku zamknięcia dostępu do rynku35. 
Abstrahując od właściwego sposobu oceny wielkości rynku dotkniętej praktyką, argument ten nie 
został przyjęty przez Sąd, który uznał, że okoliczność, że konkurencja mogła funkcjonować na 
pozostałej części rynku niestosowanych praktyk. Zdaniem Sądu zamknięta część rynku nie musi 
być istotna, aby zaistniał skutek wykluczenia konkurencji z rynku36. Podobną argumentację za-
stosował Sąd w kontekście oceny zapotrzebowania poszczególnych kontrahentów Intel, którym 
udzielane były rabaty warunkowe. Wyłączność zaopatrywania się u przedsiębiorstwa dominują-
cego jedynie w zakresie danego segmentu rynku nie może uzasadniać takiego zachowania37.

Test równie efektywnego konkurenta nie został uznany przez Sąd za niezbędny, a prze-
prowadzony mógł zostać „jedynie tytułem uzupełnienia38”. Sąd odrzucił jego zastosowanie dla 
stwierdzenia niezgodności z prawem rabatów za wyłączność, gdyż nie wymagają one anali-
zy wszystkich okoliczności w sprawie39. Również w stosunku do rabatów III typu, czyli tych, 
których ocena zgodności z prawem wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności, Sąd 
uznał, że nie jest konieczne wykazywanie potencjalnych skutków antykonkurencyjnych za po-
mocą testu AEC40. Zaznaczone także zostało, że test ten umożliwia zweryfi kowanie jedynie 

28 Ibidem, pkt 85-88.
29 Ibidem, pkt 103.
30 Ibidem, pkt 104.
31 Ibidem, pkt 105.
32 Ibidem, pkt 105.
33 Ibidem, pkt 105.
34 Ibidem, pkt 108.
35 Ibidem, pkt. 114–124.
36 Ibidem, pkt. 119, 124.
37 Ibidem, pkt. 129–132.
38 Ibidem, pkt 159.
39 Ibidem, pkt 143.
40 Ibidem, pkt. 144–146.



35 Kamil Bułakowski            Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa TS UE w latach 2011–2015

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.2

tezy o uniemożliwieniu dostępu do rynku, nie pomaga natomiast stwierdzić możliwości jego 
utrudnienia41.

3. Przyjęcie orzeczenia

Orzeczenie w sprawie Intel wywołało burzliwą dyskusję w doktrynie, przez której reprezentantów 
zostało przyjęte w większości krytycznie. Treść wyroku okazała się rozczarowaniem szczególnie 
dla tych, którzy mieli nadzieję na zaadaptowanie przez Sąd podejścia opartego na efektach, w tym 
testu AEC jako nowego, standardowego wyznacznika służącego ocenie rabatów warunkowych 
w świetle art. 102 TFUE. 

Orzeczenie negatywnie oceniono jako zatwierdzające podejście oparte o formę, a nie efekty, 
co stanowiło sygnał potencjalnie świadczący o zanegowaniu roli podejścia opartego na efektach 
w kontekście art. 102 TFUE, przynajmniej dla rabatów i innych praktyk o charakterze lojalnoś-
ciowym (Nihoul, 2014, s. 530). Ze słuszną krytyką spotkało się utrzymanie przez Sąd klasyfi kacji 
rabatów na trzy rodzaje w oparciu o ich formę. Podział ten nie uzasadnia odmiennego ich trak-
towania, w szczególności w stosunku do rabatów II i III rodzaju, gdyż mogą one przynosić takie 
same rezultaty, a samo przypisanie praktyki do poszczególnej kategorii nie musi być jednoznaczne. 
Klasyfi kacja ta może zostać uznana wręcz za krok wstecz w stosunku do Wytycznych Komisji, 
w których zrezygnowano z podziału rabatów ze względu na formę jako podział o niewielkim sen-
sie ekonomicznym, gdyż te same anty- i prokonkurencyjne skutki mogą być wywierane przez 
rabaty ze względu na inne od ich formy czynniki, takie jak długość ich stosowania, wysokość czy 
wielkość rynku, który mogą zamykać (Geradin, 2015, s. 599).

Objęcie rabatów za wyłączność zakazem o charakterze per se lub quasi-per se wynika zda-
niem krytyków z błędnych założeń towarzyszących temu rodzajowi praktyki. Rabaty te uważane 
są w orzecznictwie unijnym za szkodliwe z samej swojej natury, co oparte jest na założeniach 
i domniemaniach, że zawsze lub prawie zawsze wprowadzane są one w celach wykluczających, 
wiążąc się przy tym z wywołaniem antykonkurencyjnych skutków. 

W rzeczywistości tego rodzaju rabaty mogą być stosowane z innych powodów, w tym o cha-
rakterze prokonkurencyjnym, i nie ma powodu, żeby utrzymywać założenie o ich szkodliwości, 
niezależnie od siły rynkowej posiadanej przez przedsiębiorstwo (Colomo, 2014, s.4). R. Whish 
z kolei zwraca uwagę na istniejącą możliwość obrony swojego postępowania przez przedsię-
biorstwo dominujące, które ma prawo powołać się na obiektywne uzasadnienie dla wyłącznoś-
ciowego charakteru praktyki, co wyklucza kwalifi kację reguł oceny praktyki jako zakazu per se. 
Odwrócony jest jedynie ciężar dowodu, który spoczywa na przedsiębiorstwie dominującym, 
którego obowiązkiem jest przedstawienie takiego uzasadnienia (Whish, 2015, s. 2). Obiektywne 
uzasadnienia, na które może powołać się dominant, jednak są w praktyce interpretowane przez 
Komisję oraz Trybunał wąsko (Sher, 2015, s. 219), co odrzuca możliwość powoływania się na 
czynniki oddziałujące na dobrobyt konsumenta. W tym kontekście takie podejście do rabatów 
o charakterze wyłącznościowym stoi niedaleko od podejścia opartego na zakazie per se. Próba 
takiej obrony jest również problematyczna ze względu na fakt, że istnienie negatywnych efektów 
wiążących się z rabatami za wyłączność jest założone z góry. Bez znajomości ich rozmiaru i ich 
wpływu na konkurencję w zasadzie niemożliwe jest skuteczne powołanie się na okoliczności 

41 Ibidem, pkt 150. 
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uzasadniające, które mogłyby równoważyć negatywne skutki związane z kwestionowaną praktyką 
(Petit, 2015a, s. 18).

Konsekwencją takiego podejścia Sądu było zakwestionowanie użyteczności testu równie 
efektywnego konkurenta przy ocenie legalności rabatów za wyłączność. Odrzucenie testu zda-
niem J. Venita wynikało ze zbytniego przywiązania się do stwierdzenia, że przez samo istnienie 
przedsiębiorcy dominującego konkurencja sama z siebie doznaje już osłabienia, a na dominancie 
spoczywa swoista odpowiedzialność by unikać dalszego jej ograniczania (Venit, 2014, s. 214). 
Relacje rynkowe, w tym w sprawie Intel, są bardziej dynamiczne i złożone, by polegać jedynie 
na założeniach a priori. 

Stanowiska Sądu w kwestii użyteczności testu równie efektywnego konkurenta broni W. Wils. 
Test równie efektywnego konkurenta jego zdaniem może być użyteczny dla celów priorytetyzacji 
spraw, nie powinien być natomiast stosowany przy ocenie zgodności praktyki z prawem (Wils, 
2014, s. 7). Podstawą dla tego testu jest nieuzasadnione zakwalifi kowanie rabatów za wyłączność 
jako praktyki podobnej do drapieżnictwa cenowego, które w przeciwieństwie do tego rodzaju ra-
batów, opierają się wyłącznie na cenie, pozbawione są natomiast charakteru lojalnościowego. Co 
więcej test równie efektywnego konkurenta oparty jest na założeniu, że czynnikiem decydującym 
dla klienta jest cena, przy pominięciu wpływu takich elementów jak jakość czy różnorodność pro-
duktów (Wils, 2014, s. 27–28). Wils uważa również, że niesłuszne jest „okazywanie troski” jedynie 
dla równie efektywnych konkurentów, ponieważ również mniej efektywni konkurenci są w stanie 
wywierać presję konkurencyjną na przedsiębiorstwie dominującym z korzyścią dla konsumentów 
(Wils, 2014, s. 29–30). Wskazuje również, że konkurencja ponosi szkodę nie tylko wtedy, kiedy 
konkurenci zmuszeni są do sprzedaży ze stratą, lecz także wówczas, gdy ich przychody osiągają 
niższy poziom. 

Proponowanym rozwiązaniem problemów, z którymi wiąże się wyrok w sprawie Intel, jest 
odejście od orzekania opartego na orzeczeniu Hoffmann-La Roche. Zakaz quasi-per se, mógłby 
zostać zastąpiony kwalifi kowaną regułą rozsądku. Takie składające się z trzech kroków rozwią-
zanie. zaproponował D. Geradin. Pierwszym etapem byłoby stwierdzenie, czy rabat wywołuje 
lub prawdopodobnie może wywoływać wyłączenie segmentu rynku z konkurencji, a zatem czy 
klienci w danej sytuacji nie są w stanie zwrócić się do konkurentów przedsiębiorstwa dominujące-
go. Następnym krokiem byłoby stwierdzenie czy wyłączony udział rynku ma znaczący charakter. 
Jeżeli tak, należałoby stwierdzić czy istnieją pozytywne skutki udzielanych rabatów i zbadać, czy 
równoważą negatywne efekty ich zastosowania (Geradin, 2015, s. 604 i nast.).

4. Opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik Generalny TSUE, Nils Wahl42, 20 października 2016 r. opublikował natomiast opi-
nię, w której nie zgodził się z argumentacją Sądu i zwrócił się do Trybunału o uznanie odwołania 
Intel. Krytyczne uwagi oraz propozycje N. Wahla dotyczące oceny rabatów stosowanych przez 
przedsiębiorstwa dominujące przyjęte zostały przez komentatorów z zadowoleniem i wzbudziły 
dodatkowe poruszenie w oczekiwaniu na wyrok Trybunału.

Podstawowym zagadnieniem poruszonym przez Rzecznika Generalnego w opinii była zasto-
sowana przez Sąd klasyfi kacja rabatów ze względu na ich formę. N. Wahl zanegował słuszność 

42 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Intel, ECLI:EU:C:2016:788.
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wyodrębniania osobnej kategorii rabatów „za wyłączność”, wskazując, że rabaty te są jedynie 
podtypem „rabatów promujących lojalność43”. Wyróżnienie rabatów za wyłączność jako osobne-
go typu uzasadnione byłoby, zdaniem Rzecznika, jedynie w sytuacji, kiedy brakowałoby im „cech 
mogących kompensować praktyki związane z wymogiem wyłączności, bez względu na indywi-
dualne okoliczności danej sprawy44”. W rzeczywistości warunek ten nie jest jednoznacznie speł-
niony, ponieważ klauzule wyłączności mogą wiązać się z pozytywnymi efektami. Równocześnie 
N. Wahl zauważył, że inne typy rabatów („trzeciego rodzaju”) są w stanie wywoływać podobne 
skutki. W tym świetle wyróżnienie odrębnej kategorii rabatów, istnienie której uzasadnione byłoby 
jedynie jej formą, jest nieprawidłowe. Niedokonanie pełnej analizy kontekstu stosowanych raba-
tów Rzecznik Generalny uznał za naruszenie prawa45. Niemniej jednak zaznaczył, że nie musi 
się to wiązać z koniecznością uchylania wyroku, o ile dokonana przez Sąd uzupełniająca ocena 
także nie stanowiła naruszenia.

Następnie przedmiotem analizy N. Wahla była wykładnia pojęć „zdolności” i „prawdopodo-
bieństwa” w kontekście wywierania antykonkurencyjnych skutków przez zachowanie przedsię-
biorstwa posiadającego pozycję dominującą. W dotychczasowym orzecznictwie prezentowany był 
pogląd, zgodnie z którym dla stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej wystarczy, żeby rabaty 
były zdolne do wywarcia antykonkurencyjnego efektu. Zdolność ta nie powinna być natomiast 
hipotetyczna lub tylko teoretycznie możliwa. Rzecznik Generalny zauważył, że pojęcia „prawdo-
podobnego wystąpienia efektów” i „zdolności do wywołania takich skutków” nierzadko stosowane 
są przez Trybunał zamiennie i powinny być rozumiane jednakowo46. Chociaż z punktu widze-
nia analizy językowej zastosowanie odmiennych pojęć wskazuje na celowe nadanie im innego 
znaczenia, pożądane byłoby jednak ujednolicenie rozumienia tych wyrażeń bądź odstąpienie od 
stosowania pojęcia zdolności do wywoływania antykonkurencyjnych efektów. Słusznie Rzecznik 
Generalny wskazuje, że przy tak szerokim podejściu „próg dla zastosowania zakazu nadużywa-
nia [pozycji dominującej] [...] można obniżać tak bardzo, że przestaje on mieć praktycznie rację 
bytu47”. N. Wahl nie tylko zaznacza, że przez zdolność należy rozumieć znacznie większe praw-
dopodobieństwo ograniczenia konkurencji niż sama teoretyczna możliwość, lecz także dodaje, 
że przy ocenie zdolności konieczne jest, że nawet przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, 
„domniemane skutki ograniczające znajdują potwierdzenie w rzeczywistości48”. 

W dalszej kolejności Rzecznik Generalny podjął się analizy przeprowadzonej tytułem uzu-
pełnienia uzasadnienia wyroku oceny Sądu w zakresie innych okoliczności towarzyszących za-
chowaniu Intel. Należą do nich zagadnienie pokrycia rynku przez przedmiotowe rabaty, okres 
trwania praktyki, wyniki rynkowe konkurenta i obniżenie cen oraz test równie efektywnego 
konkurenta. 

Problematyka pokrycia rynku wiąże się z oceną istotności wielkości rynku, do którego do-
stęp miałby być uniemożliwiony w następstwie stosowanej antykonkurencyjnej praktyki. W spra-
wie Tomra Trybunał przedstawił wyraźne stanowisko, zgodnie z którym konkurenci powinni móc 

43 Ibidem, pkt. 44–46.
44 Ibidem, pkt 89.
45 Ibidem, pkt 106.
46 Ibidem, pkt 115.
47 Ibidem, pkt 118.
48 Ibidem, pkt 120.
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konkurować w obrębie całości rynku, a nie jedynie jego części, a w rezultacie, nie istnieje swo-
isty próg de minimis dla pokrycia rynku praktyką. Stanowisko to zostało powtórzone przez Sąd 
w wyroku w sprawie Intel. Ustalenie stałego progu, po którego przekroczeniu stwierdzany byłby 
antykonkurencyjny charakter praktyki, Rzecznik Generalny uznał za nieuzasadniony49. Niemniej 
jednak stwierdził, że ze względu na indywidualne okoliczności danej sprawy, konieczne jest prze-
prowadzenie odpowiedniej analizy. Wystarczające nie będzie natomiast poprzestanie na stwier-
dzeniu faktu, że przedsiębiorstwo było nieodzownym partnerem handlowym.

Rzecznik Generalny nie uznał kryterium łącznego czasu trwania praktyki za użyteczną dla 
oceny prawdopodobieństwa wywoływania skutku antykonkurencyjnego. Co więcej, dotyczy to 
zarówno długiego, jak i krótkiego okresu trwania praktyki, gdyż jest to okoliczność oderwana 
od jej kontekstu50. N. Wahl zgodził się natomiast z Sądem, stwierdzając, że pozytywne wyniki 
fi nansowe AMD nie oznaczają, że zachowanie dominanta nie ograniczało konkurencji. Tak samo 
w odwrotnej sytuacji, zdaniem Rzecznika, słabe wyniki fi nansowe konkurencji nie mogłyby same 
w sobie, w oderwaniu od bardziej złożonej analizy, świadczyć o zdolności rabatów do wywoływa-
nia antykonkurencyjnych skutków51. 

Test równie efektywnego konkurenta N. Wahl uznał za szczególnie użyteczny dla uchwycenia 
antykonkurencyjnego charakteru praktyki, a jego przeprowadzenie za niezbędne52 w celu określe-
nia skutku wykluczającego. Rozważając stanowisko, zgodnie z którym test równie efektywnego 
konkurenta może zostać pominięty, jeśli antykonkurencyjne skutki wykazane zostaną w oparciu 
o pozostałe kryteria, Rzecznik Generalny wskazał, że w sytuacji, w której Komisja przeprowadza 
test równie efektywnego konkurenta, choćby „tytułem uzupełnienia”, Sąd nie może pominąć go 
w swojej ocenie jako pozbawionego znaczenia, w szczególności gdy pozostałe inne okoliczności 
nie wykazują jednoznacznie antykonkurencyjnych efektów stosowanej praktyki53.

Wreszcie wartym podkreślenia zagadnieniem poruszonym przez N. Wahla była klasyfi -
kacja niektórych rabatów stosowanych przez Intel jako rabaty za wyłączność, podczas gdy 
warunek wyłączności dotyczył de facto jedynie części zapotrzebowania kontrahenta na towar 
dominanta. Sytuacja ta wystąpiła przy rabatach udzielanych na rzecz HP, która zobowiązana 
była do instalacji procesorów Intel w co najmniej 95% stacjonarnych komputerów biurowych. 
Segment ten odpowiadał jednak jedynie 28% całkowitego zapotrzebowania HP na procesory. 
Nie jest to ilość zbliżająca się do pokrycia znacznej części zapotrzebowania spółki na towar ofe-
rowany przez przedsiębiorstwo dominujące, co byłoby kluczowe dla oceny praktyki. Dzielenie 
rynku właściwego na dalsze segmenty odpowiadające nieznacznej części całkowitego zapo-
trzebowania spółki, prowadzić będzie, zdaniem Rzecznika Generalnego, do nieuzasadnionych 
rezultatów54.

49 Ibidem, pkt. 141–143.
50 Ibidem, pkt 150.
51 Ibidem, pkt 160.

52 Ibidem, pkt 165.
53 Ibidem, pkt 169.
54 Ibidem, pkt. 210–212.
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V. Orzeczenie w sprawie Post Danmark II

1. Wyrok Trybunału

Wyrok Trybunału w sprawie Post Danmark II55 ogłoszony został 6 października 2015 r. i jest 
najnowszym orzeczeniem poruszającym kwestię rabatów. Jest to również pierwsza sprawa do-
tycząca tego zagadnienia, która trafi ła do Trybunału w trybie odesłania prejudycjalnego. Pytania 
przedstawione Trybunałowi przez duński sąd morski i handlowy56 wzbudziły nadzieje na rozjaś-
nienie podejścia Trybunału do rabatów ilościowych i ich odróżnienie od rabatów „innego” rodzaju, 
zastosowanie testu równie efektywnego konkurenta oraz podejścia opartego o efekty.

Post Danmark A/S, duńska spółka oferująca usługi pocztowe i będąca pod kontrolą państwa 
duńskiego, zobowiązana była do świadczenia powszechnych usług pocztowych polegających na 
doręczaniu w ciągu jednego dnia na obszarze całego kraju listów i paczek o wadze nieprzekra-
czającej 2 kg i do stosowania przy tym systemu stawek niezależnego od miejsca przeznaczenia 
przesyłki. Post Danmark uprzywilejowana była natomiast w zamian monopolem ustawowym na 
doręczanie listów o wadze do 50 gramów. 

W 2003 r. Post Danmark ustanowiła system rabatowy przeznaczony dla przesyłek reklamy 
bezpośredniej, będący segmentem rynku przesyłek adresowych. Udzielane rabaty były uwa-
runkowane liczbą przesyłek nadawanych przez klientów. Minimalne progi stanowiły liczba sztuk 
nadanych jednorazowo, całkowita liczba przesyłek nadanych w ciągu roku bądź roczny wydatek 
w wysokości co najmniej 300 000 koron duńskich. Poziomy rabatu były zmienne w zależności 
od dodatkowych progów, a stawki te były jednakowo udzielane wszystkim klientom spełniają-
cym założone warunki. Rabaty miały charakter retroaktywny i udzielane były na ogół przesyłek, 
wliczając te, które podlegały monopolowi ustawowemu Post Danmark, a nie jedynie na liczbę 
przekraczającą wyznaczony próg. Obniżki były udzielane z góry, a po zakończeniu okresu re-
ferencyjnego następowało rozliczenie, co wiązało się także z koniecznością zwrotu pieniędzy 
przez klienta, gdy w rzeczywistości nadał mniejszą liczbę przesyłek od wcześniej zadeklarowanej 
wartości. 

Duńska Rada ds. Konkurencji57 uznała, że Post Danmark nadużywała pozycji dominującej, 
ponieważ udzielane przez nią rabaty w sposób nieuzasadniony względami wzrostu efektywności 
ograniczały dostęp do rynku. Organ wskazał przede wszystkim na znaczący udział spółki w ryn-
ku, charakterystykę rynku, który cechuje się szczególnymi barierami wejścia i występowaniem 
czynnika ekonomii skali oraz posiadaną przez Post Danmark pozycję wynikającą z nadanego jej 
monopolu ustawowego. Organ antymonopolowy odrzucił konieczność zastosowania testu równie 
efektywnego konkurenta., gdyż nie można wymagać od nowego konkurenta, by w krótkim czasie 
stał się równie efektywny jak przedsiębiorstwo dominujące. Stanowisko to potwierdziła duńska 
Komisja Odwoławcza ds. Konkurencji, a Post Danmark zaskarżyła tę decyzję do duńskiego sądu 
morskiego i handlowego, który ze względu na wątpliwości co do kryteriów, w jaki sposób powinien 
ocenić system rabatowy stosowany przez Post Danmark, zawiesił postępowanie i zwrócił się do 
Trybunału z  pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi oceny rabatów o skutku lojalnościowym, roli 

55 Wyr. TS z 6.10.2015 r. w sprawie C-23/14 Post Danmark p. Konkurrencerådet, ECLI:EU:C:2015:651.
56 Sø-og Handelsretten.
57 Konkurrencerådet.
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testu równie efektywnego konkurenta i cech charakterystycznych rynku oraz szczególnych oko-
liczności wpływających na wywarcie skutku w postaci wykluczenia.

Trybunał stwierdził, że systemu rabatów stosowanego przez Post Danmark nie można zakla-
syfi kować ani jako rabaty ilościowe, ani jako rabaty lojalnościowe, gdyż nie były związane z obo-
wiązkiem pokrywania swojego zapotrzebowania na usługi u dominanta. W konsekwencji należy 
ocenić wszystkie okoliczności towarzyszące danej praktyce, w tym uwzględniając kryteria i zasady 
przyznawania rabatów czy jej celem nie jest pozbawienie lub ograniczenie źródeł zaopatrzenia, 
zamknięcie dostępu do rynku konkurentom, czy też umocnienie pozycji dominującej. Trybunał 
dodał również, że w sprawie Post Danmark konieczne jest uwzględnienie panujących na rynku 
szczególnych warunków konkurencji. 

Przy ocenie systemu rabatowego stosowanego przez Post Danmark Trybunał wskazał moc 
wsteczną rabatów, roczny okres referencyjny objęcie systemem przesyłek podlegających usta-
wowemu monopolowi oraz szczególnie duży udział w rynku dominanta jako te okoliczności, które 
wpływają na negatywną ocenę praktyki. W ocenie Trybunału ustandaryzowanie stawek rabato-
wych, czyli umożliwienie uzyskania rabatu na równych warunkach przez wszystkich klientów, 
chociaż pozbawia system rabatowy charakteru dyskryminującego, to wciąż umożliwia wywołanie 
na rynku efektów wykluczenia. Nie uznał natomiast za poszlakę wskazującą na nadużycie pozy-
cji dominującej faktu, że rabaty dotyczyły znacznej części klientów na rynku. Może on stanowić 
natomiast wskazówkę „co do wagi, jaką należy przypisać tej praktyce i wywieranemu przez nią 
na rynku wpływowi”58. Trybunał potwierdził również możliwość wykazania przez przedsiębiorstwo 
dominujące, że dzięki stosowanym rabatom zaistniał wzrost efektywności, który równoważy lub 
przeważa negatywne skutki wiążące się ze stosowaną praktyką. W tym celu dominant powinien 
wykazać, że zneutralizowane zostają wszelkie przypuszczalne szkodliwe skutki dla konkurencji 
i interesów konsumentów, wzrost efektywności mógł być osiągnięty dzięki danemu zachowaniu, 
że było ono niezbędne, a także że „nie wyklucza ono skutecznej konkurencji poprzez wyelimino-
wanie wszystkich lub większości źródeł rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji59”. 

W odniesieniu do zastosowania testu równie efektywnego konkurenta Trybunał wskazał na 
wstępie, że Wytyczne dotyczą jedynie Komisji, i nie obejmują praktyki krajowych organów anty-
monopolowych i sądów. Podkreślił również, że dokonanie oceny w oparciu o test AEC nie może 
być określone jako wymóg prawny, ponieważ jak Trybunał stwierdził w sprawie Tomra, stosowanie 
cen ujemnych „nie stanowi wstępnego warunku pozwalającego stwierdzić, że stosowany przez 
przedsiębiorstwo [...] system rabatów z mocą wsteczną ma charakter naruszenia”60. Trybunał 
uznał, że przeprowadzenie testu równie efektywnego konkurenta nie będzie użyteczne w rozpa-
trywanej sprawie, jednak nie odrzucił jego znaczenia w ogóle, stwierdzając, że stanowi on „jeden 
spośród wielu instrumentów”61, który może pomóc w stwierdzeniu nadużycia pozycji dominującej 
poprzez zastosowanie systemu rabatowego.

Odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jak prawdopodobny i poważny musi być antykon-
kurencyjny efekt, aby stwierdzić naruszenie art. 102 TFUE, Trybunał orzekł, że konieczne jest 

58 Wyr. Trybunału w sprawie Post Danmark II, pkt 46.
59 Ibidem, pkt 49.
60 Wyr. Trybunału w sprawie Tomra, pkt 73.
61 Wyr. Trybunału w sprawie Post Danmark II, pkt 61.
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wywieranie antykonkurencyjnego wpływu, zastrzegając, że wystarczające jest wykazanie jedynie 
potencjalnego skutku antykonkurencyjnego62. Nie może mieć on jednak czysto hipotetycznego 
charakteru63. Powołując się na orzeczenie Hoffmann-La Roche, Trybunał odrzucił jednak kon-
cepcję minimalnego progu przy analizie, czy dane zachowanie stanowi nadużycie pozycji domi-
nującej, gdyż przez sam swój charakter, zachowanie może znacząco ograniczyć konkurencję 
z uwagi na już osłabioną jej strukturę, wynikającą z istnienia na rynku podmiotu posiadającego 
pozycję dominującą64.

2. Przyjęcie orzeczenia

Trybunał nie zdecydował się na przełomowy krok, poruszając się w obrębie utrwalonego 
orzecznictwa, niemniej jednak w sposób jednoznaczny odniósł się do problematycznych kwestii, 
wyjaśniając stanowisko Trybunału względem rabatów ilościowych i o skutkach lojalnościowych, 
pozycji krajowych organów antymonopolowych względem Wytycznych, progu de minimis w spra-
wach dotyczących art. 102 TFUE. Poruszone w orzeczeniu zagadnienie zastosowania testu AEC 
zostało ocenione przez Trybunał przychylniej niż przez Sąd w sprawie Intel.

Ważnym elementem orzeczenia jest umocnienie domniemania legalności rabatów o charak-
terze ilościowym i doprecyzowanie ich kwalifi kacji. Rozpatrując sprawę Post Danmark II, Trybunał 
potwierdził, że rabaty oparte wyłącznie na ilości sztuk w danym zamówieniu są domniemane 
jako legalne. Jeżeli charakterystyka danego systemu rabatowego wykraczałaby jednak poza ten 
warunek, wówczas należy zbadać wszystkie okoliczności. Fakt, że system rabatowy jest ustan-
daryzowany, to znaczy dostępny na równych warunkach dla wszystkich klientów, nie świadczy 
o tym, że stosowane rabaty mają domniemany legalny charakter.

Pewną nowością jest uznanie przez Trybunał zasięgu rynku, jaki został objęty przez praktykę, 
za istotny czynnik służący ocenie prawdopodobieństwa i rozmiaru wystąpienia efektu zamknięcia 
dostępu do rynku. Niemniej jednak ograniczenie roli tego elementu jedynie do oceny siły i roz-
miaru wystąpienia efektu, wyłączając możliwość użycia go jako argumentu świadczącego o sa-
mym występowaniu lub braku antykonkurencyjnego efektu ocenione zostało negatywnie (Venit, 
2016a, s. 167). 

J. Venit stanowisko Trybunału względem testu AEC ocenił jako „zachęcające”, chociaż zauwa-
żył, że Trybunał pozostawia możliwość jego zastosowania jako narzędzie służące potwierdzeniu 
zaistnienia naruszenia, i nie widzi możliwości wykorzystania testu jako argumentu wykazującego 
brak efektów lojalnościowego lub wykluczenia. W tym świetle test, który mógłby służyć jedynie po-
mocniczo przy ocenie stopnia zamknięcia dostępu do rynku, bez możliwości stanowienia dowodu 
na brak jego wystąpienia, znajduje się w opinii J Venita w gorszej sytuacji od tej, która wystąpiła 
po odrzuceniu użyteczności testu w sprawie Intel. 

Bardziej optymistyczne stanowisko zajął P. Colomo, który stwierdził, że Post Danmark II 
nadało testowi AEC znaczenie, które pozwoli w przyszłości na jego wykorzystanie w analizach 
kolejnych spraw (Colomo, 2016, s. 114). Jego rola w stwierdzaniu szkodliwości danych praktyk 
może być wykorzystana na poziomie nie tylko Trybunału, lecz także krajowym. Zdaniem N. Petita 

62 C-23/14 Post Danmark, pkt 66.
63 Ibidem, pkt 65.
64 Ibidem, pkt 70–73.
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sprawa Post Danmark II potwierdziła, że zastosowanie testu równie efektywnego konkurenta jest 
wciąż aktualne i możliwe (Petit, 2015b, s. 11). Szczególną uwagę zwrócił on na znaczenie wyro-
ku dla dalszego postępowania Komisji przypominając, że wciąż związana jest ona Wytycznymi, 
a zatem w dalszym ciągu zobligowana jest do ich stosowania i nie może odejść od stosowania 
testu w inny sposób, niż poprzez wycofanie Wytycznych (Petit, 2015b, s. 12).

Orzeczenie pozostawiło wrażenie, że Trybunał wydaje się być wciąż niezdecydowany czy pozo-
stać przy dotychczasowym stanowisku wobec naruszeń art. 102 TFUE, czy zwrócić się w kierunku 
podejścia opartego o efekty (Venit, 2016a, s. 176). Zabrakło również wskazania jasnej podstawy, 
na której Trybunał opierał się, decydując czy dla danego rodzaju zachowania należy zastosować 
test AEC, pozostawiając rabaty nieobjęte tym wymogiem, chociaż ekonomiczne uzasadnienie nie 
jest w tym wypadku słabsze niż dla praktyk, takich jak drapieżnictwo cenowe (Subiotto QC, Little 
i Lepetska., 2016, s. 296). Stanowiska Trybunału broni natomiast P. Colomo, znajdując orzeczenie 
w sprawie Post Danmark II użytecznym, gdyż rozjaśnia stanowisko Trybunału względem podejścia 
opartego o efekty. Uwzględnienie, oprócz natury i sposobu działania systemu rabatowego, także 
jego wpływu na rynek właściwy, przybliżają to orzeczenie do wyroków wprowadzających w życie 
podejście oparte o efekty (jak np. TeliaSonera), mogąc stanowić zarazem powolne odejście od 
standardów wynikających ze starszych orzeczeń dotyczących rabatów (Colomo, 2016, s. 114).

VI. Ocena stanowiska Trybunału
Spoglądając na omówione wyroki, w sposób wyraźny można zauważyć konsekwentne po-

dejście Trybunału w dokonywaniu podziału rabatów na ich formę. Przypisanie rabatu do jednej 
z trzech kategorii stanowi jeden z pierwszych kroków dokonywanej oceny, dzięki któremu już na 
wczesnym etapie, w przypadku uznania praktyki za rabaty lojalnościowe, Trybunał może zwolnić 
się niejako od przeprowadzenia głębszej analizy kontekstu ekonomicznego praktyki. Trybunał 
przyjmuje tym samym, że sama forma rabatu decyduje o jego antykonkurencyjnym charakterze. 
Tymczasem stwierdzenie negatywnego wpływu rabatów, także w „czystej” lojalnościowej formie, 
w dużej mierze zależy od okoliczności, w których są stosowane, w tym od charakterystyki rynku 
właściwego i szczególnych warunków konkurencji. Ma to szczególne znaczenie w świetle no-
woczesnej gospodarki poddawanej nieustannym przemianom technologicznym, gdzie pozycja 
poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych staje się szczególnie nieprzewidywalna 
i trudna do utrzymania. 

Rabaty mogą wywoływać pozytywne skutki na każdym szczeblu rynkowym, zarówno dla 
rabatodawców, rabatobiorców, jak i konsumentów. Przyjęcie zakazu quasi-per se w odniesieniu 
do rabatów lojalnościowych wiąże się z nieuzasadnionym odrzucaniem potencjalnie korzystnych 
praktyk. Temu rezultatowi sprzyja także rygorystyczne rozumienie prawdopodobnego wystąpie-
nia antykonkurencyjnych skutków jako samej zdolności do ich wywoływania. W efekcie mamy 
do czynienia z przewagą występowania błędu I rodzaju, czyli uznawania za antykonkurencyjne 
tych praktyk, które w rzeczywistości pozbawione są tego charakteru, a które wiążą się nawet 
z pozytywnymi skutkami.

Jednocześnie nie wydaje się, aby było pożądane, by wszystkie rabaty były traktowane 
identycznie. Korzystne byłoby chociażby pozostawienie wyodrębnionej „ilościowej” formy rabatu 
domniemanego jako jednoznacznie dozwoloną formę praktyki. Wartą uwagi jest nomenklatura 
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przyjęta przez Rzecznika Generalnego N. Wahla, który, obok rabatów ilościowych, zastosował 
pojęcie „rabatów promujących lojalność”, zawierające w sobie znane z orzecznictwa Trybunału 
rabaty za wyłączność oraz rabaty „trzeciego rodzaju”. W tym kontekście można spróbować od-
czytać również orzeczenie w sprawie Post Danmark II, w którym, jak zwrócono uwagę (Venit, 
2016b, s. 1–2), Trybunał pozostawił miejsce na analizę wszystkich okoliczności także dla rabatów 
za wyłączność, nie wskazując na istotne różnice w podejściu pomiędzy takimi rabatami a raba-
tami „trzeciego rodzaju”.

Kolejnym problematycznym zagadnieniem w ocenie systemów rabatowych jest test równie 
efektywnego konkurenta, który w oczach Trybunału stał się jednym z wielu narzędzi, które mogą 
pomóc w stwierdzeniu wystąpienia antykonkurencyjnych skutków. Znamienna jest asymetrycz-
ność wniosków, jakie mogą być wyciągane na podstawie wyników testu AEC – negatywny rezul-
tat stanowi wyraźny dowód istnienia antykonkurencyjnych skutków, podczas gdy pozytywny dla 
przedsiębiorstwa dominującego wynik nie decyduje o ich niewystępowaniu. 

Sam pozytywny wynik testu AEC nie powinien jednak bezwzględnie decydować o dozwo-
lonym charakterze rabatów. Trudno byłoby wymagać chociażby od nowego na rynku podmiotu, 
by był on równie efektywny, jak dominujący przedsiębiorca; wątpliwe może wydawać się również 
założenie, zgodnie z którym cena ma wyłączny wpływ na dobrobyt konsumenta. Niemniej jednak 
należy uznać, że „zdanie” testu przez przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą wiąże 
się z istotnym zmniejszeniem prawdopodobieństwa występowania skutków negatywnych, co po-
winno mieć wpływ przy ocenie antykonkurencyjnego potencjału praktyki. 

Zasygnalizowane zagadnienie wiąże się również z ryzykiem wybiórczego stosowania testu 
przez Komisję. Test AEC nie powinien tym samym stanowić jednego z wielu narzędzi, które słu-
żyłoby w celu „ostatecznego” wykazania niedozwolonego charakteru rabatu. Pożądane byłoby 
stwierdzenie przez Trybunał większej roli testu oraz wskazanie jasnych kryteriów, kiedy powinien 
znajdować zastosowanie. W sytuacji, w której Komisja zdecyduje się na przeprowadzenie testu 
AEC, poprawność jego zastosowania powinna podlegać dalszej kontroli sądowej.

W dalszej perspektywie pochylić należałoby się nad problemami związanymi z przeprowa-
dzaniem samego testu, którego wynik uzależniony jest od przyjętych założeń i danych. Problem 
ujawnia się w szczególności przy próbie oszacowania podważalnej części popytu, gdzie różnica 
zaledwie kilku punktów procentowych może decydować o wyniku testu. Słusznie podkreśla się 
(Geradin, 2010, s. 119), że dane służące tej analizie powinny być dostępne dla przedsiębiorstwa 
dominującego, aby było w stanie móc we własnym zakresie ocenić charakter swoich praktyk. 
Kluczowe dla efektywności postępowania w tym świetle wydaje się zagadnienie sposobu rozstrzy-
gania potencjalnych sporów na tle ekonomicznym na etapie kontroli sądowej. Jako przykładowe 
rozwiązania można by wskazać wspólną ocenę panelu ekonomistów, wiążące wyznaczenie ze-
wnętrznego ekonomisty/ekonomistów przez sąd lub ustalenie obiektywnych reguł oceny analiz 
przytaczanych przez strony. 

Niewątpliwie decydującym dla poruszonego zagadnienia okaże się wyrok w sprawie Intel. 
Zachowawcze stanowisko Trybunału może na dłuższy czas pogrzebać nadzieje na uwzględnienie 
bardziej ekonomicznego podejścia w kontekście systemów rabatowych stosowanych przez przed-
siębiorstwa dominujące. Równocześnie wydana przez Rzecznika Generalnego opinia rozbudziła 
oczekiwania doktryny, a dla Trybunału może stanowić dodatkową zachętę, by dokonać przełomu 
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w ocenie praktyk wykluczających, w tym poprzez odrzucenie klasyfi kacji rabatów w oparciu o ich 
formę, szersze uwzględnienie potencjalnych pozytywnych skutków stosowanych rabatów oraz 
wzmocnienie roli instrumentów ekonomicznych przy dokonywanej ocenie.
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Streszczenie 
Handel równoległy produktami leczniczymi jest zagadnieniem niezwykle istotnym ze względu na 
skalę jego prowadzenia. Z uwagi na fakt, iż uderza on w obowiązki zapewnienia stałych dostaw 
i interesy ekonomiczne producentów produktów leczniczych, którzy defi niowani są jako podmioty 
odpowiedzialne, podejmują oni rozmaite działania mające na celu ograniczenie jego skali. Działania 
te obejmują odmowę dostaw, stosowanie systemu podwójnych cen i systemu dystrybucji bezpo-
średniej. Natomiast ograniczanie handlu równoległego przez producentów budzi wątpliwości pod 
względem zgodności z prawem konkurencji. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości 
ograniczania handlu równoległego. Artykuł zwieńczony jest oceną dotychczasowego stosowania 
reguł konkurencji oraz próbą przedstawienia własnego stanowiska. 
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I. Zagadnienia wstępne
Handel równoległy jest legalną formą dystrybucji, która opiera się na zasadzie swobody 

przepływu towarów oraz wyczerpaniu praw własności intelektualnej. Polega on na równoległym 
wobec producenta wprowadzaniu produktów na rynek państwa członkowskiego, które już wcześ-
niej, w innym państwie Unii Europejskiej wprowadził podmiot uprawniony ze znaku towarowego 
(Stankiewicz, 2014). Zagadnienie handlu równoległego ze względu na jego skalę (Dantés i in., 
2013) ma szczególne znaczenie dla rynku farmaceutycznego. Dopuszczalność oraz warunki pro-
wadzenia handlu równoległego produktami leczniczymi zostały tymczasem potwierdzone przez 
bogate orzecznictwo TSUE i obecnie nie budzą kontrowersji (Stankiewicz, 2016). Wypada w tym 
miejscu jeszcze wyjaśnić, że handel równoległy dzieli się na dystrybucję równoległą oraz import 
równoległy w zależności od tego, jakich typów produktów leczniczych dotyczy (odpowiednio re-
jestrowanych przez KE lub przez krajowe organy rejestracyjne). W literaturze przedmiotu pojęcia 
handel równoległy, import równoległy, eksport równoległy i dystrybucja równoległa stosowane 
są zamiennie (Roszak, 2012), co jak się wydaje, wynika z faktu, że na etapie kształtowania się 
instytucji nie było systemu centralnej rejestracji produktów leczniczych, a więc istniał jedynie im-
port równoległy.

Atrakcyjność handlu równoległego zdeterminowana jest różnicami cen pomiędzy państwami 
członkowskimi, ponieważ zysk podmiotu prowadzącego handel równoległego zależy właśnie od tej 
różnicy. Tymczasem różnice w cenach produktów leczniczych są znaczące, gdyż co do zasady są 
kontrolowane przez państwa członkowskie i wynikają z ich zamożności oraz wielkości populacji. 
Trafnie handel równoległy opisuje M. Roszak, który wskazał, że „doskonale ilustruje [on] dylema-
ty zatrzymanej w pół kroku integracji państw członkowskich Unii Europejskiej w jeden organizm 
gospodarczy. Z jednej strony, możliwy jest swobodny handel produktami leczniczymi między 
poszczególnymi państwami a narodowe regulacje administracyjne, które mogłyby utrudniać ich 
fi zyczny przepływ, zostały w trakcie długiego procesu harmonizacji ujednolicone. Z drugiej strony, 
państwa członkowskie strzegą swoich prerogatyw w zakresie regulacji dotyczących organizacji 
i działania narodowych systemów opieki zdrowotnej oraz wpływają bezpośrednio lub pośrednio 
na ceny tych produktów” (Roszak, 2012, s. 168).

Handel równoległy stanowi przykład konkurencji wewnątrzmarkowej (intra-brand) (Desogus, 
2010). Skutkiem konkurencji wewnątrzmarkowej jest, po pierwsze, pozbawienie producenta 
części zysków, które osiągnąłby w przypadku, gdyby większa ilość produktów została sprzeda-
na za wyższą cenę w państwie, w którym zostały wprowadzone przez producenta. Po drugie, 
handel równoległy wywiera presję cenową na producenta (Desogus, 2010). Stoi to w oczywistej 
sprzeczności interesów fi rm farmaceutycznych, które na rynku farmaceutycznym, zgodnie z de-
fi nicją legalną w ustawie z 6 listopada 2001 r. – Prawo farmaceutyczne1, nazywane są podmio-
tami odpowiedzialnymi. Podmiot odpowiedzialny jest przedsiębiorcą, który uzyskał pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i zgodnie z przepisami prawa farmaceutycz-
nego odpowiada za podaż produktu leczniczego oraz nadzór nad jego bezpieczeństwem. Mimo 
że wytwórcą produktu leczniczego może być inny przedsiębiorca (działający na zlecenie pod-
miotu odpowiedzialnego), to jednak podmiot odpowiedzialny jest centralnym podmiotem rynku 

1 Ustawa z 6.11.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.); dalej: prawo farmaceutyczne.
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farmaceutycznego i należy utożsamiać jego pozycję z pozycją producenta w rozumieniu prawa 
konkurencji. 

Handel równoległy produktami leczniczymi stoi ponadto w sprzeczności z obowiązkiem 
podmiotów odpowiedzialnych do zapewnienia stałych dostaw produktów leczniczych w ilości od-
powiadającej potrzebom pacjentów, o którym mowa w art. 36z ust. 1 prawa farmaceutycznego 
(implementacja art. 81 dyrektywy 2001/832). Co ważne eksport równoległy stanowi główną przy-
czynę problemów dostępności produktów leczniczych w wielu państwach członkowskich, w tym 
w Polsce (Dantés i in., 2013). Tymczasem skutki problemów z dostępnością mają wielowymiaro-
wy aspekt, ale skupiają się wokół zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – najcenniejszych prawnie 
chronionych wartości. Zasada swobodnego przepływu towarów oraz regionalnego wyczerpania 
praw własności intelektualnej de facto uniemożliwia podmiotom odpowiedzialnym skuteczne 
ograniczanie handlu równoległego w oparciu o posiadane (chronione) prawa własności intelek-
tualnej. Konsekwencją tego jest podejmowanie przez podmioty odpowiedzialne różnych działań 
zmierzających do zablokowania dostaw produktów leczniczych podmiotom prowadzącym handel 
równoległy. W tym zakresie przedsiębiorstwa farmaceutyczne posługują się szeregiem instru-
mentów mogących budzić wątpliwość z punktu widzenia prawa konkurencji (Stankiewicz, 2014). 

II. Działania przedsiębiorców ograniczające eksport równoległy
Od momentu powstania handlu równoległego producenci podejmowali różne działania ma-

jące na celu jego ograniczenie. Podstawowym środkiem było stosowanie klauzul zakazujących 
dystrybutorom odsprzedaży produktów w innym państwie. Wiązało się to z wywieraniem wpływu 
na konkurencję w celu przywrócenia ograniczeń handlowych między państwami, co jest, co do 
zasady sprzeczne z zasadami jednolitego rynku, w szczególności z zasadą swobody przepływu 
towarów. Ograniczanie handlu równoległego stanowiło zatem w istocie terytorialne ograniczenie 
konkurencji i jako takie było klasyfi kowane jako najcięższe ograniczenia konkurencji tzw. hardcore 
restraints3. Z tego powodu KE konsekwentnie stała na stanowisku, że handel równoległy musi 
być chroniony, a działania zmierzające do jego ograniczeń są sprzeczne z regułami konkurencji 
(Desogus, 2010).

Sprawą, która ukształtowała podejście KE i TSUE do handlu równoległego była sprawa 56/64 
i 58/64 Consent i Grundig4. W sprawie tej producent sprzętu elektrycznego powołał spółkę Consent 
jako wyłącznego dystrybutora swoich produktów na terenie Francji oraz udzielił dystrybutorowi 
prawa rejestracji znaku towarowego, dzięki czemu mógł on sprzeciwiać się importowi produk-
tów Grundiga do Francji przez innych przedsiębiorców. Badając zgodność działania Grundiga 
z regułami konkurencji, TS wskazał, że dla celów zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE wystarczy, 
by umowa prowadziła do ograniczenia konkurencji wewnątrzmarkowej, żeby można było uznać 
naruszenie art. 101 TFUE. Ponadto wskazał on, że umowa ograniczająca handel równoległy 
przez przyczynianie się do podziału rynku wewnętrznego na odrębne rynki narodowe ma na celu 
ograniczenie konkurencji i tym samym nie ma konieczności dalszego badania rzeczywistych jej 

2 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE z 16.11.2012 L Nr 311, s. 67); dalej: dyrektywa 2001/83.
3 Zob. dec. KE z 30.10.2002 r. w sprawie COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution i COMP/36.321 Omega — Nintendo 
(Dz. Urz. UE L 255 z 8.10.2003 r., s. 33), pkt 338. 
4 Wyr. ETS z 13.07.1966 r. w sprawach połączonych 56/64 i 58/64 Établissements Consten SARL i Grundig-Verkaufs-GmbH, ECLI:EU:C:1966:41.
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efektów5. Komisja oraz TSUE wielokrotnie zajmowali się sprawami, w których producent stoso-
wał klauzule wprost zakazujące handlu równoległego swoimi dystrybutorom. Działania takie, na 
podstawie przytoczonej sprawy Consent i Grundig konsekwentnie były uznawane za sprzeczne 
z prawem konkurencji6. 

W odpowiedzi na tę linię orzecznictwa, przedsiębiorstwa zaczęły stosować inne metody 
mające na celu ograniczenie handlu równoległego. Należy wskazać tu ograniczenia kontyngen-
towe lub odmowę dostaw, system podwójnych cen oraz model dystrybucji bezpośredniej. Celem 
stosowania tych metod jest zwiększenie kontroli nad dystrybucją produktów, przy jednoczesnym 
unikaniu odwołania wprost do ograniczeń handlu równoległego. Jednak w praktyce, metody te 
przyczyniają się do zmniejszenia wymiany handlowej w oparciu o handel równoległy. Wymienione 
działania zostały również zaobserwowane na rynku farmaceutycznym. Poniżej zostaną one przed-
stawione świetle orzecznictwa TSUE. 

III. Porozumienie ograniczające konkurencję a odmowa dostaw 
produktów leczniczych

Sprawą, która była przełomem w podejściu do ograniczeń handlu równoległego była tzw. spra-
wa Bayer Adalat, rozpatrzona przez SPI, którego orzeczenie w całości potwierdził TS7. Jest ona 
również uznawana za jedno z najważniejszych orzeczeń kształtujących obecne podejście do 
defi niowania porozumień przedsiębiorstw w świetle art. 101 TFUE. 

Postępowania dotyczyły grupy Bayer, która jest jedną z największych fi rm farmaceutycz-
nych w Europie i działa za pośrednictwem wielu powiązanych ze sobą spółek. Jest ona między 
innymi wytwórcą produktu leczniczego Adalat, stosowanego do obniżania ciśnienia krwi. Produkt 
ten, z uwagi na różnice w cenie na poziomie średnio 40% między Francja i Hiszpanią a Wielką 
Brytanią, był od początku 1989 r. przedmiotem intensywnego handlu równoległego. Skutkowało 
to spadkiem sprzedaży brytyjskiego autoryzowanego przedstawiciela Bayer o połowę. Grupa 
odpowiedziała na to ograniczeniem dostaw hiszpańskim i francuskim hurtownikom do pozio-
mu, który, zdaniem Bayer odpowiadał potrzebom rynków krajowych. Wtedy część hiszpańskich 
hurtowni farmaceutycznych wniosła skargę do KE, zarzucając Bayer, że jego działanie stanowi 
porozumienie ograniczające konkurencję8. 

KE zgodziła się z tym zarzutem. Opierając się na orzeczeniu TS w sprawie C-277/87 Sandoz9, 
wskazała ona między innymi, iż doszło do zawarcia porozumienia Bayer z hurtownikami. Jak 
podnosiła KE, mimo iż działanie ograniczające dostawy zostało jednostronnie zainicjowane 
przez Bayer, to należy stwierdzić, że porozumienie z dystrybutorami zostało zawarte, ponieważ 
hurtownicy mieli świadomość celu, dla którego ograniczenia zostały wprowadzone oraz dostoso-
wali swoje zachowanie do działań Bayer. Tym samym zakaz eksportu stał się integralną częścią 

5 Ibidem. 
6 Zob. dec. KE z 28.11.1990 r. w sprawie IV/32.877 Bayer Dental (Dz. Urz. WE L 351 z 15.12.1990, s. 46), także dec. KE z 4.11.1991 r. w sprawie 
IV/33.157 Eco System/Peugeot (Dz. Urz. WE L 66 z 11.03.1992, s. 1; wyr. SPI z 22.04.1993 r. w sprawie T-9/92 Automobiles Peugeot SA i Peugeot SA, 
ECLI:EU:T:1993:38; wyr. TS z 16.06.1994 r. w sprawie C-322/93 P Automobiles Peugeot SA i Peugeot SA, ECLI:EU:C:1994:257. 
7 Wyr. SPI z 26.10.2000 r. w sprawie T-41/96 Bayer AG, ECLI:EU:T:2000:242; wyr. TS z 6.012004 r. w sprawach połączonych C-2/01 P i C-3/01 P 
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV i Komisja Wspólnot Europejskich v. Bayer AG, ECLI:EU:C:2004:2.
8 T-41/96 Bayer AG, pkt 1–5.
9 Wyr. TS z 11.01.1990 r. w sprawie C-277/87 Sandoz prodotti farmaceutici SpA, ECLI:EU:C:1990:6.
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stałych stosunków handlowych między stronami10. W konsekwencji KE nałożyła na Bayer karę 
3 mln euro11. Bayer, w skardze do SPI wskazywał w szczególności, że KE popełniła błąd poprzez 
ustalenie, że doszło do zawarcia porozumienia między nim a hurtownikami, ponieważ działanie 
spółki miało charakter jednostronny12. 

SPI przychylił się do tego stanowiska. Wskazał on, że „należy odróżnić przypadki, w których 
przedsiębiorstwo przyjęło czysto jednostronne postępowanie, bez bezpośredniego lub domniema-
nego uczestnictwa w nim innego przedsiębiorstwa, od tych których jednostronny charakter jest tylko 
pozorny. Podczas gdy te pierwsze nie są objęte zakresem art. 101 ust. 1 Traktatu, te drugie muszą 
być postrzegane jako stanowiące porozumienie między przedsiębiorstwami i tym samym mogą być 
objęte zakresem zastosowania tego artykułu. Jest to przypadek w szczególności praktyk i środków 
ograniczających konkurencję, które, chociaż pozornie przyjęte jednostronnie przez producenta w kon-
tekście jego relacji z dystrybutorami, niemniej jednak otrzymują przynajmniej milczącą zgodę tych 
dystrybutorów”13. Dalej podnoszono, że „komisja nie może utrzymywać, że pozornie jednostronne 
działanie ze strony producenta w kontekście jego relacji z dystrybutorami, w rzeczywistości stanowi 
umowę między przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 101 ust. 1 Traktatu, jeśli nie ustali istnienia 
zgody drugiej strony, bezpośredniej lub domniemanej, na działanie przyjęte przez producenta”14. 
Kluczowe jest sformułowanie, w którym SPI podkreślił, iż „Komisja błędnie oceniła koncepcję zbież-
ności woli, stwierdzając, że kontynuacja stosunków handlowych z producentem, gdy ten przyjmuje 
nową politykę, jednostronnie wcielaną w życie, jest równoznaczne ze zgodą dystrybutorów na tę 
politykę, mimo że ich rzeczywiste zachowanie jest w sposób jasny sprzeczne z tą polityką”15.

I tak, od wydania orzeczenia w sprawie Bayer Adalat podstawowym czynnikiem pozwalają-
cym na uznanie danego działania za porozumienie między przedsiębiorstwami jest wystąpienie 
zbieżności woli przedsiębiorstw (Jones i Sufrin, 2016). Podejście takie ograniczyło zastosowanie 
art. 101 TFUE, w stosunku do praktyki KE przed tym orzeczeniem. Słusznie wskazuje M. Roszak, 
że przed sprawą Bayer Adalat można było odnieść wrażenie, że koncepcja porozumienia na grun-
cie art. 101 TFUE nie ma wręcz żadnych ograniczeń, a przepis ten mógł być w związku z tym sto-
sowany w niemal każdej sytuacji (Roszak, 2012). Orzeczenie to oceniane jest jako przełomowe, 
ponieważ jako pierwsze dopuściło możliwość ograniczania handlu równoległego na rynku farma-
ceutycznym (Stankiewicz, 2014). Od jego wydania, przedsiębiorstwa, które nie posiadały pozycji 
dominującej na rynku, zyskały większą swobodę w zakresie zarządzania systemem dystrybucji. 

IV. Porozumienie ograniczające konkurencję 
a stosowanie systemu podwójnych cen produktów leczniczych
Wyrok w sprawie Bayer Adalat nie oznaczał, że zastosowanie art. 101 TFUE na rynku farma-

ceutycznym zostało wyłączone, o czym wkrótce przypomniano w sprawie przeciwko GlaxoSmithKlein 
(dalej: GSK)16. Sprawa ta, która była przedmiotem analizy SPI oraz TS odbiła się głośnym echem, 

10 Decyzja KE z 10.01.1996 r. w sprawie IV/34.279/F3 Adalat (Dz. Urz. WE L 201 z 9.08.1996, s. 10), pkt 171–188.
11 Art. 3. dec. KE w sprawie IV/34.279/F3 Adalat.
12 T-41/96 Bayer AG, pkt 38. 
13 Ibidem, pkt 71.
14 Ibidem, pkt 72. 
15 Ibidem, pkt 173.
16 Dec. KE z 08.05.2001 r. w sprawie IV/36.957/F3 – Glaxo Wellcome (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2001, s. 1).
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a w literaturze przedmiotu nazywana jest zwięźle sprawą Glaxo lub GSK17. Dotyczyła ona systemu 
stosowania podwójnych cen w zależności od miejsca przeznaczenia sprzedawanych produktów lecz-
niczych. Rozwiązanie takie poprzez eliminację podstawowej przyczyny handlu równoległego, czyli 
różnic cen między państwami członkowskimi, w sposób bardzo skuteczny ogranicza handel równoległy. 

W przedmiotowej sprawie GSK wprowadziło nowe ogólne warunki sprzedaży w stosunku do 
82 produktów leczniczych dla tzw. dystrybutorów zewnętrznych. Warunki te przewidywały zastoso-
wanie mechanizmu podwójnych cen w zależnie od tego czy produkty lecznicze byłyby fi nansowane 
z przyjętego w Hiszpanii systemu refundacji i przeznaczone wyłącznie do sprzedaży w aptekach 
hiszpańskich, czy wysyłane do innych państw Unii Europejskiej. W drugim przypadku ceny pro-
duktów leczniczych miały być znacząco wyższe. GSK przesłało nowe warunki 89 hurtowniom, 
z których większość je potwierdziła. Wypada zauważyć też, że hiszpańskie prawo przewidywało 
maksymalne ceny dla produktów współfi nansowanych przez krajowy system ochrony zdrowia. 
GSK zwróciło się z wnioskiem do KE o akceptację ogólnych warunków umów jako porozumienia 
zgodnego z art. 101 TFUE. GSK wskazywało, że ograniczenie handlu równoległego umożliwi 
zabezpieczenie odpowiednich środków na badania i rozwój i tym samym porozumienie ze wzglę-
du na stymulowanie innowacyjności powinno być wyłączone na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE. 
Komisja jednak nie przychyliła się do tego wniosku i zdecydowała, że przedmiotowe porozumienie 
narusza unijne prawo konkurencji18. Decyzja KE była następnie badana przez SPI oraz TS. Co 
szczególnie istotne, w toku kontroli sądowej stwierdzono nieważność decyzji KE. 

SPI po potwierdzeniu, że doszło do zawarcia porozumienia przeszedł do krótkiej charakte-
rystyki rynku farmaceutycznego. Stwierdził on, że rynek farmaceutyczny w istocie jest poddany 
silnej regulacji, a ceny produktów leczniczych są, co do zasady, ustalane przez państwa człon-
kowskie. Jednocześnie SPI zauważył, że istota konkurencji między wytwórcami opiera się na 
parametrach innych niż cena, natomiast może istnieć również konkurencja między producentem 
a dystrybutorem. Konkurencja ta jednocześnie w stosunku do produktów chronionych przez pa-
tenty jest jedyną, jaka ma do nich zastosowanie. SPI natomiast zaznaczył, że system uregulowań 
rynku może ograniczać konkurencję, ale jej nie eliminuje, dlatego rynek farmaceutyczny nie jest 
wyłączony spod reguł konkurencji19. 

Oceniając antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia, SPI wskazał, iż należy wziąć pod 
uwagę fakt, że ze względu na regulacje rynku, handel równoległy nie przynosi konsumentom 
znacznych korzyści20. W tym kontekście SPI stwierdził, iż brak jest podstaw do wskazywania, 
iż postanowienie umowne, które zmierza do ograniczenia handlu równoległego produktów lecz-
niczych, zmierza tym samym do zmniejszenia dobrobytu konsumentów końcowych21. Mimo to 
wskazano, że porozumienie ma antykonkurencyjny skutek z uwagi na pozbawienie konsumentów 
końcowych korzyści w postaci obniżki cen i kosztów płynących z udziału hurtowników w konku-
rencji wewnątrzmąrkowej22. 

17 Należy zauważyć, że początkowe stroną występującą w sprawie byłą spółka GlaxoWellcome, ale w trakcie postępowania poprzez fuzję powstał 
podmiot GlaxoSmithKlein, dla przejrzystości opracowania w niniejszej pracy na identyfi kację danego podmiotu przyjęto jego skrót – GSK. 
18 Wyr. SPI z 27.09.2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services, ECLI:EU:T:2006:265, pkt 5–21.
19 T-168/01 GlaxoSmithKline Service, pkt 104–108.
20 Ibidem, pkt 134. 
21 Ibidem, pkt 147.
22 Ibidem, pkt. 190.
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W dalszej części orzeczenia SPI analizował czy porozumienie mające antykonkurencyj-
ny skutek może zostać zwolnione z art. 101 ust. 1 TFUE na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE. 
Podkreślono, że sektor farmaceutyczny zdeterminowany jest stopniem innowacji, a badania i roz-
wój są kosztowne oraz ryzykowne. Ich fi nansowanie odbywa się najczęściej za pomocą środków 
własnych, co wymaga optymalnego przepływu kapitału. Natomiast optymalizowanie dochodów 
możliwe jest dzięki różnicowaniu cen23. Producenci dążą do odzyskania większej części kosztów 
z badań i rozwoju w państwach zamożnych, a handel równoległy prowadzi do zmniejszenia ich 
zysku w stopniu niepewnym, lecz rzeczywistym. Na tej podstawie SPI wskazał, że handel rów-
noległy stanowi przykład swoistej jazdy na gapę wykorzystującej specyfi kę rynku farmaceutycz-
nego (free-ride). Jest to zjawisko, w którym pośrednik porzuca swoją rolę, aby przekształcić się 
w arbitrażystę otrzymującego ważną część zysku24. 

SPI podkreślił wreszcie, iż „w sektorze produktów leczniczych efekt, jaki powoduje handel 
równoległy dla konkurencji, nie jest jednoznaczny, skoro wzrost wydajności, jaki z natury swej 
przyniesie on dla konkurencji wewnątrz-markowej, której rola jest ograniczona obowiązującymi 
uregulowaniami, winien być porównany z utratą wydajności, jaką z natury swej przyniesie on dla 
konkurencji między-markowej, która odgrywa centralną rolę”25. 

Ostatecznie SPI skonkludował, że w sposób błędny KE nie dokonała wyważenia korzyści 
i niedogodności związanych z wprowadzonym ograniczeniem importu równoległego26.

TS oddalił apelacje, czym potwierdził orzeczenie SPI27. Warto jednak podkreślić, że TS 
inaczej spojrzał na cel badanego porozumienia. Wskazał on, że zgodnie z dotychczasowym 
orzecznictwem, porozumienie, którego celem jest ograniczenie handlu równoległego powinno być 
kwalifi kowane jako antykonkurencyjne porozumienie ze względu na cel28. Wyrok w sprawie GSK 
był zatem kolejnym, w którym wskazano na możliwość podejmowania działań ograniczających 
handel równoległy.

V. Nadużycie pozycji dominującej 
a odmowa dostaw produktów leczniczych

Po rozważaniach dotyczących stosowania art. 101 TFUE należy przyjrzeć się praktyce 
dotyczącej oceny nadużywania pozycji dominującej na rynku farmaceutycznym. Co ważne, 
art. 102 TFUE ma zastosowanie tylko do podmiotów, które na określonym rynku właściwym mają 
pozycję dominującą. Na przedsiębiorstwie dominującym ze względu na jego siłę ekonomiczną 
ciąży szczególne zobowiązanie do dbałości o konkurencję na rynku, a jego swoboda kontrak-
towania jest w związku z tym ograniczona (Roszak, 2012). Nie można jednak na tej podstawie 
wysnuwać wniosku o obowiązku podmiotu dominującego do kontraktowania z każdym potencjal-
nym przedsiębiorstwem. Odmowa dostaw nowym kontrahentom, zgodnie z orzecznictwem TSUE 

23 Ibidem, pkt 271. 
24 Ibidem, pkt. 272–273. 
25 Ibidem, pkt. 296. 
26 Ibidem, pkt 304–307. 
27 Wyr. TS z 6.10.2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P oraz C-519/06 P GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej 
Glaxo Wellcome plc, ECLI:EU:C:2009:610.
28 C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P oraz C-519/06 P GlaxoSmithKline Services Unlimited, pkt 60–67. 
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będzie nadużyciem pozycji dominującej tylko w określonych sytuacjach29. Z kolei, co do zasady 
przedsiębiorstwo dominujące jest zobowiązane do honorowania dostaw swoim stałym kontra-
hentom, chyba że w sposób obiektywny może uzasadnić odmowę dostaw30. Przedsiębiorstwo 
dominujące może również bronić się przed niekorzystnym działaniem innego przedsiębiorstwa 
pod warunkiem, że obrona ta jest proporcjonalna31. 

W tym kontekście duże zainteresowanie wzbudzała sprawa dotycząca możliwości ogranicze-
nia dostaw produktów leczniczych przez podmiot odpowiedzialny. Warto zaznaczyć, iż TS wydał 
orzeczenie dwa razy w tym samym stanie faktycznym, ponieważ pierwszy raz pytanie prejudycjalne 
zostało skierowane przez grecką Komisję Konkurencji i zostało uznane za niedopuszczalne. Mimo 
iż w pierwszej sprawie Trybunał nie wydał orzeczenia, to w literaturze przedmiotu podkreśla się 
szczególne znaczenie opinii Rzecznika Generalnego ze względu na przedstawioną analizę rynku 
farmaceutycznego (Stankiewicz, 2014). Dopiero, gdy pytanie skierował Sąd Apelacyjny w Grecji, 
TS wypowiedział się co do istoty sprawy. Z powodu tej niecodziennej sytuacji w literaturze przed-
miotu często identyfi kuje (Stankiewicz, 2014) się te sprawy przez nazwy Syfait I32 i odpowiednio 
Syfait II33, chociaż ta druga bywa również określana jako sprawa Lelos (Desogus, 2010).

W sprawach tych spółka GlaxoSmithKline AEVE jako spółka wchodząca w skład grupy GSK 
zajmowała się dystrybucją produktów na terytorium Grecji. Dystrybucja ta odbywała się za pośred-
nictwem niezależnych hurtowni. Pod koniec października 2000 r. GSK z uwagi na niedobory na 
greckim rynku przekształciła swój model dystrybucji na model dystrybucji bezpośredniej, w którym 
apteki oraz szpitale zaopatrywała spółka Farmacenter AE. Wraz z wprowadzeniem tego systemu 
sprzedaży GSK odmówiła sprzedaży grupy leków, również co do których zajmowała pozycję do-
minującą na rynku właściwym. W lutym 2001 roku GSK stwierdziło, że poziom zaopatrzenia rynku 
greckiego w produkty lecznicze ustabilizował się. W konsekwencji GSK wróciło do starego modelu 
dystrybucji, natomiast przyjęło, że będzie realizować zamówienia odpowiadające krajowym potrze-
bom z uwzględnieniem 18% wahania popytu. Sytuacja ta stała się przedmiotem badania greckiego 
organu konkurencji, co doprowadziło do przedstawienia pytań prejudycjalnych do TS. I tak, w sprawie 
Syfait I i Syfait II sformułowano jednakowe pytania prejudycjalne dotyczące możliwości ograniczenia 
dostaw produktów leczniczych przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą34.

W sprawie Syfait I Rzecznik Generalny, Francis Jacobs, przedstawił bardzo ciekawe stanowisko. 
Rozpoczął on swoje rozważania nad istotą sprawy od stwierdzenia, że zgodnie z art. 102 TFUE 
obowiązek dostawy może zostać nałożony jedynie po dokładnym zbadaniu okoliczności faktycz-
nych i ekonomicznych, a nawet wówczas tylko w stosunkowo wąskich granicach35. Rzecznik 

29 Zob. dec. KE z 21.12.1988 r. w sprawie IV/31.851 Magill TV Guide/ITP, BBC i RTE (Dz. Urz. WE L 78 z 21.03.1989, s. 43); wyr. SPI: z 10.07.1991 r. 
w sprawach T-69/89 Radio Telefi s Eireann, ECLI:EU:T:1991:39; z 10.07.1991 r. w sprawie T-70/89 The British Broadcasting Corporation i BBC Enterprises 
Limited, ECLI:EU:T:1991:40.
30 Wyr. ETS z 6.03.1974 r. w sprawach połączonych 6/73 i 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano SpA i Commercial Solvents Corporation, ECLI:EU:C:1974:18, 
pkt 27–28.
31 Wyr. TSUE z 14.02.1978 r. w sprawie 27/76 United Brands Company i United Brands Continentaal B.V. przeciwko Komsji Wspólnot Europejskich, 
ECLI:EU:C:1978:22, pkt 191–192.
32 Wyr. TSUE z 31.05.2005 r. w sprawie C-53/03 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i inni przeciwko GlaxoSmithKline plc 
i GlaxoSmithKline AEVE, ECLI:EU:C:2005:333.
33 Wyr. TSUE z 16.04.2008 r. w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni v. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon 
Proionton, dawniej Glaxowellcome AEVE, ECLI:EU:C:2008:504.
34 C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni v. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, pkt 23.
35 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Jacobsa z 28.10.2004 r. w sprawie C-53/03 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i inni 
przeciwko GlaxoSmithKline plc i GlaxoSmithKline AEVE, Zb. Orz. 2005, s. I-4609, pkt 53.
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podkreślił jednocześnie, że regulacje dotyczące ceny i dystrybucji produktów leczniczych muszą 
być wzięte pod uwagę przy analizie ograniczenia dostaw. Wskazują one odpowiedni kontekst 
relacji przedsiębiorstw na rynku farmaceutycznym. To z regulacji dotyczących cen wynika opła-
calność eksportu równoległego. Ponadto Rzecznik zauważył, że na przedsiębiorstwach, zgodnie 
z art. 81 dyrektywy 2001/83, ciąży obowiązek zapewnienia dostaw odpowiadających potrzebom 
ludności36. Jego zdaniem „decyzja dominującego przedsiębiorstwa farmaceutycznego w sprawie 
ograniczenia ilości produktów, które udostępnia podmiotom zamierzającym zajmować się handlem 
równoległym, musi być oceniona w świetle tych obowiązków”37. Rzecznik Jacobs dostrzegł również 
negatywny wpływ eksportu równoległego na dobrobyt konsumentów, w szczególności wskazał 
on na zagrożenie dla inwestycji w badania i rozwój poprzez pozbawienie fi rm farmaceutycznych 
części zysków. Wreszcie zauważył on, iż bardzo często korzyści z handlu równoległego nie są 
zapewniane konsumentowi, ale są konsumowane przez dystrybutorów38. W konkluzji Rzecznik 
zastrzega, iż jego rozważania są prawdopodobnie aktualne tylko dla rynku farmaceutycznego39. 
Ostateczny wniosek przedstawiony w opinii wskazuje, że odmowa realizacji dostaw produktów 
leczniczych przez przedsiębiorstwo dominujące nie musi stanowić nadużycia pozycji dominującej, 
pod warunkiem, że jest obiektywnie uzasadniona czynnikami związanymi ze specyfi ką regulacji 
sektora farmaceutycznego40.

W sprawie Syfait II Rzecznik Generalny, Dámas Ruiz-Jaraba Colomer, odszedł nieco od 
toku rozumowania przedstawionego w sprawie Syfait I, natomiast podzielił zdanie Rzecznika 
Generalnego, F. Jacobsa, co do możliwości uniknięcia naruszenia art. 102 TFUE przez przedsię-
biorstwo dominujące na rynku farmaceutycznym. Wskazał on, że zmniejszenie przez przedsię-
biorstwo dominujące realizacji zamówień hurtowników do ilości pokrywających zapotrzebowanie 
rynku krajowego, z zamiarem ograniczenia handlu równoległego prowadzonego przez tych 
hurtowników, stanowi, co do zasady, nadużywanie pozycji dominującej41. Dostrzegł natomiast 
możliwość sanacji nadużycia przez obiektywne uzasadnienie dotyczące regulacji rynku, ochrony 
własnych interesów czy korzyści gospodarczych płynących z takiego zachowania. Oznacza to, że 
dopuszczalność usprawiedliwienia nadużycia pozycji dominującej miała zależeć od dostarczenia 
istotnych dowodów42. 

Ostatecznie sprawę tę rozstrzygnął TS, którego stanowisko nie jest do końca zgodne z żad-
ną z przytoczonych opinii. Otóż TS w dużo większym stopniu niż obydwaj Rzecznicy Generalni 
skupił się na ekonomicznych aspektach relacji przedsiębiorstwa dominującego i hurtowników 
oraz dotychczasowej linii orzecznictwa TSUE. Wskazał on, że odmowa lub ograniczenie dostaw 
stanowi nadużycie pozycji dominującej, jeżeli celem działania jest wzmocnienie tejże pozycji, na-
tomiast przedsiębiorstwo ma prawo obrony swojego interesu, pod warunkiem istnienia obiektyw-
nego uzasadnienia. Należało zatem zbadać czy w sektorze farmaceutycznym istnieją szczególne 

36 Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 77–85. 
37 Ibidem, pkt 86 i 87.
38 Ibidem, pkt 96–99.
39 Ibidem, pkt 100. 
40 Ibidem, pkt 105. 
41 Opinia Rzecznika Generalnego Dámasy Ruiza-Jaraby Colomera w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni v. 
GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, dawniej Glaxowellcome AEVE, Zb. Orz. 2008, s. I–7139, pkt 120.
42 I Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 121.
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okoliczności pozwalające na obiektywne uzasadnienie odmowy dostaw produktów leczniczych 
hurtownikom z intencją ograniczenia handlu równoległego43. 

TS zauważył pozytywny wpływ handlu równoległego polegający na zapewnieniu alternatyw-
nego źródła zaopatrzenia i możliwości wyboru tańszego produktu leczniczego w postępowaniach 
przetargowych44. Nadto TS zauważył, że mimo istnienia regulacji cen, producenci produktów 
leczniczych uczestniczą w ich ustalaniu i tym samym wpływają na ich wysokość, więc nie jest 
tak, że ceny produktów leczniczych są całkowicie wyłączone z mechanizmu popytu i podaży45. 
Dalej TS spostrzegł, że do czasu wygaśnięcia patentu handel równoległy pozostaje jedyną for-
mą konkurencji mającą zastosowanie do produktu chronionego przez patent46. Po przytoczeniu 
pozytywnych aspektów handlu równoległego Trybunał przyznał, że na ocenę możliwości ograni-
czania handlu równoległego wpływ musi mieć także daleko idąca regulacja rynku farmaceutycz-
nego. W szczególności wskazał na fakt, iż to istniejące regulacje prawne w zakresie ustalania 
cen i obowiązku dostaw tworzą sposobność do handlu równoległego47. Trybunał zauważył, że 
„o ile zakres reglamentacji dotyczącej cen produktów leczniczych nie może usunąć znamion 
nadużycia z każdej odmowy przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne zajmujące pozycję dominu-
jącą wykonania zamówień złożonych przez hurtowników dokonujących importu równoległego, to 
takie przedsiębiorstwo powinno jednak móc podjąć rozsądne i proporcjonalne do konieczności 
ochrony jego własnych interesów handlowych środki”48. Obrona ta może polegać na odmowie 
realizacji zamówienia innego niż normalne od swoich kontrahentów. Ostatecznie TS postanowił, 
że „artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że przedsiębiorstwo zajmujące dominują-
cą pozycję na właściwym rynku produktów leczniczych, które w celu przeszkodzenia wywozowi 
równoległemu dokonywanemu przez niektórych hurtowników z danego państwa członkowskiego 
do innego państwa członkowskiego odmawia wykonania zamówienia o normalnym charakterze 
złożonego przez tych hurtowników, nadużywa swej pozycji dominującej. Do sądu odsyłającego 
należy ustalenie normalnego charakteru tych zamówień przy uwzględnieniu wielkości tych za-
mówień w porównaniu z potrzebami rynku tego państwa członkowskiego oraz dotychczasowych 
relacji handlowych utrzymywanych przez to przedsiębiorstwo z zainteresowanymi hurtownikami”49. 

Trudno nie zauważyć podobieństwa tego orzeczenia z wyrokiem w sprawie United Brands50, 
w której TS sformułował zasadę umożliwiającą podmiotowi dominującemu podjęcie działań obron-
nych swojego interesu ekonomicznego. Wskazuje się, że orzeczenie w sprawie Syfait II w praktyce 
pozwala podmiotom odpowiedzialnym na podjęcie w pewnym zakresie działań ograniczających han-
del równoległy (Forrester i Dawes, 2008). Z całą pewnością należy się zgodzić z taką ocena. Trzeba 
jednak także zauważyć, że TS nie podzielił w pełni opinii Rzeczników Generalnych wskazujących 
na specyfi kę rynku farmaceutycznego, a przedsiębiorstwa farmaceutyczne zmierzył jedynie miarą 
interesu ekonomicznego bez uwzględnienia szczególnego przeznaczenia produktów leczniczych.

43 C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni przeciwko GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, pkt 49–51.
44 Ibidem, pkt 52–57. 
45 Ibidem, pkt 63.
46 Ibidem, pkt 64. 
47 Ibidem, pkt 67.
48 Ibidem, pkt 71. 
49 Ibidem, pkt 78. 
50 27/76 United Brands Company i United Brands Continentaal B.V., pkt 182–191.
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VI. Dopuszczalność modelu dystrybucji bezpośredniej 
produktów leczniczych

Model dystrybucji bezpośredniej (dalej: DTP od angielskiego Direct to Pharmacy, czyli „bez-
pośrednio do apteki”) jest modelem, w którym podmiot odpowiedzialny prowadzi dystrybucję 
bezpośrednio do aptek. Może to się odbywać z wykorzystaniem hurtowni jako agenta lub jako 
operatora logistycznego, który jest odpowiedzialny tylko za fi zyczne dostarczenie produktu lecz-
niczego. Podmiot odpowiedzialny może również korzystać z kontrolowanej przez siebie hurtowni, 
która stanowi z nim jeden organizm gospodarczy (single economic unit). Kluczowe w DTP jest to, 
że to podmiot odpowiedzialny kontroluje dystrybucję produktu leczniczego do apteki.

Do tej pory TSUE nie wypowiedział się bezpośrednio na temat zgodności DTP z prawem 
konkurencji, natomiast należy podkreślić, że w sprawie Syfait I i Syfait II odmowa dostaw pro-
duktów leczniczych miała miejsce właśnie w momencie chwilowego wdrożenia tego modelu51. 
Rozważania przedstawione przez Rzeczników Generalnych i TS w tych sprawach mogą być 
ważną wskazówką przy ocenie DTP. Warto zaznaczyć, iż model ten staje się modelem dominu-
jącym na rynku (Stawarska, 2010), co każe sądzić, iż organy konkurencji akceptują jego stoso-
wanie. Oceniając jednak jego zgodność z prawem konkurencji, należy odróżnić funkcjonowanie 
od wdrożenia tego modelu.

Analizując  zgodność  funkcjonowania  DTP  z  prawem  konkurencji,  należy  zgodzić  się 
z M. Roszakiem, że w przypadku korzystania z usług hurtowni jako agenta, DTP nie będzie podle-
gał ocenie na gruncie art. 101 TFUE, jeśli hurtownie będą włączone w strukturę przedsiębiorstwa 
zleceniodawcy w taki sposób, że stanowić będą jego „organy pomocnicze”, a zawierane z nimi 
porozumienia będą tak skonstruowane, że całość istotnych ryzyk gospodarczych wynikających 
z prowadzonej działalności obciążać będzie zleceniodawcę. W pozostałych przypadkach, czyli 
korzystania z własnej hurtowni lub hurtowników w roli świadczeniodawcy usług logistycznych za-
gadnienie stosowania art. 101 TFUE jest całkowicie bezzasadne ze względu na brak porozumienia 
(Roszak, 2012). Pozostaje natomiast kwestia oceny DTP z punktu widzenia nadużycia pozycji 
dominującej. Innymi słowy, należy zastanowić się czy przedsiębiorstwo dominujące na rynku far-
maceutycznym ma obowiązek realizowania zamówień na produkty lecznicze złożone przez każ-
dego hurtownika, czyli czy ma obowiązek kontraktowania z każdym. Odpowiedzi, jak się wydaje 
trafnej, udzielił już Rzecznik F. Jacobs w przytaczanej opinii, wskazując, że „przedsiębiorstwo 
dominujące jest zobowiązane po raz pierwszy udostępnić swoje urządzenia lub udzielić licencji 
na korzystanie ze swojej własności intelektualnej podmiotowi trzeciemu jedynie w ograniczonych 
okolicznościach. Aby miało to miejsce, należy wykazać wyjątkowe naruszenie konkurencji”. 

M. Roszak wskazuje, że obowiązek dostaw produktów leczniczych powinien być oceniony 
na podstawie kryteriów wypracowanych przez TS w sprawach połączonych C-241/91 P oraz 
C-242/91 P Magill i C-418/01 IMS Health52 (Roszak, 2012). I tak, zasadniczo test ustanowiony 
w przytoczonych orzeczeniach sprowadza się do ustalenia, czy: 
a) uprawniony z praw własności intelektualnej uniemożliwia pojawienie się nowego produktu, 

na który istnieje zapotrzebowanie;

51 C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni przeciwko GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, pkt 11.
52 Wyr. TSUE z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawach połączonych C-241/91 P oraz C-242/91 P Radio Telefi s Eireann (RTE) i Independent Television 
Publications Ltd (ITP), ECLI:EU:C:1995:98. 
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b) uprawniony z praw własności intelektualnej rezerwuje sobie rynek sąsiadujący przez wyeli-
minowanie wszelkiej konkurencji na tym rynku;

c) odmowa udzielenia licencji nie jest obiektywnie uzasadniona.
Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, należy uznać, że przedsiębiorstwo, 

odmawiając kontraktowania, nadużywa pozycji dominującej. Przytoczone sprawy, w których sfor-
mułowano powyższy test dotyczyły jednak odmowy udzielenia licencji na korzystanie z programów 
przedsiębiorstw dominujących, a nie obowiązku sprzedaży towarów. Niezależnie od tej specyfi ki, 
M. Roszak przekonuje, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa odmowa kontraktowania przez 
przedsiębiorstwo dominujące na rynku farmaceutycznym jest możliwa, ponieważ takie działanie 
nie spełnia wyżej opisanego testu, w szczególności ze względu na niespełnienie pierwszego wa-
runku (Roszak, 2012). Nadto, formułowanie obowiązku kontraktowania z hurtownikami byłoby 
rozszerzaniem dyspozycji art. 81 dyrektywy 2001/83 stanowiącego o obowiązku zapewnienia 
dostaw do aptek. Należy, zatem ocenić, że funkcjonowanie systemu dystrybucji DTP jest zgodne 
z prawem konkurencji – zarówno z art. 101 TFUE, jak i z art. 102 TFUE. 

Kwestią wymagającą dodatkowego zastanowienia się jest możliwość odejścia podmiotu 
odpowiedzialnego od tradycyjnego modelu dystrybucji do modelu DTP, który wyklucza stałych 
kontrahentów. TSUE w orzeczeniu Syfait II wskazał na obowiązek przedsiębiorstwa dominują-
cego działającego na rynku farmaceutycznym realizacji normalnych zamówień swoich stałych 
kontrahentów. Twierdzenie, że przedsiębiorstwo dominujące nie może zmienić swojego systemu 
dystrybucji na DTP jest jednak nie do pogodzenia z faktem, że DTP jest zgodny z prawem konku-
rencji. Należy zatem wskazać, że odmowa realizacji zamówienia stałym kontrahentom powinna 
być uznana za obiektywne wytłumaczenie w przypadku wdrożenia systemu DTP pod warunkiem, 
że kontrahenci są poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o takiej zmianie, co pozwoli im 
dostosować swoją działalność. Takie też stanowisko zostało wyrażone przez F. Jacobsa53. Warto 
zauważyć, że model DTP poddał wstępnej ocenie Prezes UOKIK w 2011 r. na wniosek Prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wskazał on jednak w piśmie kierowanym do Prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, że w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest podstaw do wszczęcia postę-
powania, co potwierdza założenie o zgodności DTP z prawem konkurencji54. Natomiast w braku 
wyraźnego rozstrzygnięcia tej kwestii na rynku farmaceutycznym pozostaje ona do doprecyzowania. 

VII. Propozycja stanowiska własnego w zakresie 
dopuszczalności ograniczania eksportu równoległego

produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne
Trudno o jednoznaczną ocenę stosowania prawa konkurencji w sektorze farmaceutycznym, co 

w szczególności wynika ze złożoności zagadnienia. Możliwe jest jednak pokuszenie się o pewne 
ogólne spostrzeżenia. Wydaje się, że spostrzeżenia te mogą być wspólne dla art. 101 i 102 TFUE, 
ponieważ w sposób bardzo zbliżony ich stosowanie jest dwustopniowe i w pierwszej kolejności 
polega na identyfi kacji zachowań niekonkurencyjnych prima facie, a później na usprawiedliwie-
niu tych zachowań. W obydwu przypadkach dochodzi zatem do ważenia niekonkurencyjnego 

53 Zob. opinia rzecznika generalnego Jacobsa z dnia 28.10.2004 r. w sprawie C-53/03 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i inni. 
przeciwko GlaxoSmithKline plc i GlaxoSmithKline AEVE, Zb. Orz. 2005, s. I-4609, pkt 77–85.
54 Pismo Prezesa UOKIK do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z 21.10.2011 r., dostępne autorowi publikacji.
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i prokonkurencyjnego skutku działań przedsiębiorstw. Takie też podejście do analizy reguł konku-
rencji w sektorze farmaceutycznym, czyli wspólne rozważania w stosunku do obydwu przepisów, 
można zaobserwować w literaturze przedmiotu (Desogus, 2010). 

W dwóch głównych sprawach, w których TSUE szczegółowo analizował zagadnienie handlu 
równoległego przyjęto różne podejście. W sprawie GSK, TSUE skupił swą uwagę na innowa-
cyjności sektora farmaceutycznego jako najważniejszym elemencie determinującym dobrobyt 
konsumentów. W sprawach Syfait I i Syfait II z kolei, najpierw Rzecznik F. Jacobs podszedł 
bardzo holistycznie do zagadnienia stosowania prawa konkurencji na rynku farmaceutycznym, 
ale ostatecznie TSUE nie uwzględnił całej jego specyfi ki i orzekł zgodnie z dotychczasową linią 
orzecznictwa w podobnych sprawach dotyczących innych sektorów. Niezależnie od rozbieżności 
postępowania te wskazały, że dopuszczalne jest podejmowanie pewnych działań ograniczających 
handel równoległy tak długo, jak pozostają one proporcjonalne oraz nie eliminują możliwości pro-
wadzenia handlu równoległego w ogóle. Jest to spójne z przeważającym stanowiskiem doktryny, 
która opowiada się za wypracowaniem pewnych reguł dopuszczających ograniczanie handlu 
równoległego (Desogus, 2010; Forrester i Dawes, 2008; Rey i Venit, 2004). 

Można jednak zauważyć, że podejście TSUE w dotychczasowych postępowaniach nie było 
pełne. Jak zauważa C. Desogus w celu ustalenia czy handel równoległy produktami leczniczymi 
powinien być dozwolony należałoby przeprowadzić analizę, która weźmie pod uwagę wpływ han-
dlu równoległego na innowacje sektora farmaceutycznego, w szczególności efektywność dyna-
miczną oraz dobrobyt konsumentów poprzez określenie efektywności statycznej. Jednocześnie 
autorka przyznaje, że w praktyce wykonanie takiej analizy byłoby niezwykle trudne (Desogus, 
2010). Niezależnie od tych rozważań, wydaje się jednak, że analiza handlu równoległego przez 
TSUE pominęła jego istotną konsekwencję, a mianowicie problemy z dostępnością produktów 
leczniczych. Problemy te zmniejszają dobrobyt konsumentów, którzy nie tylko mają mniejszy 
wybór produktów, lecz także muszą czekać na dostarczenie produktu leczniczego, decydować 
się na wybór innego lub też podejmować inne działania mające na celu nabycie tego produktu 
leczniczego. W szczególności problemy z dostępnością mogą mieć negatywny wpływ na życie 
i zdrowie ludzi. Generują one określone koszty bezpośrednie i pośrednie, które, choć trudne do 
oszacowania, z pewnością należy określić jako znaczące. 

Trafnie zauważa M. Sendrowicz, że ocena handlu równoległego produktów leczniczych 
sprowadza się do pytania o hierarchię wartości – z jednej strony, swobodnej konkurencji, która 
wyznaczana jest przez możliwość prowadzenia importu równoległego produktów, z drugiej zaś 
– ochrony interesów konsumentów, którą ma obowiązek zapewnić dostawca produktów leczni-
czych poprzez realizację ciągłych oraz odpowiednich zamówień w myśl przytaczanych rozwiązań 
zawartych w dyrektywie 2001/83 i prawie farmaceutycznym (Sendrowicz, 2010). Odnosząc się do 
tak postawionej sprawy, należy pamiętać o tym, że produkt leczniczy nie jest zwykłym produktem, 
o którego zakupie konsument decyduje w momencie, gdy może sobie na niego pozwolić. Produkt 
leczniczy ratuje życie i zdrowie ludzi. 

Z tego powodu, wydaje się, że reguły konkurencji powinny być stosowane w stosunku do 
rynku farmaceutycznego z uwzględnieniem nie tylko jego specyfi ki, czyli istotnej ingerencji państw 
członkowskich i innowacji jako głównego czynnika determinującego konkurencyjność, ale przede 
wszystkim z uwzględnieniem istoty i przeznaczenia produktu leczniczego. Takie też stanowisko 
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zaprezentował M. Nowakowski badając porozumienia ograniczające handel równoległy na rynku 
farmaceutyczny (Nowakowski, 2014). Stosowanie reguł konkurencji powinno zatem uwzględniać 
pozaekonomiczne interesy, o których mowa w TFUE. Takie podejście jest możliwe, co pokazał 
Trybunał chociażby w orzeczeniu C-309/99 Wouters55, ale także Rzecznik Generalny, F. Jacobs, 
w opinii do sprawy C-53/03 Syfait I. I o ile należy zgodzić z poglądem wyrażonym przez TSUE, 
że w sytuacji problemów dostępności produktów leczniczych to nie na podmiotach odpowie-
dzialnych, ale na właściwych organach państw członkowskich ciąży obowiązek podjęcia działań 
mających na celu przeciwdziałaniu tej sytuacji56, o tyle wydaje się, że konieczność zapewnienia 
dostępności produktów leczniczych, o której mowa w art. 81 dyrektywy 2001/83 powinna być 
brana pod uwagę przy ocenie działań ograniczających handel równoległy. Tym samym, jeśli 
dochodzi do problemów dostępności produktów leczniczych, podmioty odpowiedzialne powinny 
korzystać z większej swobody podejmowania działań mających na celu zaspokojenie potrzeb 
ludności w zakresie produktów leczniczych, w tym ograniczenie lub odmowy realizacji zamówień 
niektórych dystrybutorów. Działania takie nie powinny jednak wykraczać poza to, co konieczne 
do zapewnienia dostępności produktów leczniczych i być proporcjonalne.

Ten postulat de lege lata wynika z przeświadczenia, że, po pierwsze, prawo konkurencji nie 
istnieje w próżni i musi być aplikowane w sposób wzmacniający spójność prawa. Po drugie, dotych-
czasowe analizy nie uwzględniły kosztów bezpośrednich i pośrednich problemów z dostępnością 
produktów leczniczych. Po trzecie, interes ekonomiczny nie może stać nad wartościami, takimi jak 
zdrowie czy życie. Po czwarte, handel równoległy jest konsekwencją zatrzymanej w pół integracji 
europejskiej, polega na wykorzystywaniu różnic w cenach leków i jako taki jest zjawiskiem, które 
nie istnieje na żadnym innym rynku niż rynek unijny. 
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I. Wprowadzenie
Począwszy od wejścia w życie w roku 2004, unijna instytucja decyzji zobowiązującej (com-

mitment decision) nie była częstym przedmiotem kontroli sądowej. Obecne ramy proceduralne 
doprecyzowane są przez dwa wyroki unijnych sądów: Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 
2010 r. w sprawie Alrosa1 oraz Sądu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Morningstar2. Skromna 
liczba orzecznictwa wynika z cechy charakterystycznej tej instytucji, jaką jest dobrowolność skła-
danych z inicjatywy przedsiębiorców zobowiązań. Wydaje się jednak, że po wspomnianych wy-
rokach TSUE możliwość skutecznego zaskarżania takich decyzji przez przedsiębiorców stała się 
jeszcze mniejsza, o ile nie iluzoryczna. Obecny model funkcjonuje bowiem w oparciu o szeroką 
dyskrecjonalność Komisji Europejskiej, a znacznie uproszczony obowiązek stosowania zasady 
proporcjonalności skutkuje ograniczeniem kontroli sądowej. W niniejszym artykule zaprezento-
wano obecne podejście TSUE do stosowania zasady proporcjonalności na potrzeby wydawania 
decyzji zobowiązujących oraz wskazano potencjalne implikacje tego podejścia dla egzekwowania 
reguł prawa konkurencji w Unii Europejskiej.

II. Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym prawie 
ochrony konkurencji

1. Ogólny zarys instytucji

Instytucja decyzji zobowiązującej, inspirowana amerykańskim consent decree została po raz 
pierwszy wprowadzona do prawa unijnego rozporządzeniem nr 1/20033. Art. 9 rozporządzenia 
nr 1/2003 stanowi, że „jeżeli Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naru-
szenia i zainteresowane przedsiębiorstwa zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeże-
nia wyrażone przez Komisję we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy, Komisja może, w drodze 
decyzji, uczynić takie zobowiązania wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać 
przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań 
przez Komisję”. Konstrukcja art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 jest więc alternatywą dla stosowania 
art. 7 rozporządzenia nr 1/2003, którego istota polega na stwierdzeniu naruszenia unijnych za-
sad konkurencji i nakazaniu jego zaprzestania. W przypadku decyzji zobowiązujących, Komisja 
Europejska (dalej: Komisja) nie rozstrzyga czy doszło do naruszenia unijnego prawa konkurencji, 
a ogranicza się jedynie do jego uprawdopodobnienia. Takie rozwiązanie umożliwia szybsze eli-
minowanie praktyk, które mogą naruszać konkurencję. Cytując słowa samej Komisji „głównymi 
zaletami commitment decisions są szybkie dokonywanie zmian na rynku z korzyścią dla konsu-
mentów oraz niższe koszty administracyjne. Dla stron, atrakcyjne wydaje się szybsze postępowa-
nie i brak przyznania się do dokonania naruszenia” (tłum. wł.)4. Ten „negocjacyjny5” odpowiednik 
art. 7 rozporządzenia nr 1/2003 nie przewiduje również możliwości nałożenia na przedsiębiorstwo 

1 Wyr. TS z 29.06.2010 r. w sprawie C-441/07 P Komisja Europejska v. Alrosa Company Ltd., ECLI:EU:C:2010:377.
2 Wyr. Sądu z 15.09.2016 r. w sprawie T-76/14 Morningstar Inc. v. Komisja, ECLI:EU:T:2016:481.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, 
Dz. Urz. UE L 1 z 4.01.2003.
4 KE, Best practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU, s. 24. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/consul-
tations/2010_best_practices/best_practice_articles.pdf (14.04.2017).
5 Szerzej o instytucjach spornego i negocjacyjnego stosowania prawa ochrony konkurencji zob. Skoczny, 2016.
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kary pieniężnej. Ponadto, na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja może narzu-
cić przedsiębiorstwu środki zaradcze, czego teoretycznie nie może zrobić na podstawie art. 9 
rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ jej kompetencje są ograniczone jedynie do akceptowania 
złożonych przez przedsiębiorcę zobowiązań.

Art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 nie jest jednak alternatywą dostępną dla organu w każdej 
sprawie naruszenia prawa konkurencji. Ustawodawca unijny wziął pod uwagę specyfi kę tej in-
stytucji i ograniczył katalog spraw, w których może być ona zastosowana. Zgodnie z motywem 
13 preambuły do rozporządzenia nr 1/2003 „decyzje w sprawie zobowiązań nie dotyczą spraw, 
w których Komisja zamierza nałożyć grzywnę”. Taki podział nie jest jednak defi nitywny. Komisja 
może bowiem, w trakcie postępowania, z różnych powodów stwierdzić, że sprawa, której dotyczy 
postępowanie nie wymaga już nałożenia grzywny. Ze względu na szeroki zakres uznania Komisji 
w ocenie takiej przesłanki, jest ona stosunkowo łatwa do obejścia. Kolejną wskazówkę dotyczącą 
stosowania art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 stanowią wyjaśnienia Komisji (memorandum) z dnia 
17 września 2004 r.6. Zgodnie z tekstem wyjaśnień, decyzje zobowiązujące nie powinny być wy-
dawane w sprawach najpoważniejszych naruszeń prawa konkurencji, a szczególnie w sprawach 
karteli (hardcore cartel cases). W dotychczasowej praktyce zdarzało się jednak, że zobowiązania 
przyjmowane były w sprawach, które uważane są za poważne naruszenia prawa konkurencji7. 
Memorandum wskazuje również, że aby możliwe było wydanie decyzji na podstawie art. 9 roz-
porządzenia nr 1/2003, przemawiać mają względy ekonomiki procesowej (effi ciency reasons), 
a przedsiębiorstwa mają być skłonne zaoferować zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 
Komisji wyrażone podczas wstępnej oceny (preliminary assessment). Gdy te przesłanki są speł-
nione, Komisja może, lecz nigdy nie jest do tego zobowiązana, ograniczyć się do uczynienia zo-
bowiązań wiążącymi i nie wydawać formalnej decyzji zakazującej. Decyzje zobowiązujące stosuje 
się w sprawach zarówno antykonkurencyjnych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej 
(odpowiednio art. 101 i art. 102 TFUE).

2. Praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej

Wyłączając decyzje kartelowe, w okresie od maja 2004 r. do lutego 2014 r. Komisja wydała 
34 decyzje zobowiązujące i 19 decyzji stwierdzających naruszenie zakazu praktyk ograniczających 
konkurencję (infringement decisions)8. Oznacza to, że Komisja sięga po tę instytucję w ponad 
60% spraw. Sektorem preferencyjnym dla korzystania z art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 wydaje 
się być sektor energetyczny. W okresie od 2004 r. do 2013 r. w stosunku do podmiotów z tego 
sektora wydano aż 11 decyzji zobowiązujących. Zastanawiający wydaje się być jednak fakt, iż 
w czterech z tych decyzji przyjęto zobowiązania o charakterze strukturalnym9. W przypadku wy-
dawania decyzji stwierdzających naruszenie możliwość przyjmowania zobowiązań strukturalnych 
przez Komisję jest bardzo ograniczona. Wynika to z treści art. 7 rozporządzenia nr 1/2003, który 

6 Informacja prasowa Komisji Europejskiej, MEMO/04/217 z 17.09.2004 r. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-217_en.htm 
(14.04.2017).
7 Zob. np. dec. KE w sprawach COMP/38.636, Rambus, IP/09/1897; COM/39.692, IBM Maintenance Services, IP/11/1539; COMP/39.530, Microsoft, 
IP/13/2013; 39.847; COMP/39.847/E-books.
8 KE, To commit or not to commit? Deciding between prohibition and Commitments, Competition policy brief, 2014. Pobrano z: http://ec.europa.eu/
competition/publications/cpb/2014/003_en.pdf (15.04.2017).
9 Dec. KE: z 26.11.2008 r. w sprawie COMP/39.388 – German Electricity Wholesale Market; z dnia 18.03.2009 r. w sprawie COMP/39.402 – RWE Gas 
Foreclosure; z 29.09.2010 r. w sprawie COMP/39.315 – ENI; z 10.04.2013 r. w sprawie AT.39727 – CEZ.
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wyraźnie wskazuje, że środki strukturalne zastosować można jedynie, gdy nie istnieją równie sku-
teczne środki behawioralne lub gdy równie skutecznie środki behawioralne byłyby bardziej uciążliwe 
dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Co prawda w przypadku art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 
nie mamy do czynienia z takim literalnym ograniczeniem, aczkolwiek konieczność stosowania tej 
zasady nie powinna budzić wątpliwości. Wynika to między innymi z treści punktu 12 preambuły do 
rozporządzenia nr 1/2003, zgodnie z którym środki strukturalne powinny być stosowane jedynie, 
jeżeli nie są dostępne żadne równie skuteczne środki behawioralne lub gdy równie skuteczne środki 
behawioralne byłyby bardziej uciążliwe dla określonego przedsiębiorstwa niż środki strukturalne. 
Zmiany w strukturze przedsiębiorstwa są proporcjonalne wyłącznie wtedy, gdy występuje znaczne 
ryzyko trwania lub powtórzenia naruszenia spowodowanego samą strukturą przedsiębiorstwa10. 
Komisja Europejska przyjmowała jednak zobowiązania o charakterze strukturalnym w sektorze 
energetycznym, przez co częściowo doprowadziła do jego liberalizacji. Zasadność wykorzysty-
wania tej instytucji w celach quasi-regulacyjnych11 jest dyskusyjna. Niewątpliwie bowiem główną 
motywacją Komisji podczas decydowania się na stosowanie instytucji z art. 9 rozporządzenia nr 
1/2003 powinny być kwestie ekonomiki procesowej, a nie chęć dążenia do regulacji rynku. W dok-
trynie podkreśla się ryzyko, iż Komisja może sięgać po decyzję zobowiązującą w celu nałożenia 
dalej idących zobowiązań, niż byłoby to możliwe na podstawie decyzji stwierdzającej naruszenie, 
jak również w celu uniknięcia kontroli sądowej takiej decyzji (Jenny, 2015, s. 724).

Poza wyróżniającym się sektorem energii, w przeciągu ostatnich lat, Komisja stosowała też 
art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 w przypadku dynamicznych, szybko zmieniających się sekto-
rów (fast-moving industries), takich jak sektor IT czy inne sektory rynków cyfrowych (Botteman 
i Patsa, 2013). Przykładami takich decyzji mogą być sprawy Rambus12, Microsoft13, E-books14 
czy Samsung15. Wydawanie takich decyzji wydaje się być korzystne ze względu na wspomnianą 
ekonomikę procesową. Obserwując jednak sprawę Google, w której postępowanie wyjaśniające 
zostało wszczęte już w listopadzie 2010 r., a propozycje zobowiązań zostały odrzucone jako niewy-
starczające dopiero 5 lat później, ta kwestia również wydaje się być dyskusyjna16. Należy ponadto 
mieć na uwadze, że na nowoczesnych rynkach często mamy do czynienia ze skomplikowanymi 
i precedensowymi zagadnieniami, w stosunku do których stosowanie decyzji zobowiązujących 
powinno być wykluczone. W doktrynie podkreśla się jednak ryzyko, iż korzyści płynące z prowa-
dzenia uproszczonej analizy ekonomicznej i prawnej mogą skłaniać Komisję do wydawania takich 
decyzji (Jones i Sufrin, 2008, s. 953). 

10 Pkt 12 preambuły do rozporządzenia nr 1/2003.
11 Zob. przemówienie Joaquina Almunii z 8.04.2011 r., w którym powiedział „zaakceptowaliśmy zobowiązania oferowane przez przedsiębiorców, ponie-
waż byliśmy usatysfakcjonowani faktem, iż umożliwią one obecnym i przyszłym konkurentom łatwiejszy dostęp do swoich rynków” (tłum. wł.). Pobrano 
z: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-243_en.htm (24.04.2017).
12 Sprawa COMP/38.636 – RAMBUS.
13 Sprawa COMP/C-3/39.530 – Microsoft.
14 Sprawa COMP/39.847 – E-BOOKS.
15 Sprawa COMP/C-3/39.939 – SAMSUNG ELECTRONICS.
16 Sprawa AT.39740 dotycząca wyszukiwarki Google, zob. też Komunikat Prasowy KE, IP/15/4780 z 15.04.2015 r. Pobrano z: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-4780_pl.html (21.04.2017).
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III. Decyzje zobowiązujące w orzecznictwie sądów unijnych

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Alrosa

Jak już zostało wspominane, obecne orzecznictwo w zakresie tej instytucji obejmuje wy-
roki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie Alrosa oraz Sądu z dnia 
15 września 2016 r. w sprawie Morningstar. Pierwszy z omawianych wyroków dotyczył spółki 
Alrosa Company Ltd. (dalej: Alrosa) z siedzibą w Mirny (Rosja). Działała ona na światowym ryn-
ku produkcji i dostawy surowca diamentowego, na którym zajmowała drugie miejsce. Prowadziła 
działalność polegającą na poszukiwaniu, wydobywaniu, wycenianiu oraz dostarczaniu diamentów, 
a także wyrabianiu biżuterii. Spółka De Beers SA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: De Beers) 
prowadziła działalność na światowym rynku produkcji i dostawy surowca diamentowego, na którym 
zajmowała pierwszą pozycję. Prowadziła ona działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, 
wyceniania, dostarczania, produkowania i handlowania diamentami, a także wyrabiania biżute-
rii. W dniu 17 grudnia 2001 r. Alrosa zawarła umowę z De Beers na pięć lat. Strony notyfi kowały 
umowę Komisji Europejskiej na mocy obowiązującego wówczas rozporządzenia nr 1717. Umowa 
dotyczyła głównie dostawy surowca diamentowego i wpisywała się w dotychczasowy model sto-
sunków gospodarczych utrzymywanych pomiędzy spółkami. W dniu 14 stycznia 2003 r. Komisja 
negatywnie oceniła tę umowę, stwierdzając, że jej zawarcie mogło stanowić antykonkurencyjne 
porozumienie w rozumieniu art. 101 TFUE18. Ponadto, w tym samym dniu Komisja wystąpiła 
do De Beers z odrębnym pismem w sprawie przedstawienia zarzutów, w którym stwierdziła, 
że przedmiotowa umowa mogła również stanowić nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu 
art. 102 TFUE19. 14 grudnia 2004 r. obie spółki przedstawiły Komisji wspólne zobowiązania, prze-
widujące stopniowe zmniejszenie wartości surowca diamentowego sprzedawanego De Beers przez 
Alrosę z 700 mln USD w 2005 r. do 275 mln USD w 2010 r. oraz ustalenie maksymalnej wartości 
sprzedaży na okres przypadający po tej dacie na tym właśnie poziomie. Komisja przeprowadziła 
test rynkowy, po czym wezwała ona Alrosę oraz De Beers do przedłożenia nowych zobowiązań. 
W dniu 25 stycznia 2006 r. De Beers przedstawiła indywidualne zobowiązania, przewidujące stop-
niowe zmniejszenie kupna przez nią surowca diamentowego od Alrosy z 600 mln USD w 2006 r. 
do 400 mln USD w 2008 r., a następnie całkowite zaprzestanie kupna. Komisja przekazała część 
złożonych przez De Beers indywidualnych zobowiązań Alrosie, wzywając ją do przedstawienia 
stanowiska w sprawie. W dniu 22 lutego 2006 r. Komisja wydała decyzję w sprawie postępo-
wania na podstawie art. 82 TWE (obecnie art. 102 TFUE), która została następnie zaskarżona 
przez Alrosę do Sądu Pierwszej Instancji (obecnie: Sąd; dalej: SPI)20. Alrosa żądała unieważ-
nienia decyzji, powołując się na naruszenie przez Komisję zasady proporcjonalności z uwagi na 
nałożenie w decyzji nadmiernie restrykcyjnych zobowiązań, w porównaniu z takimi, które byłyby 
wystarczające do osiągnięcia stanu zgodności z prawem konkurencji. Dnia 11 lipca 2007 r. SPI 
w wyroku stwierdził nieważność decyzji Komisji, uznając, że jest obarczona oczywistym błędem 

17 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 17 z dnia 6.02.1962 r. – pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85 i 86 traktatu (Dz.U. 13, s. 204). 
W rozporządzeniu tym znajdują się uregulowania poprzedzające rozporządzenie nr 1/2003. 
18 COMP/E-3/38.381.
19 COMP/E/-2/38.381.
20 Dec. KE z 22.02.2006 r., Sprawa COMP/B-2/38.381 — De Beers.
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w ocenie21. Wskazał, że były dostępne mniej restrykcyjne rozwiązania niż bezterminowy zakaz 
zawierania transakcji pomiędzy spółkami. Ustalenie takich rozwiązań, zdaniem SPI, nie stanowi-
łoby szczególnej trudności technicznej i Komisja była zobowiązana to zrobić. Wyrok SPI został 
zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję, która wniosła o jego uchylenie, oraz 
przez Alrosę, która wniosła o oddalenie odwołania. Trybunał Sprawiedliwości uchylił zaskarżony 
wyrok i oddalił skargę Alrosy.

2. Wyrok Sądu w sprawie Morningstar

Kolejnym wyrokiem, który kształtuje unijną procedurę stosowania decyzji zobowiązujących 
jest wyrok Sądu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Morningstar. 30 października 2009 r. 
Komisja postanowiła wszcząć postępowanie dotyczące spółki Thomson Reuters Corporation 
i znajdujących się pod jego kontrolą przedsiębiorstw, takich jak Reuters Limited (dalej: Reuters). 
Komisja ustaliła, że Reuters zajmuje pozycję dominującą na światowym rynku skonsolidowane-
go zasilania danymi w czasie rzeczywistym. Komisja analizowała praktykę spółki, polegającą 
na ograniczaniu wykorzystywania Reuters Instrument Codes (kodów instrumentów fi nansowych 
Reuters, dalej: RIC). RIC są opracowanymi przez Reuters krótkimi kodami alfanumerycznymi, 
które identyfi kują papiery wartościowe i miejsca dokonywania dotyczących ich transakcji. Reuters 
zakazywało swoim klientom wykorzystywania kodów RIC w celu wyszukiwania danych ze skon-
solidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców. 
Zabraniało również osobom trzecim tworzenia i aktualizowania tabel orientacyjnych dotyczących 
RIC, które umożliwiałyby interoperacyjność systemów klientów Reuters oraz systemów innych 
dostawców. 8 listopada 2011 r. w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji wyrażone we wstępnej oce-
nie, Reuters przedstawił pierwszą propozycję zobowiązań, w której proponował zezwolenie swoim 
klientom na zawieranie poszerzonej umowy licencyjnej dotyczącej kodów RIC oraz dostarczanie 
informacji niezbędnych do tworzenia tabel orientacyjnych. Poszerzona umowa licencyjna miała 
umożliwiać szersze wykorzystywanie kodów RIC do wyszukiwania danych w skonsolidowanym 
strumieniu zasilania danymi w czasie rzeczywistym, za dodatkową opłatą. Komisja opublikowała 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do składania uwag do przedstawionych 
zobowiązań przez osoby trzecie. W wyniku pierwszego testu rynkowego Reuters zmieniło swoje 
zobowiązania, obniżając opłaty oraz upraszczając możliwość korzystania z poszerzonej umowy 
licencyjnej. W wyniku kolejnego testu rynkowego ułatwiono dostawcom zewnętrznym korzysta-
nie z tabeli orientacyjnych, co umożliwiło klientom Reuters łatwiejsze przenoszenie się pomiędzy 
dostawcami. Komisja, uznawszy tak wypracowane zobowiązania za wystarczające, wydała de-
cyzję na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1/200322. 4 lutego 2014 r. spółka Morningstar, 
Inc. (dalej: Morningstar) zaskarżyła tę decyzję do Sądu, wnosząc o stwierdzenie nieważności 
w całości lub w części dotyczącej dostawców zasilania danymi w czasie rzeczywistym oraz o przy-
jęcie wszelkich innych środków, które Sąd uznałby za właściwe. Morningstar zarzucił Komisji po-
pełnienie oczywistego błędu w ocenie poprzez zatwierdzenie zobowiązań nieuwzględniających 
zastrzeżeń, o których Komisja poinformowała Reuters we wstępnej ocenie. Ponadto, przedmio-
tem skargi było także naruszenie zasady proporcjonalności oraz działanie poza zakresem art. 9 

21 Wyr. SPI z 11.07.2007 r. w sprawie T-170/06 Alrosa Company Ltd v. Komisja, ECLI:EU:T:2007:220. 
22 Dec. KE z 20.12.2012 r., sprawa COMP/D2/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC).
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ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003. Sąd oddalił wszystkie zarzuty Morningstar, powołując się na 
argumentację TS w sprawie Alrosa.

IV. Kształt instytucji decyzji zobowiązującej po wyrokach Alrosa 
oraz Morningstar

1. Dopuszczalności odwołań od decyzji zobowiązujących

Jak już wcześniej zostało wspomniane, ponieważ treść zobowiązań proponowana jest przez 
samych przedsiębiorców, decyzje zobowiązujące nie są często zaskarżane. Najczęściej skargi takie 
wnoszone są przez osoby trzecie, jak w przypadku omawianych spraw Alrosa oraz Morningstar23. 
Powinna istnieć również możliwość zaskarżenia decyzji zobowiązującej przez jej adresata, przy-
kładowo w sytuacji, gdy zaproponowane przez przedsiębiorcę zobowiązania zostaną błędnie ujęte 
w decyzji Komisji. Jednakże przyznanie bardzo szerokich możliwości zaskarżania decyzji zobo-
wiązujących przez ich adresatów mogłoby prowadzić do negatywnych skutków z punktu widzenia 
celu tej instytucji, jakim jest doprowadzenie do szybkiej eliminacji naruszenia prawa konkurencji. 
Wysoce niepożądaną sytuacją byłaby praktyka proponowania zbyt daleko idących zobowiązań 
i następczego zaskarżania decyzji czyniącej te zobowiązania obowiązującymi. 

Możliwość wniesienia skargi przez osobę trzecią zależy od spełnienia ogólnych przesłanek 
art. 263 TFUE. Skargę taką może więc wnieść osoba fi zyczna lub prawna, która jest adresatem 
decyzji lub której dotyczy ona bezpośrednio i indywidualnie. Sąd, orzekając w zakresie dopusz-
czalności odwołania, musi każdorazowo stwierdzić, że podmiotu nie będącego adresatem decyzja 
dotyczy bezpośrednio i indywidualnie. Istnienie legitymacji procesowej ocenia się w odniesieniu 
do skutków, jakie zaskarżany akt ma dla sytuacji podmiotu składającego odwołanie. 

Sąd w sprawie Morningstar stwierdził, że zaskarżona decyzja wywiera bezpośredni skutek 
na skarżącą spółkę, ponieważ ogranicza ona możliwość zawierania przez nią pewnego rodzaju 
umów. Oceniając przesłankę indywidualności, Sąd uznał, że fakt iż spółka aktywnie uczestni-
czyła w postępowaniu zarówno z inicjatywy własnej, jak i inicjatywy Komisji, nie wystarcza, aby 
wykazać, że zaskarżona decyzja dotyczyła jej indywidualnie. Okoliczność aktywnej partycypacji 
w takim postępowaniu jest brana w pewnym stopniu pod uwagę, ale najważniejszą do rozstrzyg-
nięcia kwestią jest wykazanie czy decyzja dotyczyła skarżącej indywidualnie ze względu na inne, 
szczególne okoliczności. Sąd, ostatecznie przyjął przesłankę indywidualności za spełnioną, za 
takie okoliczności uznając:
1) wpływ wywierany przez pozycję Morningstar na rynku właściwym; 
2) prowadzenie przez Morningstar i Reuters działalności na tym samym rynku właściwym;
3) właściwości tego rynku, a więc ograniczoną ilość konkurentów oraz fakt, iż Reuters zajmuję 

pozycję dominującą na tym rynku. 
Podsumowując, teoretyczna możliwość wnoszenia odwołań od decyzji zobowiązujących 

Komisji Europejskiej istnieje, aczkolwiek ze względu na odmiennie stosowaną zasadę proporcjo-
nalności, skuteczne odwoływanie się zostało znacznie utrudnione.

23 Zob. też odwołanie w sprawie decyzji REPSOL, które jednak okazało się nieskuteczne ze względu na niedotrzymanie terminu – sprawa COMP/B-1/38348 
– Repsol CPP SA.
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2. Zasada proporcjonalności

2.1. Wstęp

Doniosłe znaczenie orzeczenia w sprawie Alrosa wypływa między innymi z faktu, że TSUE 
wypowiedział się w zakresie zasady proporcjonalności, czyli jednej z ogólnych zasad prawa 
unijnego. Najogólniej biorąc, zasada proporcjonalności w rozumieniu prawnym dotyczy nakazu 
podejmowania środków adekwatnych do założonych celów (Maliszewska-Nienartowicz, 2007). 
Na potrzeby stosowania prawa konkurencji jest ona rozumiana jako zasada unijnego prawa ad-
ministracyjnego wyznaczająca granice swobodnego uznania organów unijnych podejmujących 
działania władcze wobec jednostek (Wróbel, 2006). Co istotne, w prawie konkurencji to przedsię-
biorstwa, a więc podmioty prywatne, są zobowiązane do przestrzegania tej zasady, co w pewnym 
sensie uzasadnia jej odmienne stosowanie. W przypadku decyzji zobowiązujących natomiast, to 
nie zachowania przedsiębiorstw, ale kompetencje Komisji stają się przedmiotem testu proporcjo-
nalności (Radziun, 2016). W przeciwieństwie do art. 7 rozporządzenia nr 1/2003, w treści art. 9 
rozporządzenia nr 1/2003 nie znajduje się żadna wskazówka odnośnie do tego czy zobowiązania 
proponowane przez przedsiębiorstwo powinny być proporcjonalne do zarzucanego naruszenia 
prawa konkurencji. Niektórzy przedstawiciele doktryny uznają, że z tego powodu Komisja nie ma 
wymogu dochowania zasady proporcjonalności, co oznacza, że może również przyjąć zobowią-
zania nieproporcjonalne do zakładanego naruszenia (Kellerbauer, 2011, s. 4; Kowalik-Bańczyk, 
2012, s. 474). Trudno jednak podzielić taki tok rozumowania. Zasada ta stanowi bowiem kryterium 
zgodności z prawem wszelkich działań organów UE, włącznie z decyzjami Komisji w sprawach 
praktyk ograniczających konkurencję, a tym samym decyzjami zobowiązującymi24. Podstawa 
traktatowa znajduje się w art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej25. Artykuł ten stanowi, że zakres 
i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów 
oraz że instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stoso-
wania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Doprecyzowana w orzecznictwie treść zasady 
wymaga, aby akty instytucji unijnych nie wykraczały poza to, co jest odpowiednie i niezbędne do 
realizacji zgodnych z prawem celów, a także aby w sytuacji możliwości wyboru spośród wielu 
środków, stosować te najmniej dotkliwe26. 

2.2. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Alrosa

W zakresie stosowania zasady proporcjonalności na potrzeby decyzji zobowiązujących w pra-
wie unijnym jako pierwszy wypowiedział się Sąd Pierwszej Instancji w sprawie Alrosa. Stanowisko 
SPI miało charakter opozycyjny do stanowiska Komisji Europejskiej i zostało w całości odrzucone 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Pierwszej Instancji odpowiadał na pytanie, 
czy wydanie decyzji zobowiązującej przez Komisję naruszyło zasadę proporcjonalności. W wyroku 
stwierdził między innymi, że zakres swobodnego uznania posiadany przez Komisję w odniesieniu 

24 Zob. wyr. TS: z 6.04.1995 r. w sprawach połączonych C-241/91 P i C-242/91 P RTE i ITP v. Komisja (Magill), ECLI:EU:C:1995:98; z 18.12.2007 r. 
w sprawie C-202/06 P Cementbouw Handel & Industrie v. Komisja, ECLI:EU:C:2007:814.
25 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. 2004 Nr 90, poz. 864/30 ze zm.).
26 Zob. wyr. ETS z 11.07.1989 r. w sprawie 265/87 Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt Gronau., ECLI:EU:C:1989:303; 
wyr. TS: z 13.11.1990 r. w sprawie C-331/88 Fedesa i in., ECLI:EU:C:1990:391; z 9.03.2006 r. w sprawie C-174/05 Zuid-Hollandse Milieufederatie und 
Natuur en Milieu, ECLI:EU:C:2006:170.
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do wyboru pomiędzy stosowaniem art. 7 a art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 nie zwalnia Komisji 
z obowiązku przestrzegania zasady proporcjonalności w wypadku wyboru postępowania w spra-
wie nałożenia zobowiązań. Zdaniem tego Sądu, zasada proporcjonalności ma taki sam zakres 
zastosowania niezależnie czy Komisja stosuje art. 7, czy art. 9 rozporządzenia nr 1/2003. Sąd 
powołał się między innymi na orzecznictwo27 oraz na motyw 34 rozporządzenia nr 1/2003, który 
stanowi, że „zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, ustanowionymi w art. 5 [WE], 
niniejsze rozporządzenie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym jedynie kwestie konieczne 
dla osiągnięcia jego celu, którym jest umożliwienie skutecznego stosowania wspólnotowych reguł 
konkurencji”. Zdaniem SPI, kontrola proporcjonalności jest kontrolą obiektywną, a właściwy i ko-
nieczny charakter zaskarżonej decyzji powinien zostać oceniony z punktu widzenia zamierzonego 
przez instytucję celu. Celem, w przypadku decyzji wydanych na podstawie art. 7 rozporządzenia 
nr 1/2003, jest zakończenie stwierdzonego naruszenia, a w przypadku decyzji wydanych na pod-
stawie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 uwzględnienie zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję. SPI 
co prawda przyznał, że na potrzeby stosowania art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja nie jest 
zobowiązana do formalnego wykazywania istnienia naruszenia, a tym samym np. do precyzyjnego 
określenia rynku właściwego, niemniej jednak nie oznacza to, że Komisja jest zwolniona z wyka-
zywania prawdziwości zastrzeżeń, które uzasadniały zamiar wydania decyzji. To z kolei powinno 
wiązać się z przeprowadzeniem analizy rynku i pewnym określeniem zakładanego naruszenia. 
Nawet jeśli taka analiza cechuje się mniejszą defi nitywnością niż w przypadku stosowania art. 7 
rozporządzenia nr 1/2003, jest jednak wystarczająca, aby umożliwić kontrolę właściwości charak-
teru zobowiązania. Zdaniem SPI, testem, który Komisja powinna przeprowadzić, jest odpowiedź 
na pytanie, czy tam, gdzie istnieje możliwość wyboru spośród wielu właściwych środków, można 
zastosować mniej restrykcyjne, oraz czy wynikające z tego niedogodności nie są nadmierne w sto-
sunku do zamierzonych celów. Stosując ten test w niniejszej sprawie, SPI stwierdził, iż dostępne 
były inne, mniej restrykcyjne rozwiązania niż bezterminowy zakaz zawierania transakcji między 
De Beers a Alrosą, a tym samym decyzja była obarczona oczywistym błędem w ocenie.

2.3. Opinia Rzecznik Generalnej Juliane Kokott

Znamiennym jest fakt, iż po wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Alrosa, czyli od 
11 lipca 2007 r., do opublikowania opinii rzecznik generalnej Juliane Kokott 17 września 2009 r. 
Komisja wydała tylko cztery decyzje zobowiązujące, czyli tyle samo co w ciągu czterech miesięcy 
po opublikowaniu tej opinii (Jenny, 2015, s. 751)28. 

Zdaniem J. Kokott, SPI nie zauważył podstawowych różnic między art. 9 i 7 rozporządzenia 
nr 1/2003, które mają znaczenie dla oceny proporcjonalności decyzji Komisji. W przeciwieństwie 
do art. 7, art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 nie jest bowiem instrumentem służącym stwierdzaniu 
naruszeń prawa konkurencji, lecz stwarza on możliwość wycofania zastrzeżeń z zakresu kon-
kurencji w przyszłości. Ponadto, jego cechami charakterystycznymi są dążenie do zapewnienia 
ekonomiki postępowania, a także fakt, iż to przedsiębiorcy składają zobowiązania z własnej woli. 
Z tych cech, zdaniem J. Kokott, wynika uproszczony charakter analizy odpowiedniości zobowiązań, 
którą powinna przeprowadzić Komisja. Ogranicza się ona jedynie do oceny czy zaproponowane 

27 C-331/88 Fedesa i in.
28 Opinia Rzecznik Generalnej Juliane Kokott z 17.09.2009 r. w sprawie C-441/07 P Komisja Europejska przeciwko Alrosa Company Ltd.
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zobowiązania w sposób oczywisty są odpowiednie dla wyeliminowania zidentyfi kowanych prob-
lemów dotyczących konkurencji. Komisja nie ma obowiązku poszukiwania jakichkolwiek alter-
natyw dla zaproponowanych jej zobowiązań. Musi jednak zbadać wszystkie zaproponowane jej 
alternatywy, które są tak samo odpowiednie dla rozwiązania problemów w zakresie konkurencji. 
Spośród takich alternatyw Komisja ma sprawdzić czy inne zobowiązania nie są łagodniejsze lub 
mniej uciążliwe. Ponadto, J. Kokott stwierdziła, że Komisja nie ma obowiązku badania alterna-
tyw, których weryfi kacja pod kątem odpowiedniości wymaga przeprowadzenia dłuższej analizy.

2.4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Alrosa

Podzielając tok rozumowania J. Kokott, TS w sprawie Alrosa uznał, że stosowanie przez 
Komisję zasady proporcjonalności w kontekście art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 ogranicza się 
do weryfi kacji dwóch przesłanek:
(i) czy rozpatrywane zobowiązania uwzględniają zastrzeżenia, o których instytucja ta poinfor-

mowała zainteresowane przedsiębiorstwa; 
(ii) czy przedsiębiorstwa te nie zaproponowały zobowiązań mniej dotkliwych, które uwzględnia-

łyby wskazane zastrzeżenia w równie odpowiedni sposób. 
Ponadto, przy dokonywaniu takiej weryfi kacji Komisja powinna wziąć pod uwagę interesy 

osób trzecich. Kontrola sądowa stosowania przez Komisję zasady proporcjonalności na potrzeby 
art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 dotyczy z kolei jedynie sprawdzenia czy ocena, której dokonała 
Komisja, nie jest oczywiście błędna. 

TS co prawda uznał, że mimo iż w przeciwieństwie do art. 7 rozporządzenia nr 1/2003, 
w art. 9 tego aktu brak jest wyraźnej wzmianki o proporcjonalności, jednak jako ogólna zasada 
prawa Unii, zasada proporcjonalności powinna być respektowana. W swojej argumentacji TS 
w niezbyt jasny sposób odniósł się do odmienności celów, jakie mają spełniać przepisy art. 7 
i art. 9 rozporządzenia nr 1/2003, co fi nalnie doprowadziło do zróżnicowania zakresu stosowania 
zasady proporcjonalności na potrzeby tych instytucji. TS bowiem stwierdził, iż konkretne „cechy 
mechanizmów” przewidzianych w art. 7 i 9 rozporządzenia nr 1/2003, a także „działania, których 
podjęcie umożliwia każdy z tych przepisów rozporządzenia”, są różne, co oznacza, że ciążący na 
Komisji obowiązek zapewnienia poszanowania zasady proporcjonalności ma inny zakres i treść, 
w zależności od tego czy rozważany jest on w kontekście pierwszego, czy drugiego z omawianych 
przepisów. Różnica w „cechach mechanizmów” oraz w „działaniach” których podjęcie umożliwia-
ją powyższe instytucje, świadczy, iż oba te przepisy służą realizacji odrębnych celów, z których 
jednym jest położenie kresu stwierdzonemu naruszeniu, a drugim – uwzględnienie zastrzeżeń 
Komisji sformułowanych we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy. 

Rozumowanie TS w tym zakresie jest dość niejasne. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sy-
tuację, w której odmienne mechanizmy i działania służą tym samym celom, a TS nie wyjaśnia, 
dlaczego w tym konkretnym przypadku miałoby być inaczej. Ponadto, mimo iż powyższe prze-
pisy w odmienny sposób zmierzają do „załatwienia problemu ograniczenia konkurencji”, fi nalnie 
realizują one jeden, ultymatywny cel, jakim jest ochrona konkurencji na rynku przez eliminowa-
nie (redukowanie) zachowań przedsiębiorstw, które konkurencję tę ograniczają ze szkodą dla 
ekonomicznych interesów konsumentów (Kohutek, 2016). Należy również zaznaczyć, że Sąd 
w sprawie Morningstar w znacznym stopniu podzielił argumentację Trybunału Sprawiedliwości. 
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Dodatkowo, wypowiadając się w bardzo podobnym tonie, Sąd uznał, że jeżeli przedsiębiorstwa 
proponują dobrowolne zobowiązania, godzą się z tym, że Komisja może je zaakceptować i uznać 
za wiążące. Oznacza to, że to na przedsiębiorcach ciąży ryzyko przeszacowania zobowiązań. 

2.5. Uwagi końcowe

Sytuacja podmiotów „negocjujących” z Komisją jest bardzo szczególna. Z jednej strony zobo-
wiązania mają być adekwatne i w oczywisty sposób odpowiednie do wyeliminowania potencjalnego 
naruszenia, z drugiej zaś – zaproponowanie zbyt daleko idących zobowiązań może doprowadzić 
do większych konsekwencji dla przedsiębiorców niż gdyby zaproponowano zobowiązania mniej 
uciążliwe. Jest to częściowo zrozumiałe, ponieważ w przeciwnym razie przedsiębiorstwa mogłyby 
proponować zobowiązania celowo zbyt daleko idące, a następnie zaskarżać decyzję zatwierdza-
jącą je, argumentując, że Komisja błędnie zastosowała zasadę proporcjonalności. Można jednak 
przypuszczać, że nawet takie praktyki byłyby stosunkowo rzadkie (Sikora, 2016, s. 27). W obecnym 
modelu, presja działająca z dwóch stron teoretycznie zmierza w kierunku optymalnego środka, 
w którym zobowiązania mają być zarówno wystarczająco odpowiednie dla wyeliminowania na-
ruszenia oraz jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorcy. Oczekiwana sankcja wyznacza niejako 
górną granicę zobowiązań, jakie są w stanie przyjąć przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że skutki 
niepodporządkowania się presji z obu stron są różne. Jeżeli przedsiębiorcy będą proponować 
zobowiązania nieadekwatne, Komisja może zdecydować się na wszczęcie postępowania w celu 
wydania decyzji stwierdzającej naruszenie. Jeżeli jednak przedstawią zobowiązania zbyt daleko 
idące, to w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej, ich sytuacja ekonomiczna wciąż może 
być lepsza, niż w przypadku alternatywnego wydania decyzji z art. 7 rozporządzenia nr 1/2003. 
Możliwość nałożenia dalej idących zobowiązań postrzegana jest niekiedy jako korzyść dla przed-
siębiorcy, ponieważ umożliwia ona uniknięcie kary fi nansowej w większej liczbie przypadków 
(Bellis, 2016, s. 7). Warto jednak zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach przyjęcie daleko idących 
zobowiązań może wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa gorzej, niż w sytuacji wyboru formal-
nego postępowania w celu stwierdzenia naruszenia, w którym Komisja niekoniecznie może być 
je w stanie udowodnić. Przyjmowanie przez Komisję tak daleko idących zobowiązań, w świetle 
omówionego orzecznictwa, wydaje się być bardziej możliwe niż kiedykolwiek. Ponadto, Komisja, 
wykorzystując argument dobrowolności składanych przez przedsiębiorców zobowiązań, może 
również odchodzić od prostego usuwania naruszenia konkurencji na rynku, na rzecz kształtowania 
na nim jeszcze bardziej konkurencyjnych warunków, tak jak w przypadku wspomnianej wcześniej 
liberalizacji rynku energii (Lianos, 2014, s. 22). 

3. Kontrola sądowa

Zgodnie z art. 17 TUE, Komisja zapewnia stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pomimo, iż Komisja może kształtować politykę konkurencji, 
to właśnie TSUE wyznacza granice stosowania prawa konkurencji. Trudno więc zaakceptować 
sytuację, w której polityka konkurencji mogłaby być kształtowana zupełnie bez udziału unijnych 
sądów, co w praktyce oznaczałoby zagrożenie zasad praworządności i pewności prawnej. 

W W sprawie Alrosa TS uznał, że kontrola sądowa stosowania przez Komisję zasady pro-
porcjonalności na potrzeby art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 dotyczy jedynie kwestii czy ocena, 
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której dokonała Komisja, nie jest oczywiście błędna. W sprawie Morningstar Sąd dodatkowo 
wyjaśnił, że kontroli takiej należy dokonywać, przyjmując za punkt odniesienia zastrzeżenia 
Komisji, a nie wymogi wobec treści tych zobowiązań stawiane przez konkurentów proponujące-
go je przedsiębiorstwa. Ponadto, okoliczność polegająca na tym, że inne zobowiązania również 
mogły zostać zatwierdzone, a wręcz – że były bardziej odpowiednie, nie może pociągać za sobą 
stwierdzenia nieważności decyzji, w sytuacji gdy Komisja mogła racjonalnie dojść do wniosku, 
że przyjęte zobowiązania również pozwalały na uwzględnienie zastrzeżeń zidentyfi kowanych 
przez Komisję w ocenie wstępnej. Taka wykładnia instytucji decyzji zobowiązującej stanowi nie-
wątpliwe ograniczenie dokonywanej następczo kontroli sądowej rozstrzygnięć wydawanych na 
podstawie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003. TS, zakreślając w wyroku Alrosa szeroko ramy dys-
krecjonalne Komisji i zawężając zakres stosowania zasady proporcjonalności, wpłynął więc na 
zakres kontroli legalności na potrzeby stosowania decyzji zobowiązujących. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że nowe zasady ukształtowane przez wspomniane wyroki uniemożliwiają wręcz 
skuteczne składanie odwołań od takich decyzji (Schweitzer, 2012). To z kolei może ułatwiać sto-
sowanie tej instytucji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a więc przykładowo w celu osiągania celów 
politycznych.

V. Podsumowanie
Obserwując coraz częstsze sięganie przez Komisję po decyzje zobowiązujące można dojść 

wniosku, że praktyka stosowania dialogu publiczno-prywatnego stała się regułą w publicznopraw-
nym stosowaniu prawa konkurencji w Unii Europejskiej (Sage, 2014, s. 236). Specyfi ka tej insty-
tucji oraz liczne problemy natury systemowej wynikające z jej nadmiernego stosowania powinny 
jednak skutkować ostrożnością w kształtowaniu reguł jej dotyczących. Decyzje zobowiązujące, ze 
względu na brak stwierdzania naruszenia oraz następczej kontroli sądowej, nie przyczyniają się 
do rozwoju orzecznictwa unijnego. To z kolei nie leży w zgodzie z interesem publicznym (Wagner-
Von-Papp, 2012, s. 424). Kluczem do optymalnego stosowania prawa konkurencji w perspektywie 
długofalowej wydaje się być regularne stosowanie przez Komisję decyzji zarówno zobowiązu-
jących, jak i stwierdzających naruszenie, czyli balansowanie pomiędzy możliwością szybkiego 
przywrócenia konkurencji na rynku (quick-fi x solution) a wypracowywaniem pewności prawnej 
dzięki rozwojowi orzecznictwa (Wathelet, 2015). Zaprojektowanie optymalnego systemu kontroli 
sądowej i stosowania zasady proporcjonalności, w którym z jednej strony chronione są prawa 
przedsiębiorców przed ewentualnymi nadużyciami ze strony Komisji, a z drugiej – szanowana jest 
pewna niezbędna dyskrecjonalność tego organu, jest zadaniem niezwykle trudnym, co doskonale 
widać na przykładzie dyskusyjnych wyroków Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Alrosa. Decyzje zobowiązujące nie są jednak pozbawione innych wad niż te wskazane 
w tym artykule, co daje pewną nadzieję na ponowną klaryfi kację ich reguł w unijnym orzecznictwie. 
Możliwe jednak, że taka klaryfi kacja nie powinna być tym razem zadaniem dla unijnych sądów, 
lecz raczej dla unijnego ustawodawcy (Cengiz, 2010).
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Streszczenie
Podstawy ekonomicznej oraz prawnej koncepcji doktrynalnej keynesizmu i ordoliberalizmu zostały 
wdrożone w ustawodawstwie krajowym. Na podstawie analizy norm konkurencyjnych różnych 
państw można wyodrębnić dwa modele regulacji prawnej konkurencji – amerykański oraz euro-
pejski. Różnica pomiędzy tymi modelami polega na różnym rozumieniu treści i celów regulacji 
prawnej konkurencji. I o ile celem amerykańskiego prawa antymonopolowego jest ochrona go-
spodarki w całości, o tyle europejska praktyka egzekwowania prawa wskazuje, że jej głównym 
celem jest ochrona interesów społecznych w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. 
W artykule przedstawiono tendencję do konwergencji krajowych warunków prawnych ochrony 
konkurencji z pomocą zawierania umów międzynarodowych i włączenia do nich specjalnych norm 
dotyczących regulacji konkurencji.

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy; koncentracje; konkurencja; pomoc publiczna; Unia 
Europejska; USA; zachowanie antykonkurencyjne.

JEL: K21, K33, L49

I. Wprowadzenie
Współczesne procesy globalizacyjne, uwarunkowane internacjonalizacją i liberalizacją ruchu 

towarów, osób, usług i kapitałów, prowadzą do konieczności regulacji prawnej takich kwestii oraz 
kontroli nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji. Unia Europejska jest jednym z najbar-
dziej wpływowych podmiotów rynku światowego, który wykorzystuje zasady otwartej społecznej 
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gospodarki rynkowej. Niezbędnym warunkiem funkcjonowania gospodarki rynkowej jest zaś jej 
efektywna regulacja prawna.

Regulacja prawna konkurencji w celach ustanowienia i utrzymywania sumiennych nieza-
kłóconych stosunków pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest jedną z podstawowych zasad 
liberalnej gospodarki rynkowej. To właśnie prawo konkurencji reguluje podstawy zachowania pod-
miotów gospodarczych na rynku, chroni je przed zachowaniami innych podmiotów lub organów 
państwowych, które, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego 
realizowania interesów gospodarczych. 

Prawo konkurencji w państwach członkowskich UE jest obecnie najbardziej elastycznym 
systemem norm prawa, które bardzo szybko reagują na zmieniające się przyczyny regulacji prawnej 
stosunków społecznych, między innymi w sferze technologii cyfrowych i handlu elektronicznego. 
W dużym stopniu jest to związane z dynamiką ewolucji rynku wewnętrznego UE, który potrzebuje 
stworzenia optymalnych warunków konkurencji na całym terytorium UE. Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego UE w ramach gospodarki rynkowej jest niemożliwe bez stosowania reguł konku-
rencji. Europejskie stowarzyszenia integracyjne wyjątkowo stworzyły system regulacji stosunków 
konkurencji. Dlatego możemy zaobserwować tendencję do „europeizacji” krajowego ustawo-
dawstwa antymonopolowego. Dzisiaj w więcej niż w 120 krajach świata istnieje ustawodawstwo 
antymonopolowe i funkcjonują organy ds. konkurencji. Warto przypomnieć, że 25 lat temu takich 
organów było tylko 14 na całym świecie (Whish, 2009, s. 1006). Do tej pory większość z osiem-
dziesięciu lub nawet więcej państw z systemu prawa cywilnego przyjęła nowe przepisy prawne 
dotyczące konkurencji w ciągu ostatnich 30 lat (Kovacic, 2008).

Europejskie stowarzyszenia integracyjne stworzyły wyjątkowy system regulacji stosunków 
konkurencji. Wśród wielu polityk gospodarczych państw członkowskich UE, które powinny być 
uwzględniane, koordynowane, zharmonizowane oraz zunifi kowane, warto wyodrębnić tak ważny 
kierunek, jak polityka konkurencji, stanowiąca podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku 
wewnętrznego. Polityka konkurencji jest jedną z ponadnarodowych polityk UE, o czym świadczy 
art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)1, mówiący że UE ma wyłączne 
kompetencje w zakresie ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej.

II. Europejski i amerykański model regulacji prawnej konkurencji
Możemy wyodrębnić dwa modele regulacji prawnej konkurencji gospodarki rynkowej: ame-

rykański i europejski. Obydwa modele przewidują utworzenie specjalnych organów administracyj-
nych upoważnionych w sferze rynków, gospodarki oraz ochrony konkurencji. O ile jednak system 
amerykański zwraca uwagę na zakaz monopoli, o tyle system europejski od początku kształtował 
się jako system kontroli nad stowarzyszeniami gospodarczymi (Smyrnova, 2014).

W modelu amerykańskim ustawodawstwo jest ukierunkowane na zakaz monopoli i zawiera 
tylko kilka aktów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Do podstawowych zasad ustawodawstwa 
antymonopolowego USA zaliczamy zasadę zakazu i regułę rozsądku (rule of reason). Zgodnie 
z zasadą zakazu przepisy ustawodawstwa antymonopolowego zabraniają dokonywania okre-
ślonych czynności, a sam fakt ich dokonania jest podstawą odpowiedzialności. Stosowanie 

1 The Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 326 of 26 October 2012.
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w ustawodawstwie antymonopolowym reguły rozsądku pozwala podmiotom gospodarczym do-
konywać czynności i działań, które według formalnych przesłanek uważane są za naruszenie 
zasady uczciwej konkurencji, ale mają uzasadnioną konieczność i wywierają pozytywny wpływ 
na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W modelu europejskim przepisy ustawodawstwa 
przewidują kontrolę nad monopolami i są ukierowane na walkę z nadużywaniem pozycji mono-
polistycznej, współistnieją one z przepisami o nieuczciwej konkurencji. W europejskim modelu 
ustawodawstwa antymonopolowego podstawą ochrony konkurencji są przepisy, nakierowane na 
ochronę przed przejawami nieuczciwej konkurencji. W zależności od modelu ochrony przepisy 
te mogą być częścią klasycznej gałęzi prawa (np. prawa cywilnego), odrębną gałęzią lub pod-
gałęzią prawa. Podstawą ochrony konkurencji jest zasada pełnego i bezwarunkowego zakazu 
jakichkolwiek przejawów nadużywania pozycji dominującej. Monopolizowanie rynku w Europie nie 
było zakazane, ponieważ nigdy nie było uważane za przestępstwo. Ustawowe przeciwdziałanie 
praktykom monopolistycznym bazuje na zasadzie „kontroli i regulacji”, zgodnie z którą, każda 
działalność gospodarcza prowadzona jest w granicach prawa, jeżeli nie narusza prawa innych 
podmiotów.

Warto podkreślić, że ustawodawstwo antymonopolowe jest bardzo dynamicznie rozwijającą 
się gałęzią prawa i często uzależnione jest od poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Powinno 
ono odpowiadać realiom gospodarczym rynku, kontrolując go i jednocześnie wzmacniając korzyści 
funkcjonowania gospodarki rynkowej.

III. Regulacja prawna konkurencji w handlu międzynarodowym
Różnice pomiędzy amerykańskim a europejskim modelem regulacji prawnej konkurencji na 

poziomie państwa mają wpływ na treść międzynarodowych umów handlowych. Ostatnio preferu-
ją również zobowiązania konkurencyjne w poszczególnych sektorach gospodarki w odróżnieniu 
od umów europejskich, w których mamy specjalne rozdziały o polityce konkurencji.

Brak zunifi kowanych przepisów prawnych o konkurencji na płaszczyźnie międzynarodowej 
ma wpływ na różnorodność odpowiednich regulacji na poziomie krajowym. Jeżeli w sferze zakazu 
zawarcia umów antykonkurencyjnych oraz uzgodnionej praktyki istnieje konsensus w regulacji 
prawnej zakazów „twardych” karteli, to w innych aspektach regulacji prawnej na płaszczyźnie 
krajowej taki konsensus nie istnieje. Przykładowo, art. 2 Ustawy Shermana (USA) uznaje za nie-
legalne monopolizowanie działalności gospodarczej, a art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) mówi o zakazie nadużywania pozycji dominującej.

W pierwszej połowie XX wieku wprowadzono międzynarodową regulację prawną polityki 
antymonopolowej. Areną współpracy międzynarodowej w tej sferze polityki była Europa. W 1930 
roku podczas XXVI Europejskiej Konferencji Międzyparlamentarnej w Londynie została przyjęta 
Rezolucja w sprawie karteli, trustów i syndykatów jako form koncentracji gospodarczej.

W Rezolucji mówiło się, że „Kartele, trusty i inne podobne korporacje są zjawiskiem natural-
nym w życiu gospodarczym i dlatego nie możemy zająć wobec nich całkowicie krytycznej posta-
wy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że takie koncentracje mogą mieć szkodliwy wpływ na interesy 
społeczne oraz państwowe, muszą one być kontrolowane. Ta kontrola nie może przybierać formy 
interwencji w życie gospodarcze, która mogłaby szkodzić jego rozwojowi. Konieczna jest kontrola 
nad potencjalnymi nadużyciami oraz w celu zapobiegania tego rodzaju nadużyciom” (tłum. własne). 
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Chociaż przepisy Rezolucji z 1930 roku nie miały charakteru imperatywnego, miała ona 
duży wpływ na kształtowanie systemów antymonopolowych w krajach Europy w okresie powo-
jennym. Oprócz tego, była ważnym etapem rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy 
państwami w sferze polityki antymonopolowej. Następnym krokiem było przyjęcie w 1948 roku 
Karty Hawańskiej w ramach konferencji ONZ w sprawie handlu i zatrudnienia, która odbyła się 
w Hawanie. Karta Hawańska była pierwszym aktem prawnym, który ustalił międzynarodowe 
reguły konkurencji. Następnie reguły te pojawiły się w aktach prawnych ONZ i określiły między-
narodowe zasady handlu. Od tego czasu zaczął się proces kształtowania systemu międzynaro-
dowych mechanizmów prawnych w sferze konkurencji, nowych instytucyjnych struktur prawnych 
w dziedzinie międzynarodowej współpracy gospodarczej, rozwoju bilateralnego i multilateralnego 
współdziałania państw na arenie międzynarodowej. Wszystkie nowe stosunki gospodarcze były 
przedmiotem międzynarodowej regulacji prawnej, szczególnie działalności konkurencyjnej, która 
jest podstawą współczesnego rozwoju gospodarczego. Uważa się, że niezrealizowany projekt Karty 
Hawańskiej dał impuls do pojawienia się i rozwoju wielu organizacji międzynarodowych w sferze 
polityki konkurencyjnej. Ich działalność obejmuje różne formy międzynarodowej regulacji prawnej 
o konkurencji oraz podpisywanie traktatów międzynarodowych, niezwiązanych z działalnością 
samej organizacji. Poniżej przypomnę, jakie organizacje międzynarodowe zostały stworzone 
i działają w sferze realizacji polityki konkurencyjnej.

Wysiłki skierowane na zunifi kowanie reguł konkurencji były ze strony Rady Społeczno-
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych zauważalne już w latach 50. XX wieku, kiedy 
to Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zestaw uzgodnionych zasad i przepisów o kontroli restryk-
cyjnych praktyk biznesowych. Jednak tej idei w pełni nie zrealizowano. Duże nadzieje wiązano 
z przyjęciem dnia 14 listopada 2001 r., w Doha przez Światową Organizację Handlu (dalej: WHO), 
deklaracji ministerialnej oraz z działalnością grup ekspertów ds. handlu i konkurencji. W 2004 
roku komitet organizacyjny w Doha podjął decyzję o niewłączeniu do systemu WHO mechanizmu 
międzynarodowej regulacji prawnej o konkurencji. 

Polityka antymonopolowa staje się ważnym elementem działalności największych organi-
zacji międzynarodowych, m.in. Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Z początkiem 
lat 70. XX wieku prowadzono aktywną działalność w zakresie opracowania reguł o kontroli re-
strykcyjnych praktyk biznesowych w ramach UNCTAD. Na III Konferencji UNCTAD w Santiago de 
Chile zaproponowano analizę negatywnego wpływu restrykcyjnych praktyk biznesowych na sektor 
prywatny w krajach rozwijających się. Od tego czasu UNCTAD jest uważana za organ międzyna-
rodowy w zakresie badań problemów stosowania restrykcyjnych praktyk biznesowych i zagadnień 
z prawa konkurencji. Zgromadzenie Ogólne na swojej trzydziestej piątej sesji w Rezolucji 35/63 
z dnia 5 grudnia 1980 roku przyjęło Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the 
Control of Restrictive Business Practices, zatwierdzone przez Konferencję Narodów Zjednoczonych 
w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Wyżej wymieniony zestaw zasad pozostaje do 
dzisiaj jedynym ofi cjalnym wielostronnym kodeksem poświęconym polityce konkurencyjnej jako 
takiej. Z kolei w lipcu 2012 roku międzyrządowa grupa ekspertów ds. ustawodawstwa i polityki 
w dziedzinie konkurencji na Dwunastej sesji Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 
opracowała typową ustawę o konkurencji z nowym Rozdziałem ІІІ (TD/B/CI/CLP/L. – Model Law 
on Competition). W latach 2015–2017 znowelizowano także inne rozdziały tej modelowej ustawy 
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o konkurencji. Treść rozdziału III tej ustawy w pełni odpowiada przepisom pkt 3 rozdziału D wyżej 
wymienionego aktu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1980 roku, który był stworzony i przyjęty pod 
wpływem ustawodawstwa antymonopolowego Unii Europejskiej.

Od końca lat 90. XX wieku polityka antymonopolowa jest kluczowym elementem między-
narodowych stosunków gospodarczych de facto, o czym sygnalizuje wielka ilość podpisanych 
dwustronnych umów o kooperacji (w tym międzyrządowych) w sferze ochrony konkurencji. Takie 
umowy nie tylko przewidują ogólne zasady współpracy w ramach sieci organów ochrony konku-
rencji, lecz także są ukierunkowane na rozwiązanie praktycznych zadań. Dzisiaj takie umowy są 
zawierane pomiędzy krajami i regionami wysoko rozwiniętymi, wśród nich należy wymienić: umowę 
między USA a UE o stosowaniu ustawodawstwa antymonopolowego, podpisaną w 1991 roku, 
która weszła w życie w 1995 roku; umowę między USA a Japonią z 1999 roku; umowę między 
UE a Japonią2 z 2003 roku oraz Kanadą3 itd. Warto zaznaczyć, że najwięcej dwustronnych umów 
zostało zawartych przez Stany Zjednoczone, m.in. z Republiką Federalną Niemiec w 1976 roku; 
Australią w latach 1982 i 1999; z Kanadą w latach 1995 i 2004; z Izraelem w 1999 roku; z Brazylią 
w 1999 roku; z Meksykiem w 2000 roku etc. W 2005 roku zawarto również umowę między Japonią 
a Kanadą. Wszystkie ww. umowy mają odrębne przepisy o zasadach konkurencji między stronami. 

Ta fundamentalna sprzeczność powoduje, że niezbędna staje się regulacja rynków globalnych 
przez narodowe organy antymonopolowe. Światowemu stowarzyszeniu państw brakuje swobody 
politycznej do stworzenia mechanizmu ponadnarodowego (na przykładzie modelu WHO lub przez 
włączenie uprawnień w sferze polityki konkurencyjnej do WHO, jak to proponowano w Karcie 
Hawańskiej dla Międzynarodowej Organizacji Gospodarczej). To wyjaśnia podstawowe tendencje 
rozwoju krajowej regulacji o konkurencji, jakie obecnie możemy dostrzegać.

Dzisiaj w warunkach globalizacji postrzegamy transformację krajowej polityki ochrony kon-
kurencji we wszystkich prawie kierunkach: harmonizacji podstawowych instrumentów wpływu 
(Europejski Obszar Gospodarczy jest bardziej jednorodny); dynamicznie rozwijają się wtórne 
instrumenty, które zaczynają odgrywać decydującą rolę. Rzeczywiście, jeżeli przypuszczać ist-
nienie hierarchii instrumentów polityki państwowej według poziomu wpływu na gospodarkę, przy 
czym instrumenty, które dają największy efekt są wszędzie jednakowo wykorzystywane, to wtedy 
ostateczny rezultat będzie zależał od wtórnych instrumentów z mniejszym wpływem. Wcześniej 
podmiot takiej regulacji nie zależał od instrumentów wtórnych, ponieważ jego zachowanie było 
określone przez różnicę stosowania instrumentów pierwotnych. Możemy tylko przypuszczać, że 
właśnie dlatego w ostatnich latach odbywa się transformacja polityki antymonopolowej z „wewnętrz-
nej” polityki gospodarczej do ważnego elementu międzynarodowych stosunków gospodarczych, 
która staje się częścią składową zewnętrznej strategii gospodarczej państwa.

Już od dawna polityka antymonopolowa uważana była de jure za równorzędny element 
zewnętrznych stosunków gospodarczych. Umowy o zakazie konkurencji były zawarte przez wie-
le organizacji integracyjnych. Tak, już traktaty rzymskie zawierały rozdział „Reguły konkurencji” 
(art. 85–94), który potem został przejęty do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art.  101–109). 
W odrębnym rozdziale 15 Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) „Polityka 

2 Agreement between the European Community and the Government of Japan concerning cooperation on anticompetitive activities. Offi cial Journal. 
– 2003. – L 183.
3  Agreement between the European Communities and the Government of Canada regarding the application of their competition laws. Offi cial Journal. 
– 1999. – L 175.
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konkurencyjna, monopole i przedsiębiorstwa państwowe” znajdujemy przepisy o zakazie monopoli, 
zakazie nadużycia pozycji dominującej na terytorium innego kraju, a także o zakazie (w niektórych 
wypadkach) utworzenia przedsiębiorstw państwowych i delegowania im uprawnień władczych. 
W ramach MERCOSUR w 1996 roku przyjęto Protokół o ochronie konkurencji w MERCOSUR. 
Na poziomie Wspólnoty Niepodległych Państw w 1993 roku przyjęto Międzyrządową umowę 
o stosowaniu skoordynowanej polityki antymonopolowej (ze zmianami z 2000 roku i nowym roz-
działem „Zasady współdziałania”). Obecnie większość państw na świecie, w tym kraje Ameryki, 
Europy Zachodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja, kraje bałtyckie, Europy Wschodniej 
oraz Azji) mają odrębne ustawy specjalne o ochronie konkurencji. Ustawy te mają różne nazwy, 
w zależności od ich podstawowych zadań oraz sfer regulacji, przykładowo: ustawa o konkurencji 
(Azerbejdżan, Albania, Belgia, Węgry, Malezja, Niderlandy, Francja), ustawa antymonopolowa 
(Brazylia, Chile), ustawa federalna o kartelach i innych ograniczeniach konkurencji (Szwajcaria), 
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (Niemcy). W niektórych krajach przyjęto od razu 
kilka ustaw: w Wielkiej Brytanii – The Competition Act 1998 i the Enterprise Act 2002; w Finlandii 
– Act on Restrictions of Competition 1992 (Laki kilpailunrajoituksista), który został zastąpiony 
przez ustawę z 2011 r. (Competition Act); w Korei – ustawa o regulacji monopolowej oraz handlu 
rynkowym, ustawa o sprawiedliwym handlu etc.

Otóż warto zaznaczyć, że we współczesnych warunkach rozwoju handlu transnarodowego 
obserwujemy konwergencję środowisk konkurencyjnych na poziomie państwa przez zawieranie 
umów międzynarodowych i włączenia do nich odpowiednich klauzul o konkurencji.

IV. „Globalna polityka konkurencji” – misja wykonalna?
Pojęcie „globalna polityka konkurencji” jest punktem wyjścia dla regulacji prawnej o konkuren-

cji gospodarczej na poziomie globalnym. W doktrynie prawa możemy wyodrębnić kilka rozwiązań 
problemu regulacji prawnej polityki konkurencji na poziomie światowym. E. Fox proponuje, żeby 
każde państwo miało swoje własne instrumenty ustawodawcze w celu realizacji zasad eksteryto-
rialności ustawodawstwa antymonopolowego (Fox, 2003). Można zgodzić się z takim podejściem, 
gdyż jest ono upowszechnione w wielu systemach prawnych. K. Meessen proponuje dodać do 
ustawodawstwa antymonopolowego istnienie oraz działalność ponadnarodowych instytucji lub 
nawet sądu (Meessen, 1984, s. 809). W praktyce jedynie system prawny Unii Europejskiej sko-
rzystał z tego podejścia i przyjął wiele aktów prawnych na poziomie ponadnarodowym z delego-
waniem szerokich uprawnień władczych na Komisję. Takie podejście jest najbardziej racjonalne, 
co potwierdza efektywność polityki antymonopolowej Unii Europejskiej. Jednak zjawisko to nie 
występuje na innych regionalnych poziomach integracyjnych, gdyż będzie tłumaczone jako dzia-
łanie zbyt upolitycznione dla uniwersalnego mechanizmu regulacji prawnej.

W. Fikentscher zaproponował inne podejście: polega ono na tym, że krajowe mechanizmy 
prawne będą dopełnianie mechanizmami współpracy w ramach czynnych organizacji między-
narodowych, takich jak ONZ lub WHO. Autor proponuje również wprowadzenie „wspólnego 
kodeksu konkurencyjnego” (Fikentscher, 1994, s. 295–296). Taka koncepcja jest właściwie reali-
zowana w praktyce światowej, zwłaszcza w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (Interna-
tional Competition Network), poprzez środki „miękkiego” prawa (soft law). Takie „twarde” (hard 
law) międzynarodowe przepisy prawne nie są zaliczane do systemów prawnych dużych państw 
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ze względów politycznych. Warto zaznaczyć, że międzynarodowe prawo może wywierać wpływ 
na regulacje prawne o konkurencji na poziomie krajowym niezależnie od tego czy regulacja taka 
ma wymiar transgraniczny. Pierwszym przejawem takiego wpływu jest określanie obowiązków 
poszczególnych państw związanych z przyjęciem ustawodawstwa antymonopolowego przez pra-
wo międzynarodowe. Po drugie, istnieje możliwość ustalenia standardów międzynarodowych dla 
krajowego prawa konkurencji lub zobowiązania państwa do harmonizacji ustawodawstwa antymo-
nopolowego. Metody harmonizacji prawa i ich podstawa prawna mogą być różne. Harmonizacja 
może być realizowana spontanicznie i dobrowolnie na podstawie rekomendacji kierowanych przez 
organizację do państwa członkowskiego lub wykonywania obowiązków wynikających z umów 
międzynarodowych. W spontanicznej i dobrowolnej harmonizacji brakuje elementu zobowiązania 
międzynarodowego, dlatego w wypadku unifi kacji w ramach rekomendacji ten proces możemy 
scharakteryzować jako harmonizację przez środki „miękkiego prawa”. Drugim sposobem jest 
harmonizacja na podstawie wzajemnych konsultacji i współpracy bez stworzenia dodatkowych 
instytucji lub organów.

Państwo prawa z dużą gospodarką powinno być zainteresowane stosowaniem metod ochrony 
konkurencji. Ochroną konkurencji gospodarczej powinni być zainteresowane te gospodarki naro-
dowe, w których konkurencja istnieje, czyli kraje o ustroju wolnorynkowym. Zgodnie z zasadami 
stosunków międzynarodowych takie podejście odpowiada przepisom art. 1 Karty ekonomicznych 
praw i obowiązków państw (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ОNZ A/RES/3281 1974)4. Zasady 
i cele narodowej polityki konkurencji mogą być różne w zależności od państwa. Dostrzegalne 
są jednak różnice w celach i zadaniach ustawodawstwa antymonopolowego w różnych krajach. 
Na przykład, według defi nicji D. Wud, celem ustawodawstwa o ochronie konkurencji w Stanach 
Zjednoczonych jest ochrona gospodarki jako całości oraz wzmocnienie pozycji konsumentów i po-
lepszenie ich dobrobytu, gdyż nieefektywne transakcje gospodarcze są zakazane (Wood, 2002). 

Przy istnieniu takich sprzeczności dość trudno mówić o możliwości harmonizacji na poziomie 
światowym. W związku z tym ciekawa jest opinia sędziego D. Wood, który szuka uzasadnienia 
konieczności zgody w tej kwestii pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi państwami. Mówiąc 
o zawieraniu umów między przedsiębiorstwami handlowymi na poziomie globalnym lub regio-
nalnym, D. Wood wspomina o zaletach harmonizacji przepisów o konkurencji wyłącznie w sferze 
uzgodnienia zasad koncentracji (Wood, 2002), gdyż koncentracje nie są co do zasady zakazane, 
lecz leżą w płaszczyźnie styku prawa procesowego różnych jurysdykcji.

Liberalizacja handlu i usunięcie w nim barier są instrumentami państwa, które są podsta-
wami wielostronnych lub dwustronnych międzynarodowych umów handlowych. Przy czym warto 
zaznaczyć, że procesu liberalizacji handlu nie należy mylić z procesem deregulacji. Deregulacja 
jest ukierunkowana na ograniczenie roli ingerencji państwowej i, jak liberalizacja, ma na celu 
stworzenie niedyskryminacyjnego reżimu handlowego z funkcjonującymi zasadami konkurencji. 
Obecnie w polityce konkurencji różnych państw świata nie dostrzegamy procesu deregulacji, 
a wręcz odwrotnie. Procesy liberalizacji rzeczywiście mają miejsce i powodują nasilenie konkurencji 
wewnętrznej i zewnętrznej. Dlatego regulacja procesów liberalizacji powinna mieć na celu stworze-
nie efektywnego środowiska konkurencyjnego dla realizacji odpowiednich reżimów handlowych.

4 Karty ekonomicznych praw i obowiązków państw. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ОNZ A/RES/3281 1974. Т.I. 17 września–18 grudnia 1974 r. 
– ONZ, 1975. 64–71.
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Możemy tylko domyślać się głównych czynników i przyczyn stworzenia polityki konkurencyjnej 
na poziomie globalnym, wśród których można wyodrębnić następujące: konkurencja z „obcym 
elementem”, czyli konkurencja między przedsiębiorstwami różnych jurysdykcji na jednym rynku 
krajowym; rozmywanie granic działalności gospodarczej podmiotów z różnych państw przez różne 
formy koncentracji; tendencja do globalizacji handlu, która powoduje zaistnienie konkurencji za 
granicami zamkniętych stowarzyszeń integracyjnych.

Otóż polityka konkurencji staje się przedmiotem wielostronnej, częściej zaś dwustronnej 
współpracy prawnej. Unia Europejska zawarła szereg umów o współpracy dwustronnej z krajami 
trzecimi (m.in. z USA, Kanadą, Japonią, Koreą i Brazylią), w celu optymalizacji otrzymywanych 
informacji i dowodów związanych z powstawaniem domniemanych karteli poza granicami teryto-
rium UE, co przynosi szkodę rynkowi wewnętrznemu UE.

V. Wnioski
Reguły konkurencji rozwijają się w systemach państwowej regulacji wewnętrznej pod wpływem 

międzynarodowych form współpracy. Współdziałają one z innymi mechanizmami oraz mają spe-
cyfi czne koncepcje oraz teorie dla ustalenia granic prawnych odnowienia sumiennych stosunków 
konkurencyjnych i ochrony konkurencji. W ХХ wieku zaczął się proces ustalania międzynarodowych 
mechanizmów prawnych w sferze konkurencji, stworzenie nowych organów do międzynarodowej 
współpracy gospodarczej, rozszerzyła się współpraca państw na arenie międzynarodowej. Rozwój 
ustawodawstwa UE spowodował powstanie zunifi kowanych zasad regulacji reżimów zwalczania 
zachowań antykonkurencyjnych na wewnętrznym rynku UE.

Różnice między amerykańskim a europejskim modelem krajowej regulacji konkurencji 
wywierają wpływ na międzynarodowe umowy handlowe zawarte z innymi krajami (Shnyrkov 
i Muraviov, 2013). Więc positive comity principles polityki konkurencyjnej są bardziej znaczące 
dla amerykańskich umów o wolnym handlu. Inne państwa preferują sektorowe reguły konkuren-
cji, natomiast państwa europejskie kładą akcent na wprowadzanie do ustawodawstwa specjalnego 
rozdziału o polityce konkurencyjnej. Właśnie włączenie takich „klauzul o konkurencji” nastąpiło 
w umowie o strefi e wolnego handlu Unia Europejska – Ukraina. W umowach typu amerykańskiego 
oddzielnie umieszczone są regulacje o konkurencji i oddzielnie – przepisy o mechanizmach roz-
wiązania sporów, gdyż USA często wykorzystuje teorię wpływu dla określenia eksterytorialnego 
zastosowania ustawodawstwa krajowego o ochronie konkurencji.

We współczesnych warunkach transnarodowości handlu spostrzegamy tendencję do kon-
wergencji krajowych środowisk konkurencyjnych przez zawieranie umów międzynarodowych 
i włączenie do nich specjalnych przepisów o ochronie konkurencji. I właśnie takie podejście jest 
zadeklarowane w umowie stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE.
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I. Uwagi wprowadzające 
W wyroku z 8 września 2016 r. w sprawie T-54/14 Goldfi sh i in. przeciwko Komisji Europejskiej 

(dalej: wyrok) Sąd zasadniczo potwierdził możliwość wykorzystywania w postępowaniu kartelowym 
przed Komisją Europejską (dalej: Komisja) dowodów pozyskanych podczas prawidłowo przepro-
wadzonej kontroli, co do których istnieje podejrzenie, że zostały pierwotnie uzyskane w sposób 
sprzeczny z prawem przez jedną ze stron niedozwolonego porozumienia (w analizowanym przy-
padku były to niejawne nagrania rozmów telefonicznych). W wyroku poruszono zatem doniosłą 
kwestię dopuszczalności wykorzystywania dowodów bezprawnych1 w postępowaniach prowa-
dzonych przez Komisję w sprawach dotyczących naruszenia reguł konkurencji. Sąd w swoim 
rozstrzygnięciu – w ślad za orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) 
– zastosował swoisty test dopuszczalności takich materiałów dowodowych, oparty na spełnieniu 
wymogów rzetelnego procesu (art. 6 EKPC) oraz niewyłączności takiego dowodu dla stwierdzenia 
naruszenia. Sąd, podkreślając znaczenie autonomii i jednolitości prawa unijnego, odrzucił ponad-
to możliwość zastosowania w tym względzie przepisów państw członkowskich, gdyż dostrzegł 
1 Na użytek niniejszego tekstu, posiłkując się defi nicjami wypracowanymi w polskiej doktrynie, za dowody bezprawne (zamiennie: dowody nielegalne, 
dowody pozyskane z naruszeniem prawa) uznaję takie materiały, które zostały uzyskane w sposób sprzeczny z prawem albo też z zasadami współży-
cia społecznego, dobrymi obyczajami, normami etycznymi, które są powszechnie akceptowane (Por. Krakowiak, 2005; Laskowska, 2003; Markiewicz, 
Błaszczak i Rudkowska-Ząbczyk, 2010).
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zbyt duże rozbieżności w zakresie dopuszczalności tego rodzaju dowodów w ustawodawstwach 
krajów Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie poczynione w glosowanym wyroku może mieć znaczenie nie tylko z perspek-
tywy powiązań pomiędzy przepisami regulującymi prowadzenie postępowań antymonopolowych 
przez Komisję a zasadami wypracowanymi w orzecznictwie ETPC. Może również stanowić pewien 
punkt odniesienia przy analizie dopuszczalności stosowania takich dowodów w postępowaniach 
dowodowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 
gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. (dalej: uokik z 2007 r.).

W związku z tym, że w niniejszej glosie skupiam się w szczególności na zagadnieniu wyko-
rzystywania w postępowaniu antymonopolowym dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa, 
omówię szczegółowo argumentację Sądu tylko w tym zakresie. Inne zagadnienia poruszone w glo-
sowanym wyroku (tj. brak wiarygodności części materiału dowodowego oraz brak uwzględnienia 
niewypłacalności Skarżących) pozostawiam na boku ze względu na ograniczenia objętościowe 
glosy oraz dostępne szerokie omówienie tych zagadnień w orzecznictwie i doktrynie. 

II. Stan faktyczny sprawy 
Krewetka piaskowa (łac. crangon crangon) to morski skorupiak zamieszkujący piaszczyste 

płycizny – w szczególności Morza Północnego. Krewetki piaskowe poławiane są głównie na cele 
gastronomiczne. Rynek przetwórstwa tego gatunku krewetek poławianych na Morzu Północnym stał 
się areną funkcjonowania kartelu, a następnie sporu, w ramach którego wydano glosowany wyrok. 

W dniu 27 listopada 2013 r. Komisja Europejska wydała w sprawie AT.39633 – Krewetki decyzję 
C(2013) 8286 fi nal (dalej: Decyzja) na gruncie art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(dalej: TFUE). Decyzja została skierowana względem przedsiębiorstw: Heiploeg, Klaas Puul, Kok 
Seafood i Stührk (wraz z podmiotami zależnymi). Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 
w związku ze złożeniem w styczniu 2009 r. wniosku leniency przez spółkę Klaas Puul w myśl prze-
pisów Obwieszczenia Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach 
kartelowych2. W swojej decyzji Komisja stwierdziła, że wskazane wyżej podmioty, w okresie od 
czerwca 2000 r. do stycznia 2009 r., tworzyły kartel stanowiący jednolite, ciągłe i złożone naruszenie 
art. 101 ust. 1 TFUE. Obszar działania kartelu obejmował zasadniczo pięć państw członkowskich: 
Belgię, Danię, Niemcy, Francję i Holandię. Strony kartelu przez lata zawierały porozumienia w spra-
wie cen, uzgadniały praktyki rynkowe oraz wymieniały się chronionymi informacjami biznesowymi3. 
Zgodnie z ustaleniami KE celem kartelu miało być wspólne oddziaływanie na poziom cen krewetek 
z Morza Północnego, w efekcie prowadzące do ograniczenia konkurencji i ustabilizowania rynku4.

Komisja, wydając decyzję, wzięła pod uwagę materiał dowodowy składający się z oświadczeń 
i dowodów złożonych przez Klaas Puul wraz z wnioskiem leniency oraz materiałów zabezpieczo-
nych w trakcie niezapowiedzianych kontroli w siedzibach przedsiębiorstw oraz mieszkaniach pry-
watnych w Belgii, Danii, Niemczech i Holandii. Kontrole przeprowadzone zostały zgodnie z art. 20 
ust. 4 i art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102 TFUE (dalej: rozporządzenie 1/2003). 

2 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz. Urz. C 298 z 8.12.2006).
3 Dec. w sprawie AT.39633, pkt 3.
4 M.in. dec. w sprawie AT.39633, pkt 56. 



85 Mateusz Mroczek            Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.6

Wśród pozyskanych materiałów dowodowych znalazły się również nagrania rozmów telefonicznych 
z konkurentami, które przedstawiciele Kok Seafood sporządzili niejawnie (bez wiedzy drugiej strony), 
oraz pisemne notatki z takich nagrań (niektóre z nagrań zaginęły lub zostały skasowane – pozostały 
jedynie sporządzone na ich podstawie notatki). Jako ciekawostkę można wskazać, że Kok Seafood 
nie ukrywała faktu istnienia takich nagrań i notatek. Wręcz wykorzystywała je do szantażowania in-
nych uczestników kartelu, grożąc ich ujawnieniem duńskiemu organowi ochrony konkurencji. Istnienie 
oraz cel sporządzania takich nagrań był swoistą tajemnicą poliszynela w biznesie krewetkowym5.

Analiza zebranego materiału dowodowego skłoniła Komisję do przyjęcia jednoznacznego 
wniosku, że wszystkie rozmaite i złożone porozumienia pomiędzy różnymi spółkami stanowiły 
uzgodnienia dotyczące funkcjonowania rynku, w tym porozumienia antykonkurencyjne i praktyki 
uzgodnione w rozumieniu art. 101 TFUE6. Łączna suma kar fi nansowych nałożonych na zaan-
gażowane podmioty (z wyjątkiem Klaas Puul, która uzyskała zwolnienie w związku z wnioskiem 
leniency) wyniosła 27 082 000 EUR. 

Skarżące, tj. Goldfi sh BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV i Heiploeg Holding BV (wszystkie 
należące do grupy kapitałowej Heiploeg), wniosły w dniu 23 stycznia 2014 r. skargę na powyższą 
decyzję. Skarżące wniosły do Sądu m.in. o stwierdzenie całkowitej lub częściowej nieważności 
zaskarżonej decyzji. Na poparcie wniosku Skarżące podniosły m.in. zarzut naruszenia przez 
Komisję art. 101 TFUE i art. 2 rozporządzenia 1/2003, poprzez posłużenie się w postępowaniu 
niejawnie zarejestrowanymi nagraniami rozmów telefonicznych (oraz sporządzonymi na ich pod-
stawie notatkami), które to według Skarżących nie mogły zostać uznane za dopuszczalne środki 
dowodowe w celu wykazania naruszenia art. 101 TFUE. 

Przedstawiając argumentację powyższego zarzutu, Skarżące wskazały po pierwsze, że nie-
jawne rejestrowanie rozmów telefonicznych stanowi czyn zabroniony w wielu państwach człon-
kowskich, a w związku z tym dowód z takich nagrań jest niedopuszczalnym środkiem dowodowym 
w celu ustalenia naruszenia art. 101 TFUE. Po drugie, wykorzystanie jako dowodu niejawnie za-
rejestrowanych nagrań rozmów telefonicznych nie jest uzasadnione na podstawie orzecznictwa 
ETPC. Po trzecie, wykorzystanie takich nagrań jako dowodu nie znajduje również uzasadnienia 
w orzecznictwie Sądu, i wreszcie – po czwarte, prawo niderlandzkie nie dopuszcza posługiwania 
się na gruncie prawa konkurencji niejawnie zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi.

III. Ustalenia prawne Sądu

1. Ogólne reguły dopuszczalności dowodów w prawie UE

Sąd rozpoczął analizę zarzutów Skarżących od przytoczenia ogólnych zasad prowadzenia 
postępowań dowodowych, które funkcjonują w prawie unijnym. Po pierwsze jest to zasada swo-
bodnej oceny dowodów, z której wynika, że jeżeli tylko dany środek dowodowy został pozyskany 
w sposób zgodny z prawem, to jego dopuszczalność nie może być kwestionowana przed Sądem. 
Jednocześnie, jedynym istotnym kryterium oceny wartości dowodowej legalnie pozyskanych do-
wodów jest ich wiarygodność7. Sąd zauważył ponadto, że w prawie unijnym brak jest przepisów, 

5 Dec. w sprawie AT.39633, pkt 210.
6 Ibidem, pkt 17.
7 T-54/14 Goldfi sh, pkt 42. Zob. wyr. TS z 25.01.2007 r. w sprawie C-407/04 P Dalmine, ECLI:EU:C:2007:53, pkt 63.
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które regulowałyby pojęcie „dowodu”, z czego wynika, że wszystkie środki dowodowe dopuszczo-
ne w podobnych postępowaniach przez przepisy proceduralne państw członkowskich są co do 
zasady dopuszczalne w postępowaniach przed sądami Unii8. Nie wyklucza to jednak możliwości 
usunięcia niektórych dowodów z akt sprawy, jeśli wzbudzają wątpliwości, co do samego charak-
teru kwestionowanego dokumentu, lub powstanie wątpliwość co do zgodnego z prawem sposobu 
uzyskania dowodu przez stronę, która na ten dowód się powołuje9. Usuwanie takich dowodów nie 
następuje jednak automatycznie. Jak wskazał Sąd, w ślad za rozstrzygnięciem w sprawie Franchet 
i Byk v. Komisja, niekiedy sądy Unii dopuszczały dowody, co do których nie zostało ustalone, że 
zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem10.

Jednocześnie analiza zgodności z prawem sposobu uzyskania danego dowodu nie może 
odbywać się z pominięciem obowiązku poszanowania podstawowych praw skarżących11. Sąd 
przypomniał bowiem, że przestrzeganie praw podstawowych stanowi przesłankę zgodności 
z prawem aktów Unii i niedopuszczalne są w Unii żadne środki (measures), których nie można 
byłoby pogodzić w wymogiem poszanowania takich praw12. Obejmuje to również zastosowanie 
określonych przepisów prawa proceduralnego, których naruszenie – niezależnie od tego czy za-
istnieją w związku z takim naruszeniem negatywne skutki względem strony postępowania – niesie 
za sobą konsekwencje13. Sąd wyraźnie zaznaczył, że prawo Unii nie może zatem dopuszczać 
dowodów zgromadzonych w sposób całkowicie sprzeczny z trybem postępowania przewidzianym 
dla ich przeprowadzenia. Zastosowanie określonych prawem reguł postępowania ma bowiem na 
celu ochronę podstawowych praw zainteresowanych stron14.

2. Dopuszczalność niejawnych nagrań na gruncie orzecznictwa EPTC

Sąd przyznał, że Komisja miała prawo wykorzystać – w celu stwierdzenia naruszenia 
art. 101 TFUE – nagrania rozmów telefonicznych, które zostały sporządzone przez jednego 
z uczestników kartelu, nawet w sytuacji uznania, że zostały one zarejestrowane z naruszeniem 
prawa15. Dochodząc do takiego wniosku, Sąd odniósł się ścisłego związku, jaki łączy Europejską 
Konwencję Praw Człowieka (dalej: EKPC) oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (dalej: 
Karta). Z art. 52 ust. 2 Karty wynika bowiem ścisłe powiązanie znaczeniowe i zakresowe praw 
przyznanych na mocy ETPC i Karty, obejmujące również orzecznictwo ETPC16.

Sąd przywołał zatem wyroki ETPC w sprawach Klass i in. przeciwko Niemcom17, Malone 
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu18, Kruslin przeciwko Francji19 oraz Weber i Saravia przeciw-

 8 T-54/14 Goldfi sh, pkt 43. Por. wyr. TS z 23.03.2000 r. w połączonych sprawach C-310/98 i C-406/98 Met-Trans i Sagpol, ECLI:EU:C:2000:154, 
pkt 29.
 9 T-54/14 Goldfi sh, pkt 44. Zob. wyr. ETS z 17.12.1981 r. w połączonych sprawach od 197/80 do 200/80, 243/80, 245/80 i 247/80 Ludwigshafener 
Walzmühle Erling i in. v. Rada i Komisja, ECLI:EU:C:1981:311, pkt 16.
10 T-54/14 Goldfi sh, pkt 44. Por. wyr. TS z 8.07.2008 r. w sprawie T-48/05 Franchet i Byk, ECLI:EU:T:2008:257, pkt 78.
11 T-54/14 Goldfi sh, pkt 45.
12 Ibidem, pkt 46.
13 Ibidem, pkt 47.
14 Ibidem, pkt 47.
15 Ibidem, pkt 73.
16 Ibidem, pkt 49.
17 Wyr. ETPC z 6.09.1978 r., Klass i in. przeciwko Niemcom, CE:ECHR:1978:0906JUD000502971, § 41.
18 Wyr. ETPC z 2.08.1984 r., Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, CE:ECHR:1984:0802 JUD000869179, § 64.
19 Wyr. ETPC z 24.04.1990 r., Kruslin przeciwko Francji, CE:ECHR:1990:0424JUD001180185, § 26.
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ko Niemcom20, z których wynika, że podsłuchiwanie rozmów telefonicznych stanowi ingerencję 
w wykonywanie praw gwarantowanych art. 8 ust. 1 EKPC oraz art. 7 Karty, tj. prawa do posza-
nowania życia prywatnego i rodzinnego21. Sąd przypomniał ponadto, że zgodnie z art. 47 Karty 
(stanowiącym odpowiednik art. 6 EKPC, z którego wynika prawo do rzetelnego procesu sądo-
wego) każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, a także do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd, ustanowiony 
uprzednio na mocy ustawy22.

Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę na wyrok Popescu przeciwko Rumunii wydany w sprawie 
karnej, gdzie na gruncie art. 6 ust 1. EKPC, ETPC orzekł, że „o ile [EKPC] gwarantuje w art. 6 
prawo do rzetelnego procesu sądowego, o tyle nie reguluje ona w tym zakresie dopuszczalności 
dowodów jako takich – do której to kwestii w pierwszej kolejności odnosi się prawo krajowe. Trybunał 
nie może zatem wyłączyć dopuszczalności zgromadzonego dowodu, ignorując przepisy prawa 
krajowego […]. Trybunał przypomina ponadto, że w przeszłości miał on już sposobność orzec, iż 
wykorzystanie nielegalnego nagrania, i to jako jedynego środka dowodowego, nie jest samo 
w sobie sprzeczne z zasadami słuszności, którym poświęcony jest art. 6 [ust. 1 EKPC], 
również wówczas, gdy środek ten został pozyskany z naruszeniem wymogów [EKPC], 
w szczególności przewidzianych w [art. 8] […]”23.

W przywołanym przez Sąd wyroku w sprawie Schenk przeciwko Szwajcarii, ETPC doprecy-
zował, że w konkretnej sprawie należy ustalić czy wzięcie pod uwagę w postępowaniu nielegal-
nie uzyskanego nagrania nie pozbawia strony prawa do rzetelnego procesu, a także prawa do 
obrony (tj. możliwości kwestionowania autentyczności nagrania i zasadności jego wykorzystania 
w postępowaniu). ETPC podniósł również konieczność zbadania czy takie nagranie nie stanowiło 
wyłącznego środka dowodowego, na którym opierało się skazanie24.

Sąd – w ślad za ETPC – założył więc, że wykorzystanie nielegalnego nagrania jako środka 
dowodowego w sprawie nie jest samo w sobie sprzeczne z zasadami słuszności, którym poświę-
cony jest art. 6 ust. 1 EKPC, również wówczas, gdy dany dowód został uzyskany z naruszeniem 
wymogów przewidzianych w art. 8 EKPC25.

Sąd zadał więc sobie pytanie, czy „dowody zgromadzone zgodnie z prawem przez Komisję 
mogą być przez nią wykorzystywane, mimo że początkowo zostały one uzyskane przez osobę 
trzecią, w niniejszym przypadku nielegalnie, na przykład z naruszeniem prawa do poszanowania 
życia prywatnego osoby będącej przedmiotem spornych nagrań?”26.

Odpowiadając na to pytanie, Sąd zastosował swoisty test, w którym zbadał realizację dwóch 
przesłanek dopuszczalności takiego dowodu na gruncie przepisów EKPC i Karty oraz przywo-
łanego wyżej orzecznictwa, tj. (i) zapewnienia prawa do rzetelnego postępowania, w tym prawa 
do obrony oraz (ii) „niewyłączności” takiego dowodu dla stwierdzenia naruszenia art. 101 TFUE.

20 Wyr. ETPC z 29.06.2006 r., Weber i Saravia przeciwko Niemcom, CE:ECHR:2006:0629 DEC005493400, § 79.
21 T-54/14 Goldfi sh, pkt 51.
22 Ibidem, pkt. 52–53.
23 Wyr. ETPC z 26.04.2007 r., Popescu przeciwko Rumunii, CE:ECHR:2007:0426JUD007152501, § 106.
24 T-54/14 Goldfi sh, pkt 55. Wyr. ETPC z dnia 12.07.1988 r., Schenk przeciwko Szwajcarii, CE:ECHR:1988:0712JUD001086284, § 48.
25 T-54/14 Goldfi sh, pkt 62.
26 Ibidem, pkt 60.
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Po pierwsze, Sąd wykazał, że spełniona została przesłanka rzetelności postępowania i prawa 
do obrony. Sąd stwierdził, że strony postępowania administracyjnego przed Komisją miały prawo 
do zapoznania się ze zgromadzonymi nagraniami oraz notatkami, mogły również przedstawiać 
uwagi względem materiału dowodowego. Według Sądu, Skarżące nie wskazały w skardze jakie-
gokolwiek argumentu, który pozwalałby wątpić w prawidłowość postępowania27.

Po drugie, Sąd wskazał, że sporne nagrania i notatki nie stanowiły jedynego środka dowo-
dowego wykorzystanego przez Komisję. Stwierdzenie naruszenia art. 101 TFUE nastąpiło na 
podstawie całego materiału dowodowego, składającego się również z wielu innych dokumentów 
pozyskanych w trakcie postępowania. Niezależnie od faktu, że nagrania odegrały istotną rolę 
w podjęciu przez Komisję decyzji o nałożeniu kary fi nansowej, nie stanowiły one wyłącznego do-
wodu, który przekonał Komisję o winie Skarżących. Co istotne, Skarżące nigdy nie zaprzeczyły 
treści spornych nagrań ani nie zakwestionowały ich autentyczności. Wiarygodność nagrań została 
ponadto skonfrontowana przez Komisję z innymi materiałami dowodowymi. Sąd zwrócił również 
uwagę, że nagrania te dotyczyły rozmów pomiędzy dwoma konkurentami, w których wymienia-
no się wrażliwymi informacjami, co podnosi wagę takich dowodów jako mających bezpośredni 
związek z przedmiotem dochodzenia. Sąd zgodził się również z Komisją, co do tego, że nagrania 
te spowodowały szkody po stronie podmiotu, który je sporządził (Kok Seafood), a który usiłował 
zablokować ich wykorzystanie w postępowaniu. Nie wpłynął na to rozstrzygnięcie argument, 
że Kok Seafood nagrywał rozmowy w celu wykorzystania ich w postępowaniu przed organami 
ochrony konkurencji (ze szkodą dla konkurentów lub w celu poparcia wniosku leniency). Spółka 
ta nie złożyła bowiem żadnego wniosku o złagodzenie sankcji, a nikt z pozostałych Skarżących 
w wiarygodny sposób nie wykazał, że istniał taki zamiar. Innymi słowy, Kok Seafood nie miało 
interesu, aby dostarczyć Komisji te obciążające dowody28.

3. Postępowanie przed Komisją a reguły dowodowe państw członkowskich

Niezależnie od powyższego, Sąd oddalił również argument Skarżących, że skoro niejawne 
rejestrowanie rozmów telefonicznych stanowi czyn zabroniony w wielu państwach członkow-
skich, to dowód z takich nagrań jest niedopuszczalnym środkiem dowodowym w celu ustalenia 
naruszenia art. 101 TFUE przez Komisję. Sąd zwrócił uwagę, że Skarżące niczym nie poparły 
twierdzenia, jakoby wykorzystanie podobnych rozmów telefonicznych w ramach postępowania 
zmierzającego do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji było niedopuszczalnym środkiem 
dowodowym w systemach prawnych wielu państw członkowskich. Skarżące na poparcie powyż-
szego twierdzenia przytoczyły jedynie jeden wyrok wydany na gruncie prawa francuskiego oraz 
dwa wyroki na gruncie prawa niderlandzkiego (następnie uchylone, dotyczące zresztą wykorzy-
stania nagrań pozyskanych przez organ publiczny)29.

Sąd, analizując ten zarzut, przywołał wyrok w sprawie Akzo Nobel Chemicals i Akcros 
Chemicals v. Komisja (C-550/07 P)30 i podkreślił zasadę jedności prawa Unii. Zdaniem Sądu za-
sadniczo wyklucza ona zastosowanie w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją zasad 

27 Ibidem, pkt. 63–64.
28 Ibidem, pkt. 65–72.
29 Ibidem, pkt 75 oraz 80–84.
30 Wyr. TS z 14.09.2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals, ECLI:EU:C:2010:512, pkt 69–76.
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proceduralnych z poszczególnych państw członkowskich – w szczególności w sytuacji, w której 
nie sposób ustalić pewnego dominującego trendu w ramach porządków prawnych państw UE. Sąd 
podkreślił, że to jednolita wykładnia i jednolite stosowanie zasady swobodnego doboru środków 
dowodowych na poziomie Unii stanowią niezbędny warunek równego traktowania przedsiębiorstw, 
wobec których Komisja prowadzi postępowania w sprawach kartelowych31. Sąd podkreślił, że 
prawo Unii nie przewiduje wyraźnego zakazu posługiwania się na gruncie postępowania sądowe-
go dowodami uzyskanymi z naruszeniem praw podstawowych. Nie istnieje również jakakolwiek 
zasada, w imię której dowody pozyskane z naruszeniem prawa nie mogą zostać wykorzystane 
w postępowaniu przygotowawczym czy sądowym32. Sąd przyznał jednak, że nie oznacza to, że 
sędzia Unii nie może inspirować się również prawem państw członkowskich. Natomiast nie można 
z tego wyprowadzić wniosku, że powinno się stosować prawo państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo regulujące postępowanie jest najbardziej restrykcyjne33.

Według Sądu takie same wnioski znajdują również zastosowanie mutatis mutandis wzglę-
dem notatek sporządzonych na podstawie nielegalnie zarejestrowanych nagrań, które Skarżące 
również próbowały zakwestionować jako dowody bezprawne34.

IV. Ocena stanowiska Sądu
Wyważone podejście, które zaprezentował Sąd w glosowanym wyroku zasługuje na aprobatę. 

Z jednej strony Sąd zwrócił bowiem uwagę na konieczność posiadania przez Komisję narzędzi 
do skutecznego prowadzenia postępowań w sprawach kartelowych, z drugiej zaś – podkreślił 
znaczenie zagwarantowania stronom odpowiednich gwarancji procesowych w postępowaniu 
dowodowym. Jest to pierwsze rozstrzygnięcie, w którym analizowano możliwość skorzystania 
w postępowaniu dowodowym z nagrań rozmów telefonicznych, które pierwotnie zostały uzyska-
ne przez strony w sposób niekoniecznie zgodny z prawem, a zostały legalnie pozyskane przez 
Komisję w toku kontroli35.

W rozstrzygnięciu Sądu na pierwszy plan wybijają się: (i) zasada swobodnej oceny środ-
ków dowodowych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją, a także (ii) zasady au-
tonomii i jednolitości prawa unijnego w zakresie postępowań prowadzonych przez Komisję36. 
To właśnie z tych zasad Sąd wyprowadził możliwość dopuszczenia materiału dowodowego 
w postaci niejawnych nagrań rozmów telefonicznych, pozyskanych pierwotnie przez stronę 
postępowania. 

W zakresie zasady swobodnej oceny materiału dowodowego przypomnieć trzeba, że 
wynika z niej m.in., że środek dowodowy nie może być kwestionowany w postępowaniu, jeżeli 

31 T-54/14 Goldfi sh, pkt 79.
32 Ibidem, pkt 76. Sąd przywołał w tym zakresie wyrok SPI w sprawie T-48/05 Franchet i Byk, pkt 75.
33 T-54/14 Goldfi sh, pkt 78.
34 Dla pełności wywodu wspomnieć tylko można, że Sąd oddalił również pozostałe zarzuty Skarżących dotyczące (i) braku wiarygodności notatek 
sporządzonych przez Kok Seafood (którym zarzucano subiektywność i niepełność względem pełnej treści nagrań), a także (ii) braku uwzględnienia faktu 
niewypłacalności Skarżących przy ustalaniu wysokości kary fi nansowej. Ostatecznie więc skarga została oddalona w całości.
35 Co prawda w postępowaniu przed Komisją IV/33.884 – Nederlandse Federative Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and 
Technische Unie poruszona była kwestia nagrań rozmów telefonicznych sporządzonych przez jedną ze stron postępowania. Nagrania zostały przeka-
zane przez stronę dobrowolnie w toku postępowania, ale Komisja w ogóle nie wzięła ich pod uwagę przy dalszym procedowaniu w sprawie (punkt 32 
tejże decyzji). 
36 Por. wyr. TS z 25.01.2007 r. w sprawie C-407/04 P Dalmine, pkt 63; wyr. Sądu z 8.07.2004 r. w sprawach połączonych T-67/00, T-68/00, T-71/00 
i T-78/00 JFE Engineering i in., pkt 273.



90 Mateusz Mroczek            Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.6

został pozyskany w sposób zgodny z prawem. Przy tym wszystkie środki dowodowe dopuszczal-
ne w podobnych postępowaniach w państwach członkowskich, są co do zasady dopuszczalne 
w postępowaniach prowadzonych na szczeblu unijnym37. W prawie Unii brak jest jakichkolwiek 
konkretnych reguł dotyczących defi nicji dowodu, dopuszczalności i metod oceny materiału do-
wodowego czy wreszcie hierarchizacji poszczególnych środków dowodowych (Buhart i Maulin, 
2011). Jedynym istotnym kryterium oceny wartości dowodowej konkretnych materiałów jest ich 
wiarygodność38. Komisja, dokonując oceny naruszenia art. 101 TFUE, może zatem, co do zasady, 
korzystać ze wszelkich dostępnych środków dowodowych, byle były one pozyskane w sposób 
zgodny z prawem (Lenaerts, 2006). Powstaje więc pytanie, w jakich przypadkach możemy mówić 
o niezgodności z prawem metody pozyskania danego dowodu? W doktrynie wskazuje się, że bez-
prawne mogą być oświadczenia i dokumenty pozyskane przez Komisję w innych, wcześniejszych 
postępowaniach, dokumenty objęte tajemnicą zawodową, materiały zdobyte w toku nielegalnie 
przeprowadzonych kontroli lub nieobjęte zakresem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli39 
(Marquis i Cisotta, 2015). Z punktu widzenia komentowanego wyroku najważniejsze znaczenie 
ma jednak nielegalność dowodu wynikająca z naruszenia praw podstawowych stron w toku po-
stępowania dowodowego, w tym w szczególności prawa do rzetelnego procesu (Marquis i Cisotta, 
2015). Jak słusznie bowiem zauważył Sąd, nie można dopuszczać dowodów zgromadzonych 
w sposób całkowicie sprzeczny z trybem postępowania przewidzianym dla ich przeprowadzenia, 
mającym na celu ochronę praw podstawowych stron. 

Widać zatem, że chodzi w tym przypadku o bezprawność dowodów natury proceduralnej, 
tj. wynikającą z naruszeń przepisów rządzących postępowaniami prowadzonymi przez Komisję. 
W tym miejscu warto rozróżnić więc „bezprawność proceduralną” dowodu wynikającą z bezpraw-
nych działań organu prowadzącego postępowanie dowodowe oraz „bezprawność materialną”, 
będącą efektem naruszenia prawa materialnego przez stronę (podmiot trzeci) przy pierwotnym 
uzyskiwaniu danego materiału, który następnie stał się dowodem w postępowaniu. 

Sąd w swoim orzeczeniu przywołał wyrok w sprawie Ludwigshafener Walzmühle Erling 
i in. przeciwko Radzie i Komisji40, gdzie usunięto z akt dokument, co do którego istniała wątpli-
wość czy strona (nie będąca Komisją), która się na niego powoływała, pozyskała go pierwotnie 
w sposób legalny. Niemniej z innych, nowszych orzeczeń w podobnych sprawach wynika, że fakt 
pierwotnego pozyskania dowodu przez stronę w sposób niedozwolony zdaje się schodzić na dalszy 
plan. Potwierdzają to ustalenia komentowanego wyroku, a także przywołane przez Sąd orzeczenie 
w sprawie Franchet i Byk vs. Komisja Europejska41. Podobnie zresztą jak w sprawach Dunnett 
i in. przeciwko BEI42 i Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości43, Sąd przyjął założenie, że 
pewne wyższe racje (ścisłe powiązanie i decydujący charakter dla stwierdzenia naruszenia prawa 
konkurencji – jak w niniejszej sprawie, czy też ustalenie istnienia nadużycia władzy) przeważają 
nad ewentualnymi wątpliwościami co do legalności pierwotnego sposobu pozyskania danego 
37 Zob. wyr. TS z 23.03.2000 r. w połączonych sprawach C-310/98 i C-406/98 Met-Trans i Sagpol, ECLI:EU:C:2000:154, pkt 29.
38 Zob. Opinia Rzecznika Generalnego B. Vesterdorfa w sprawie T-1/89 Rhône Poulenc, ECLI:EU:T:1991:38, s. 954.
39 Zob. wyr. TS z 18.06.2015 r. w sprawie C-583/13 P Deutsche Bahn AG i in., ECLI:EU:C:2015:404.
40 Wyr. TS z 17.12.1981 r. w połączonych sprawach od 197/80 do 200/80, 243/80, 245/80 i 247/80 Ludwigshafener Walzmühle Erling i in. v. Rada 
i Komisja, ECLI:EU:C:1981:311.
41 T-48/05 Franchet i Byk/Komisja, pkt 78.
42 Wyr. SPI z 6.03.2001 r. w sprawie T-192/99 Dunnett i in. przeciwko BEI, ECLI:EU:T:2001:72, pkt 33 i 34.
43 Wyr. SPI z 29.02.1996 r. w sprawie T-280/94 Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, ECLI:EU:T:1996:28, pkt 59.
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materiału. W świetle powyższych rozważań można dojść do wniosku, że konkretny środek dowo-
dowy może uzyskać walor bezprawności, który wykluczy go z postępowania dowodowego przede 
wszystkim w sytuacji naruszenia prawa proceduralnego przez Komisję przy pozyskiwaniu takiego 
dowodu. 

Jednakże dowód bezprawny materialnie (będący efektem naruszenia prawa przez stronę lub 
podmiot trzeci) nie będzie co do zasady podlegał wyłączeniu z akt sprawy44. Ogromna swoboda 
w zakresie dopuszczalności różnego rodzaju materiałów dowodowych w postępowaniu prowa-
dzonym na szczeblu unijnym nie może mieć jednak charakteru absolutnego, na co zasadnie 
zwrócił uwagę Sąd. Wykorzystanie nielegalnego nagrania nie stoi w sprzeczności z zasadami 
słuszności, o których mowa w art. 6 EKPC. Konieczność zagwarantowania stronom postępo-
wania poszanowania ich praw podstawowych, ustanawia jednak pewne wymogi proceduralne 
dopuszczania takich materiałów dowodowych. Sąd postanowił zastosować zatem swoisty test 
prawidłowości dopuszczenia takiego dowodu, oparty na orzecznictwie ETPC wydanym na grun-
cie art. 6 EKPC. Chodzi tu przede wszystkim o zagwarantowanie stronom prawa do rzetelnego 
procesu. Po pierwsze, prawo to powinno przejawiać się możliwością podważenia wiarygodności 
lub zasadności wykorzystania danego środka dowodowego w toku postępowania. Po drugie, 
taki kontrowersyjny dowód nie może stanowić jedynego argumentu za stwierdzeniem naruszenia 
art. 101 TFUE. Z treści komentowanego orzeczenia wynika, że spełnienie tych dwóch przesłanek 
w toku postępowania dowodowego przed Komisją uprawnia do włączenia dowodu zdobytego z na-
ruszeniem prawa do akt sprawy. Oczywiście w sytuacji, gdy organ ochrony konkurencji dopełni 
wcześniej wszystkich obowiązujących go przepisów dotyczących pozyskiwania takich dowodów, 
np. przeprowadzając – tak jak w komentowanej sprawie – w pełni legalną kontrolę w siedzibie 
przedsiębiorcy lub mieszkaniach prywatnych. 

Za słuszne należy również uznać podejście względem argumentów Skarżących zaprezen-
towane przez Sąd na gruncie zasad autonomiczności i jednolitości prawa Unii. Sąd wyraźnie 
potwierdził, przywołując przy tym wyrok w sprawie Franchet i Byk/Komisja, że żaden przepis 
prawa wspólnotowego nie zakazuje wprost posługiwania się na gruncie postępowania dowodami 
pozyskanymi z naruszeniem prawa – na przykład poprzez naruszenie praw podstawowych. Nie 
istnieje też jakakolwiek zasada, w imię której dowody pozyskane z naruszeniem prawa nie mogą 
być wykorzystane w postępowaniu przygotowawczym czy sądowym. 

W mojej opinii chodzi tutaj oczywiście o dowody bezprawne materialnie, czyli – jak już wy-
żej wspomniano – będące rezultatem naruszenia prawa przez stronę postępowania (względ-
nie podmiot trzeci). Sąd, podobnie jak w wyroku w sprawie Akzo Nobel Chemicals i Akcros 
Chemicals/Komisja45, nie zidentyfi kował w porządkach prawnych państw członkowskich jednolitych 
tendencji ustawodawczych – w tym przypadku w zakresie dopuszczalności dowodów pozyskanych 
z naruszeniem prawa. W takiej sytuacji zastosowanie najbardziej restrykcyjnych przepisów spo-
śród ustawodawstw państw członkowskich, tak jak chciały tego Skarżące, naraziłoby na szwank 
jednolitość stosowania prawa Unii, do czego Sąd nie mógł dopuścić. Zasada jednolitości prawa 

44 Być może dopiero w sytuacji ewidentnego i drastycznego naruszenia prawa przy pozyskiwaniu takiego dowodu (oszustwo, kradzież itp.) Komisja 
poweźmie wątpliwość czy należy go włączać do akt postępowania. Jak wskazuje W. Jasiński (przy czym na gruncie uokk z 2007 r.), jeżeli dopuszczenie 
wykorzystania danego dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa godziłoby w określone wartości w sposób nieakceptowalny, to należy opowiedzieć 
się za niedopuszczalnością danego dowodu (Jasiński, 2016). 
45 Wyr. TS z 14.09.2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals, ECLI: EU:C:2010: 512, pkt 69–76.
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Unii jest bowiem podstawowym wymogiem wspólnotowego porządku prawnego (Hauser, Wróbel 
i Niewiadomski, 2014)46.

Reasumując, na gruncie prawa unijnego stosowanego przez Komisję w sporach z zakresu 
prawa konkurencji, zagadnienie „legalności” dowodów opiera się zasadniczo na wymiarze pro-
ceduralnym (rzetelności postępowania). Chodzi tutaj o: (i) zgodność metody pozyskania danego 
dowodu z obowiązującymi procedurami, do których stosowania zobligowane są organy Unii; a tak-
że (ii) zapewnienie stronie odpowiednich gwarancji procesowych na etapie analizowania danego 
materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym przed organem. Tytułem przykładu: dowód 
mógłby zostać uznany za niedopuszczalny, jeśli zostałby pozyskany przez Komisję w wyniku kon-
troli przeprowadzonej bez odpowiedniego upoważnienia lub w sytuacji zatajenia danego dowodu 
względem strony w czasie postępowania kartelowego, co uniemożliwiłoby jej odniesienie się do 
treści danego środka dowodowego. Bezprawność proceduralną można przyrównać do koncep-
cji „owoców zatrutego drzewa”, gdzie naruszenie przepisów postępowania dowodowego przez 
organ ochrony konkurencji („drzewo”) wyklucza zastosowanie uzyskanych dowodów („owoców”) 
w dalszych stadiach postępowania (Laskowska, 2003).

W świetle komentowanego wyroku oraz innych przywołanych orzeczeń, które pojawi-
ły się w ostatnich latach, nie ma jednak istotnych przeciwwskazań, by włączyć do materiału 
dowodowego nagrania pierwotnie uzyskane nielegalnie przez strony postępowania lub pod-
mioty trzecie. 

Jako swoistą ciekawostkę można wskazać, że Sąd w zasadzie nie przedstawił jednoznacznej 
argumentacji na poparcie twierdzenia, że nagrania były sporządzone w sposób nielegalny, choć 
ich „nielegalność” niejako potwierdził („[...] początkowo zostały one uzyskane przez osobę trze-
cią, w niniejszym przypadku nielegalnie, na przykład z naruszeniem prawa do poszanowania 
życia prywatnego, któremu poświęcony jest art. 8 EKPC”47). Kwestia materialnej bezprawności 
przedmiotowych nagrań została więc pozostawiona na marginesie. Sąd przyjął w tym zakresie 
optykę Skarżących, które stwierdziły, że naruszone zostało ich prawo do poszanowania życia 
prywatnego wynikające z art. 8 EKPC.

Z tego punktu widzenia mylący może być fakt przytoczenia przez Sąd orzecznictwa ETPC, 
w którym potwierdzono, że podsłuchiwanie rozmów telefonicznych może stanowić ingerencję 
w wykonywanie praw gwarantowanych art. 8 EKPC. Wszystkie przywołane przez sąd orzecze-
nia ETPC dotyczyły zgoła innych sytuacji niż przedmiotowa sprawa. Przede wszystkim wyroki te 
zostały wydane na gruncie spraw karnych, choć oczywiście charakter spraw antymonopolowych 
nie wyklucza możliwości zastosowania względem nich niektórych standardów procesowych obo-
wiązujących w sprawach karnych (Kowalik-Bańczyk, 2012). Ponadto we wszystkich przywołanych 
orzeczeniach ETPC chodziło o prowadzenie podsłuchów rozmów telefonicznych przez organy 
państwa. W przedmiotowej sprawie mieliśmy natomiast do czynienia z rejestrowaniem nagrań 
przez jedną ze stron toczącej się rozmowy. Choć nie jest to miejsce na pogłębione rozważania 
na temat naruszeń przepisów EKPC, to wedle najlepszej wiedzy autora nie pojawił się jeszcze 
wyrok ETPC, w którym wprost potwierdzone by zostało, że niejawne nagrywanie rozmów przez 

46 Zob. również wyr. TS: z 21.02.1991 r. w sprawach połączonych C-143/88 i C-92/89 Zuckerfabrik, ECLI:EU:C:1991:65, pkt 26; z 5.03.1996 r. w spra-
wach połączonych C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pêcheur, ECLI:EU:C:1996:79, pkt 33. 
47 T-54/14 Goldfi sh, pkt 60.
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jedną ze stron konwersacji narusza art. 8 EKPC, choć w doktrynie funkcjonuje pogląd, że sporzą-
dzanie takich nagrań może naruszać wspomniany wyżej przepis (Laskowska, 2003). Powyższe 
przytoczenia należy zatem potraktować jako swoisty wstęp do nakreślenia omówionych wyżej 
proceduralnych wymogów dopuszczalności dowodów bezprawnych materialnie w postępowaniach 
prowadzonych przed Komisją. 

W jaki sposób rozstrzygnięcia zawarte w komentowanym wyroku można odnieść względem 
polskiej praktyki postępowań dowodowych prowadzonych przed Prezesem UOKiK na gruncie 
uokik z 2007 r.? Nie ulega wątpliwości, że w świetle reguł rządzących postępowaniem dowo-
dowym przed Prezesem UOKiK niedopuszczalne będą wszelkie dowody uzyskane z narusze-
niem prawa przez organ administracji publicznej. Bez wdawania się w pogłębione rozważania 
wskazać można choćby art. 75 k.p.a (przydatność danego dowodu dla wyjaśnienia sprawy 
oraz niesprzeczność z prawem), a także treść art. 105m ust. 3 uokik z 2007 r., w myśl którego 
w przypadku uwzględnienia zażalenia na czynność kontrolną, uzyskane w jej wyniku dowody nie 
mogą być wykorzystane w prowadzonym postępowaniu, w innych postępowaniach prowadzo-
nych przez Prezesa UOKiK, a także w postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów. W zakresie dowodów bezprawnych proceduralnie nie ma więc zasadniczych różnic 
pomiędzy krajowymi a unijnymi rozwiązaniami. Inaczej ma się sprawa dopuszczalności wyko-
rzystania materiałów dowodowych pozyskanych pierwotnie z naruszeniem prawa przez stronę 
postępowania (osobę trzecią). Przy czym abstrahuję już tutaj od kwestii czy na gruncie polskich 
przepisów niejawne nagrywanie rozmów przez jedną ze stron konwersacji rzeczywiście stano-
wi naruszenie prawa materialnego (Korszeń, 2013). Jak już wyżej wykazano, na gruncie prawa 
unijnego nie ma co do zasady żadnych przeszkód, by takie dowody włączyć do akt sprawy. 
W polskim porządku prawnym, w szczególności na gruncie reguł postępowania cywilnego, które 
mutatis mutandis stosuje w postępowaniu dowodowym przed Prezesem UOKiK, również nie ma 
przepisów wprost zakazujących wykorzystywania w postępowaniu cywilnym dowodów uzyska-
nych w sposób sprzeczny z prawem. Niemniej, w doktrynie funkcjonuje dominujący pogląd, że 
w postępowaniu cywilnym obowiązuje taki zakaz, choć niewyrażony expressis verbis (Krakowiak, 
2005; Korszeń, 2013; Laskowska, 2003). Czy w związku z tym w postępowaniu przed Prezesem 
UOKiK również należy wykluczyć wszelkie dowody uzyskane pierwotnie przez stronę w sposób 
bezprawny? 

Kategoryczne stanowisko w tym zakresie przyjął Ł. Błaszczak, który stwierdził, że w każ-
dym wypadku Prezes UOKiK będzie zobowiązany do prowadzenia postępowania dowodowego 
z wyłączeniem dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem – również przez stronę po-
stępowania (Skoczny i in., 2014). W mojej opinii należy jednak zgodzić się z W. Jasińskim, który 
podziela poglądy wyrażane w doktrynie cywilnoprocesowej o zasadniczej niedopuszczalności 
wykorzystywania dowodów uzyskanych nielegalnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich dyskwali-
fi kacja na gruncie postępowania przed Prezesem UOKiK nie może być dokonywana automatycz-
nie (Jasiński, 2016). Biorąc bowiem pod uwagę charakter postępowania przed Prezesem UOKiK 
oraz realizację określonych celów publicznoprawnych przez ten organ, nie sposób w mojej opinii 
zbudować in abstracto jednolitej reguły zakazującej wykorzystywania takich dowodów. Według 
W. Jasińskiego konieczne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, w tym zagrożenia 
dla poszanowania prawa do sądu strony postępowania, jakie wiązałoby się z uznaniem danego 
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dowodu za niedopuszczalny (Jasiński, 2016). W mojej opinii jeżeli uznamy zatem, że w szcze-
gólnych, konkretnych przypadkach Prezes UOKiK może włączyć do akt sprawy dowód pierwotnie 
pozyskany przez stronę w sposób niezgodny z prawem, to stronom takiego postępowania nale-
ży bezwzględnie zagwarantować prawa wyszczególnione przez Sąd w komentowanym wyroku 
w myśl przepisów EKPC, w tym w szczególności prawo do rzetelnego procesu przejawiające się 
możliwością odniesienia się do treści takiego dowodu, a także zakwestionowania jego dopusz-
czalności w danym postępowaniu. 

V. Podsumowanie 
Słuszne rozstrzygnięcie przyjęte w komentowanym wyroku można uznać za jednoznaczną 

wskazówkę dla przedsiębiorców, że wszelkie nagrania rozmów telefonicznych pomiędzy konku-
rentami zarejestrowane przez jedną ze stron konwersacji mogą pewnego dnia trafi ć w ręce Komisji 
Europejskiej. Komisja, przy zachowaniu pewnych warunków, będzie mogła w sposób legalny włą-
czyć takie nagrania do postępowania dowodowego w sprawie kartelowej. I to niezależnie od tego 
czy sporządzanie takich nagrań stanowiło czyn niedozwolony w danym państwie członkowskim, 
a także niezależnie od istnienia zakazów dowodowych wyłączających możliwość skorzystania 
z takich dowodów w postępowaniach kartelowych na poziomie krajowym. Swoboda z korzysta-
nia z takich materiałów dowodowych w postępowaniu przed Komisją nie ma jednak charakteru 
absolutnego. Stronom postępowania, w którym wykorzystuje się dowody pozyskane pierwotnie 
z naruszeniem prawa, Komisja musi zagwarantować poszanowanie praw podstawowych, w tym 
w szczególności prawa do rzetelnego procesu. Dowód uzyskany z naruszeniem prawa nie może 
ponadto stanowić jedynej przesłanki dla stwierdzenia naruszenia art. 101 TFUE. 

Bibliografi a
Buhart, J., Maulin, R. (2011). Proof in Cartels: State of Play and Perspectives. Concurrences 4, 51–64 (FR).
Hauser, R., Wróbel, A. i Niewiadomski, Z. (red.). (2014). Europeizacja prawa administracyjnego System 

Prawa Administracyjnego, Rozdział III. Zasada efektywnego wykonywania prawa Unii w sferze ad-
ministracyjnego, pośredniego wykonywania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. 
Tom 3. Warszawa: C.H. Beck.

Jasiński, W. (2016). Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i kon-
sumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Korszeń, D. (2013). Zakres zakazu przeprowadzania w postępowaniu cywilnym dowodów nielegalnych 
(bezprawnych). Monitor Prawniczy, 1.

Kowalik-Bańczyk, K. (2012). Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku 
unifi kacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krakowiak, M. (2005). Potajemne nagranie na taśmę jako dowód w postępowaniu cywilnym. Monitor 
Prawniczy, 24.

Laskowska, A. (2003). Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane w sposób sprzeczny z prawem. Państwo 
i Prawo, 12, 88–101.

Lenaerts, K. (2006). Some Thoughts on Evidence and Procedure in European Community Competition 
Law. Fordham International Law Journal, 30(5).



95 Mateusz Mroczek            Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.6

Markiewicz, K., Błaszczak, Ł. i Rudkowska-Ząbczyk, E. (red.). (2010). Dowody w postępowaniu cywilnym. 
Warszawa: C.H. Beck.

Marquis, M. i Cisotta, R. (2015). Litigation and arbitration in EU competition law. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing.

Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mateusz Mroczek*
aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; 
prawnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; e-mail: m.j.mroczek@gmail.com.

* Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi autora i nie wyrażają ofi cjalnego stanowiska instytucji, w której jest zatrudniony.



96

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.7

Selektywność systemu podatkowego na potrzeby 
art. 107 ust. 1 TFUE 

a równe traktowanie i dyskryminacja.
Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. 

w sprawach połączonych C-20/15 P i C-21/15 P 
Komisja Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) 

oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) i Santusa Holding SL (C-21/15 P)

Spis treści
I. Tezy wyroku
II. Omówienie stanu faktycznego i przebiegu sprawy
III. Komentarz do wyroku
IV. Kontekst orzeczniczy i dalszy rozwój orzecznictwa

Słowa kluczowe: dyskryminacja; ogólna zasada równego traktowania; prawo Unii Europejskiej; 
selektywność; system podatkowy. 

JEL: K21, K29, K41, K42

I. Tezy wyroku1

1. W celu udowodnienia selektywności systemu podatkowego istotna jest tylko okoliczność, że 
środek – niezależnie od jego postaci lub zastosowanej techniki regulacyjnej – skutkuje tym, 
że stawia przedsiębiorstwa będące benefi cjentami w korzystniejszej sytuacji niż inne przed-
siębiorstwa, mimo że wszystkie te przedsiębiorstwa znajdują się w porównywalnej sytuacji 
faktycznej i prawnej w świetle celu przyświecającego danemu systemowi podatkowemu. Nie 
można ponadto wymagać, by w celu udowodnienia selektywności takiego środka Komisja 
określiła pewne szczególne i swoiste cechy charakterystyczne wspólne przedsiębiorstwom 
będącym benefi cjentami korzyści podatkowej, które to cechy pozwalają je odróżnić od przed-
siębiorstw wykluczonych z zakresu zastosowania tej korzyści (pkt 78 i 79 wyroku).

2. Badanie selektywności należy przeprowadzić w rygorystyczny i wystarczająco uzasadniony 
sposób, aby umożliwić kompletną kontrolę sądową, między innymi w kwestii porównywalności 
sytuacji podmiotów gospodarczych korzystających ze środka z sytuacją podmiotów gospo-
darczych, które są wykluczone z zakresu zastosowania danego środka oraz w stosownym 
wypadku w przedmiocie wskazanego przez dane państwo członkowskie uzasadnienia nie-
równego traktowania (pkt 94 wyroku).

1 Opracowanie własne autora.
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3. Środek mający na celu uprzywilejowanie eksportu może zostać uznany za selektywny m.in. 
wtedy, gdy przysparza on korzyści przedsiębiorstwom dokonującym operacji transgranicz-
nych, w szczególności operacji inwestycyjnych, ze szkodą dla innych przedsiębiorstw, które, 
znajdując się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu przyświecającego 
danemu systemowi podatkowemu, dokonują operacji tego samego rodzaju na terytorium 
kraju (pkt 119 wyroku).

II. Omówienie stanu faktycznego i przebiegu sprawy
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-20/15 P i C-21/15 P Komisja 

Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) 
i Santusa Holding SL (C-21/15 P)2, został wydany w wyniku dwóch odwołań wniesionych w dniu 
19 stycznia 2015 r. w trybie art. 56 statutu TSUE przez Komisję Europejską od wyroków Sądu 
z dnia 7 listopada 2014 roku, wydanych w składach powiększonych w sprawach Autogrill España, 
SA przeciwko Komisji Europejskiej3 oraz Banco Santander, SA i Santusa Holding, SL przeciwko 
Komisji Europejskiej4. Trybunał orzekał w składzie Wielkiej Izby. 

Przedmiotowa sprawa dotyczyła środka pomocy państwa w formie systemu pomocy, wpro-
wadzonego do hiszpańskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środek polegał 
na tym, że w przypadku nabycia przez przedsiębiorstwo opodatkowane w Hiszpanii udziałów 
w „przedsiębiorstwie zagranicznym” – w sytuacji, gdy udziały te wynoszą co najmniej 5% naby-
wanego przedsiębiorstwa i pozostają własnością nabywcy nieprzerwanie przez okres co najmniej 
jednego roku – wynikająca z tego nabycia udziałów wartość fi rmy (goodwill), zaksięgowana jako 
oddzielna wartość niematerialna, może zostać odliczona w postaci amortyzacji od podstawy opo-
datkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, którego przedsiębiorstwo to jest płatnikiem. 
Za „przedsiębiorstwo zagraniczne” uznawane było przedsiębiorstwo opodatkowane podatkiem 
identycznym z tym, jaki znajduje zastosowanie w Hiszpanii i osiągające swe przychody głównie 
z działalności prowadzonej za granicą.

Komisja w swoich decyzjach uznała sporny środek za wprowadzony niezgodnie z prawem 
(tj. z naruszeniem obecnego art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE) i częściowo niezgodny ze wspólnym 
(obecnie wewnętrznym) rynkiem. Komisja nakazała również Hiszpanii odzyskanie spornej pomocy 
wraz z odsetkami obliczonymi na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/20045, o tyle, 
o ile pomoc indywidualna udzielona w ramach tego programu pomocy nie spełniała warunków 
zwolnienia grupowego lub pomocy de minimis6. W wyniku skarg wniesionych przez Autogrill 
España oraz Banco Santander i Santusa Holding Sąd zważył, że Komisja błędnie zastosowała 
art. 87 ust. 1 TWE (Autogrill España) oraz art. 107 ust. 1 TFUE (Banco Santander i Santusa). Sąd 
stwierdził nieważność decyzji Komisji w zaskarżonej części (tj. istnienia pomocy i ewentualnie jej 

2 ECLI:EU:C:2016:981; dalej: Komisja/World Duty Free Group SA i in.
3 Wyr. Sądu z 7.11.2014 r. w sprawie T-219/10 Autogrill España, SA przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:939; dalej: Autogrill España.
4 Wyr. Sądu z 7.11.2014 r. w sprawie T-399/11 Banco Santander, SA i Santusa Holding, SL przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:938; dalej: 
Banco Santander i Santusa.
5 Obecnie rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z 21.04.2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2004 L 140/1).
6 Por. dec. Komisji 2011/5/WE z 28.10.2009 r. w sprawie amortyzacji podatkowej fi nansowej wartości fi rmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicz-
nych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz. Urz. UE 2011 L 7/48), a także decyzja Komisji 2011/282/
UE z 12.01.2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej fi nansowej wartości fi rmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach 
C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz.Urz. UE L 135/1).
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zwrotu), przy czym rozpoznał i uwzględnił zarzut naruszenia normy wynikającej z obecnego art. 
107 ust. 1 TFUE, w części dotyczącej pojęcia selektywności – ustalenia, że sporny środek sprzyja 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 
Sąd zważył tytułem ratio, że stwierdzenie selektywności środka opiera się na różnicy w traktowaniu 
poszczególnych kategorii przedsiębiorstw podlegających prawodawstwu jednego i tego samego 
państwa członkowskiego, a nie na traktowaniu przedsiębiorstw z danego państwa członkowskie-
go w sposób odmienny niż traktowane są przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich7. Co 
więcej, dla ustalenia czy dany środek jest selektywny nie wystarczyło, że domniemani benefi cjenci 
byli przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie eksportu, a konieczne było zdaniem 
Sądu sprawdzenie czy sprzyja on szczególnej kategorii przedsiębiorstw czy towarów, wykluczając 
z zakresu swego stosowania inne przedsiębiorstwa czy też inne towary8. 

Wyroki te zostały zaskarżone przez Komisję, która zarzuciła Sądowi obrazę art. 107 ust. 1 TFUE 
w dwóch częściach, tj. że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, nakładając na nią obowiązek usta-
lenia grupy przedsiębiorstw mających swoiste cechy charakterystyczne w celu wykazania selek-
tywnego charakteru środka, a także dopuścił się naruszenia prawa przy stosowaniu orzecznictwa 
dotyczącego pomocy związanej z eksportem oraz że wprowadził sztuczne rozróżnienie między 
pomocą związaną z eksportem towarów i pomocą związaną z eksportem kapitału9.

Rzecznik Generalny (RG) Melchior Wathelet przedstawił Trybunałowi w dniu 28 lipca 2016 r. 
opinię10, w której zalecił uchylenie obu wyroków w całości oraz zwrócenie spraw do ponowne-
go rozpoznania Sądowi. RG Wathelet wskazał, że jego zdaniem art. 107 ust. 1 TFUE obejmuje 
środki odnoszące się do typu czynności prawnej (transakcji), a nie bezpośrednio do przedsię-
biorstw, a kryterium selektywności nie wymaga określenia kategorii przedsiębiorstw, które można 
odróżnić ze względu na ich cechy szczególne, które sprawiałyby, że tylko te przedsiębiorstwa są 
uprzywilejowane przez dany środek podatkowy. Ponadto, według Rzecznika sporny środek jest 
selektywny, ponieważ przysparza on korzyści przedsiębiorstwom dokonującym transakcji trans-
granicznych, a nie przysparza ich przedsiębiorstwom dokonującym takich samych transakcji na 
poziomie krajowym. RG dodał, że „kryterium selektywności dotyczy istnienia dyskryminacji, czyli 
nieuzasadnionego, zróżnicowanego obciążenia podatkowego przedsiębiorstw znajdujących się 
z punktu widzenia celu, któremu służy system podatkowy tego państwa członkowskiego, w po-
równywalnej sytuacji faktycznej i prawnej11”. Rzecznik tytułem uzupełniającym wskazał, że środek 
podatkowy jest selektywny, jeżeli przysparza korzyści przedsiębiorstwom dokonującym transakcji 
transgranicznych, lecz nie przedsiębiorstwom dokonującym porównywalnych transakcji na po-
ziomie krajowym.

Trybunał Sprawiedliwości w omawianym wyroku potwierdził, że selektywność jest konsty-
tutywna dla pojęcia „pomocy państwa”, którego wszystkie przesłanki muszą być jednocześnie 

 7 Sprawa Autogrill España powyżej, pkt 75, sprawa Banco Santander i Santusa powyżej, pkt 79. Zdaniem Sądu bez znaczenia dla wyników prze-
prowadzanej analizy kryterium selektywności była też okoliczność, że dany środek sprzyja przedsiębiorstwom opodatkowanym w jednym państwie 
członkowskim w porównaniu z przedsiębiorstwami opodatkowanymi w innych państwach członkowskich, w szczególności ze względu na to, iż ułatwia 
on nabywanie przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w tym państwie członkowskim udziałów w kapitale spółek mających siedzibę za granicą tego 
państwa (pkt 72 i 76 tamże).
 8 Pkt 81 i 85 tamże.
 9 Por. zarzuty odwołania Komisji od wyr. w sprawie Autogrill España (Dz. Urz. UE 2015 C 81/10-11), a także Banco Santander i Santusa (Dz. Urz. 
UE C 81/11). 
10 Opinia Rzecznika Generalnego M. Watheleta, przedstawiona w dniu 28.07.2016 r., ECLI:EU:C:2016:624.,
11 Pkt 131 opinii.
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spełnione. Trybunał wskazał również, że ocena warunku selektywności wymaga ustalenia czy 
w ramach danego systemu prawnego sporny środek krajowy może sprzyjać „niektórym przedsię-
biorstwom lub produkcji niektórych towarów” w porównaniu z innymi, znajdującymi się, w świetle 
celu przyświecającego temu systemowi, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej i „tym samym 
poddanymi odmiennemu traktowaniu, które może zostać zasadniczo uznane za dyskryminacyj-
ne (pkt 53 i 54)”. Zdaniem Trybunału, istotnym kryterium dla selektywności jest czy dany środek 
wprowadza wśród podmiotów gospodarczych znajdujących się, w świetle celu przyświecającego 
wchodzącemu w grę ogólnemu systemowi podatkowemu, w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej, zróżnicowanie, które nie jest uzasadnione charakterem i strukturą tego systemu (pkt 60).

Trybunał następnie wbrew Sądowi zastrzegł po przywołaniu swojego orzecznictwa i rozu-
mowania Sądu, że „dodatkowego wymogu w postaci określenia szczególnej kategorii”, który to 
wymóg występowałby obok metody analizy mającej zastosowanie do selektywności w zakresie 
podatków wynikającej z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, która to metoda polega głównie na 
„ustaleniu, czy wykluczenie niektórych podmiotów gospodarczych z możliwości skorzystania z ko-
rzyści podatkowej wynikającej ze środka stanowiącego odstępstwo od powszechnego systemu 
podatkowego stanowi dyskryminacyjne traktowanie w stosunku do tych podmiotów”, nie można 
wywieść z dotychczasowego orzecznictwa (pkt 71). O ile w celu udowodnienia selektywności 
środka podatkowego zdaniem Trybunału nie zawsze konieczne jest, by środek ten miał charakter 
odstępstwa od powszechnego systemu podatkowego, okoliczność, że ma on taki charakter, jest 
zdecydowanie istotna dla tego celu, gdy wynika z niej, iż odróżnia się dwie kategorie podmiotów 
gospodarczych, które są a priori poddane zróżnicowanemu traktowaniu, czyli podmioty gospodar-
cze objęte środkiem stanowiącym odstępstwo oraz podmioty gospodarcze, które nadal podlegają 
powszechnemu systemowi podatkowemu, mimo że te dwie kategorie znajdują się w porówny-
walnej sytuacji w świetle celu przyświecającego wspomnianemu systemowi. Nie można ponadto 
wymagać zdaniem TS od Komisji, by w celu udowodnienia selektywności środka Komisja okre-
śliła pewne szczególne i swoiste cechy charakterystyczne wspólne przedsiębiorstwom będącym 
benefi cjentami korzyści podatkowej, które to cechy pozwalają je odróżnić od przedsiębiorstw 
wykluczonych z zakresu zastosowania tej korzyści (pkt 77–78).

W podsumowaniu tych rozważań Trybunał wyraził tezę I omawianego wyroku w pkt 79 orzecze-
nia. Otóż, w wypadku konieczności ustalenia selektywności systemu pomocy takiego, jak w spra-
wie (a więc nieselektywnego ze swojej istoty lub prima facie oraz nieokreślającego benefi cjentów 
w sposób indywidualny lub konkretny) istotna jest tylko okoliczność, że środek – niezależnie od 
jego postaci lub zastosowanej techniki regulacyjnej – skutkuje tym, że stawia przedsiębiorstwa 
będące benefi cjentami w korzystniejszej sytuacji niż inne przedsiębiorstwa, mimo że wszystkie 
te przedsiębiorstwa znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu 
przyświecającego danemu systemowi podatkowemu. 

TS wskazał dodatkowo w pkt 86, że warunek zastosowania lub uzyskania pomocy podatkowej 
może skutkować selektywnym charakterem tej pomocy, jeżeli warunek ten wiąże się z wprowa-
dzeniem zróżnicowania wśród przedsiębiorstw znajdujących się jednak, w świetle celu przyświe-
cającego danemu systemowi podatkowemu, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej i „jeżeli 
tym samym prowadzi do dyskryminacji wobec przedsiębiorstw, które są wykluczone z zakresu 
zastosowania owej pomocy”. 
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TS podsumował pierwszą część zarzutu w ten sposób (pkt 94, teza II), że „choć badanie 
selektywności należy przeprowadzić w rygorystyczny i wystarczająco uzasadniony sposób, aby 
umożliwić kompletną kontrolę sądową, między innymi w kwestii porównywalności sytuacji pod-
miotów gospodarczych korzystających ze środka z sytuacją podmiotów gospodarczych, które 
są wykluczone z zakresu zastosowania danego środka, oraz w stosownym wypadku w przed-
miocie wskazanego przez dane Państwo Członkowskie uzasadnienia nierównego traktowania” 
i uwzględnił naruszenie art. 107 ust. 1 TFUE przez Sąd, w drodze nieprawidłowej wykładni pojęcia 
selektywności.

W przedmiocie drugiej części zarzutu Trybunał zauważył, że jego orzecznictwo odnoszące się 
do środków pomocy eksportowej „siłą rzeczy” dotyczy również selektywności, albowiem wszystkie 
przesłanki pomocy muszą być spełnione (pkt 116). W tym zakresie TS zaprzeczył Sądowi i zwa-
żył, że jego orzecznictwa w sprawach pomocy eksportowej nie można rozumieć w ten sposób, 
że selektywny charakter środka krajowego musi koniecznie wynikać z okoliczności, iż sprzyja on 
jedynie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie eksportu towarów lub usług. 
TS potwierdził stosowanie określonej w ramach pierwszej części zarzutu wykładni selektywności 
do środków eksportowych i wskazał też tytułem tezy III, że sporny środek mający na celu uprzy-
wilejowanie eksportu może zostać uznany za selektywny, jeżeli przysparza on korzyści przed-
siębiorstwom dokonującym operacji transgranicznych, w szczególności operacji inwestycyjnych, 
ze szkodą dla innych przedsiębiorstw, które, znajdując się w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej w świetle celu przyświecającego danemu systemowi podatkowemu, dokonują operacji 
tego samego rodzaju na terytorium kraju (pkt 117–119). 

W efekcie uwzględniono również drugą część zarzutu, a TS uchylił zaskarżone wyroki w ca-
łości i zwrócił sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania.

III. Komentarz do wyroku
Omawiany wyrok ma istotne znaczenie dla analizy przesłanki selektywności w sprawach po-

datkowych i przyczynia się do wyjaśnienia „trzystopniowego” sposobu badania tej kwestii. Wyrok 
ów usuwa również wątpliwości wytworzone przez orzeczenia w sprawach Autogrill España oraz 
Banco Santander i Santusa Holding (Lienemeyer, i Tomat [w:] Pesaresi, van de Casteele, Flynn, 
Siaterli, 2015, s. 428; Hoffman, Micheau, 2016, s. 138), co zostało już odnotowane w literaturze 
(Bacon, 2017, s. 70 i 77). Niewątpliwie również jest to orzeczenie słuszne co do sentencji, ponieważ 
w istocie nie sposób było wywieść z dotychczasowego orzecznictwa TSUE jakiegoś rodzaju „testu 
kategorii” albo konieczności wyróżniania szczególnych właściwości benefi cjentów środka pomocy 
– co sprawiało, że rozstrzygnięcia Sądu nie mogły się ostać. Niemniej jednak, omawiany wyrok 
nie ustrzegł się wypowiedzi, które są wątpliwe z punktu widzenia dotychczasowego orzecznictwa 
oraz treści normatywnej art. 107 ust. 1 TFUE. Niniejsza glosa analizuje rozumowanie Trybunału 
oraz ocenia je przez pryzmat dotychczasowego rozumienia pojęcia „selektywności”, jak również 
odnotowuje się tutaj późniejsze rozstrzygnięcia TSUE nawiązujące do tego wyroku.

Sprawa Komisja/World Duty Free Group SA i in. za swój przedmiot ma jedną z przesłanek 
zaistnienia środka pomocy państwa, to jest selektywność. Pomoc państwa musi być udzielona 
w myśl art. 107 ust. 1 TFUE „niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów”, 
co określa się w orzecznictwie właśnie „selektywnością”. Selektywność, jako jedna z przesłanek 
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pomocy, ma konstytutywny charakter dla pomocy i musi istnieć jednocześnie z innymi przesłankami 
pomocy państwa, aby dane wsparcie mogło być uznane za pomoc12. A contrario, środki stosują-
ce się do wszystkich przedsiębiorstw – „środki ogólnego zastosowania” według zawiadomienia 
Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy państwa13 – nie będą selektywne, a w konsekwen-
cji nie będą mogły być uznane za środki pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE14. 
Środki podatkowe mogą stanowić pomoc państwa, gdyż środek poprzez który władze publiczne 
przyznają niektórym przedsiębiorstwom korzystne traktowanie pod względem podatkowym, co 
wprawdzie nie jest związane z przekazaniem zasobów państwowych, ale stawia benefi cjentów 
w korzystniejszej sytuacji fi nansowej niż innych podatników, stanowi pomoc państwa w rozumie-
niu art. 107 ust. 1 TFUE15.

Selektywność środka podatkowego może powstać na różne sposoby, które Komisja katalo-
guje w zawiadomieniu ws. pojęcia „pomocy” jako zaliczające się do selektywności przedmiotowej, 
regionalnej oraz „selektywności w szczególnych kwestiach dotyczących środków podatkowych16, 
przy czym należy zastrzec, że jest to podział doktrynalny, nieznany traktatom17. Omawiana sprawa 
dotyczy środka będącego systemem pomocy państwa w dziedzinie podatków, a więc, kierując 
się rozumowaniem zawiadomienia, dotyczy właśnie takiej „szczególnej selektywności środków 
podatkowych”, to jest amortyzacji podatkowej (pkt 5.4.5. zawiadomienia). Zdaniem Komisji, nie-
które metody amortyzacji podatkowej mogą być selektywne, a „bodźce sprzyjające amortyzacji 
(takie jak krótszy termin amortyzacji, korzystniejsza metoda amortyzacji, amortyzacja na wczes-
nym etapie itp.), które nie opierają się na wytycznych dotyczących zasad amortyzacji i odnoszą 
się do określonych rodzajów aktywów lub przedsiębiorstw, mogą stanowić pomoc państwa”18. 
Sama Komisja przyznaje w zawiadomieniu, że badanie selektywności amortyzacji podatkowej 
może być problematyczne (pkt 178) i nie wskazuje sposobu badania takiej selektywności. Należy 
więc przeprowadzić analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przede 
wszystkim orzecznictwa TS, z racji uchylenia wyroków Sądu) oraz ustalić treść normy wynikają-
cej z art. 107 ust. 1 TFUE na potrzeby zaproponowania sposobu badania takiej selektywności, 
a także określenia wpływu omawianego wyroku na tą kwestię.

Omawiany środek pomocy – jako część systemu podatkowego – ma charakter programu 
pomocowego. Przez program pomocowy należy rozumieć każde działanie, na którego podstawie, 
bez potrzeby dalszych środków wdrażających, można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na 
rzecz przedsiębiorstw określonych w akcie w sposób ogólny i abstrakcyjny oraz każde działanie, 

12 Por. np. wyr. TS z 6.09.2006 r. w sprawie C-88/03 Republika Portugalska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, EU:C:2006:511, pkt 54.
13 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt 118 (Dz. Urz. 
UE 2016 C 262/1); dalej: jzawiadomienie KE ws. pojęcia pomocy. 
14 Por. np. wyr. TS z 15.12.2005 r. w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Uffi cio Genova 1, EU:C:2005:774, pkt 49; 
wyr. TS z 8.11.2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion 
für Kärnten, EU:C:2001:598, pkt 36.
15 Por. wyr. TS z 4.06.2015 r. w sprawie C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück, EU:C:2015:354, pkt 72.
16 Por. pkt 5.2, 5.3 i 5.4 zawiadomienia.
17 Komisja wskazuje w pkt 119 zawiadomienia, że „warto rozróżnić selektywność przedmiotową od selektywności regionalnej. Ponadto wskazane jest 
przedstawienie dalszych wskazówek dotyczących niektórych kwestii związanych ze środkami podatkowymi (lub podobnymi)”, ale nie precyzuje dlaczego 
taki podział byłby przydatny w interpretacji art. 107 ust. 1 TFUE.
18 Pkt 179 zawiadomienia. Należy zauważyć, że zawiadomienie nie precyzuje, jakie to „wytyczne dotyczące zasad amortyzacji” miałyby się stosować. 
Niektóre kwestie dotyczące amortyzacji były opisane w Obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych 
z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. UE 1998 C 384/3), przy czym to obwieszczenie zostało uchylone zawiadomieniem 
ws. pojęcia pomocy (por. pkt 229 tiret trzecie zawiadomienia). 
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na którego podstawie pomoc, która nie jest związana z konkretnym projektem, może zostać przy-
znana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony lub w nieokreślonej kwocie19. 
Środek ma formę przepisu ustawy, który pozwala na korzystniejsze opodatkowanie w wyniku 
amortyzacji, bez dalszych środków, a więc jest programem pomocowym. 

Po drugie, środek ten zalicza się do środków pomocowych, które nie wskazują wprost swojego 
benefi cjenta20, nie są selektywne ze swojej istoty21, a także nie charakteryzują się uznaniowością 
pozwalającą organowi na określanie benefi cjentów lub warunków stosowania przyznanego środ-
ka22, a zamiast tego defi niują benefi cjentów ze względu na generalne i abstrakcyjne (obiektywne23) 
kryteria. Takie środki nie są prima facie selektywne i nie można domniemywać ich selektywności, 
jak przy pomocy indywidualnej24; zamiast tego konieczne jest ustalenie czy omawiany środek, 
niezależnie od stwierdzenia, że przysparza korzyści o zasięgu ogólnym, czyni to wyłącznie na 
korzyść niektórych przedsiębiorstw lub niektórych sektorów działalności25. Istnienie generalnych 
kryteriów samo z siebie nie wyłączało jednak możliwości zaistnienia selektywności26. 

W takich wypadkach dotychczasowe orzecznictwo Trybunału wskazywało, że art. 107 
ust. 1 TFUE wymaga ustalenia czy w ramach danego systemu prawnego przepis krajowy może 
sprzyjać „niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów” w porównaniu z innymi, 
które w świetle celu tego systemu znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej27. 
Dla celów takiego ustalenia konieczne było przeprowadzenie trzystopniowego testu selektywności, 
tj. po pierwsze ustalenie mającego zastosowanie „normalnego” bądź „ogólnego” systemu podat-
kowego. Po takim ustaleniu w stosunku do tej powszechnej lub „normalnej” regulacji podatkowej 
należało następnie ocenić i ustalić ewentualny selektywny charakter korzyści przyznanych przez 
sporny przepis podatkowy, wykazując, że stanowi on odstępstwo od regulacji zwykłej, ponieważ 
wprowadza zróżnicowanie podmiotów gospodarczych znajdujących się, w świetle celu wyznaczo-
nego regulacji podatkowej danego państwa członkowskiego, w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej28. Jeśli zostanie wykryte takie zróżnicowanie (odstępstwo, które oznacza selektywność 
a priori29), to trzecim etapem analizy byłoby ewentualne wykazanie przez państwo członkowskie, 

19 Art. 1 lit. d rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z 13.07.2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2015 L 248/9), dalej: rozporządzenie 2015/1589.
20 Por. wyr. TS z 26.10.2016 r. w sprawie C-211/15 P Orange przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2016:798, pkt 53 i 53 jako przykład środka 
pomocowego w formie ustawy wskazującego benefi cjenta i selektywnego z tego powodu. W szczególności dotyczy to środków indywidualnych ad hoc 
(por. Hancher, 2016, s. 81, nb. 3–119 i 3–120).
21 Por. wyr. TS z 15.11.2011 r. w połączonych sprawach C-106/09 P Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i C-107/09 P Królestwo Hiszpanii ) przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej ECLI:EU:C:2011:732, pkt 104-107; pkt 129 zawiadomienia KE ws. pojęcia pomocy.
22 Por. wyr. TS z 29.06.1999 r. w sprawie C-256/97 Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), ECLI:EU:C:1999:332, pkt 27.
23 Por. wyr. TS z 8.09.2011 r. w sprawie C-279/08 P Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów, ECLI:EU:C:2011:551, pkt 50.
24 Por. wyr. TS z 30.06.2016 r. w sprawie C-270/15 P Królestwo Belgii przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2016:489, pkt 49; Bacon, 2017, s. 69.
25 Por. wyr. C-270/15 P Belgia/Komisja, pkt 49; wyr. TS z 4.06.2015 r. w sprawie C-15/14 P Komisja Europejska przeciwko MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyrt, ECLI:EU:C:2015:362, pkt 60.
26 Por. wyr. TS z 29.03.2012 r. w sprawie C-417/10 Ministero dell’Economia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko 3M Italia SpA, 
ECLI:EU:C:2012:184, pkt 41 i 42.
27 Por. wyr. TS z 21.12.2016 r. w sprawie C-76/15 Paul Vervloet i in. przeciwko Ministerraad, ECLI:EU:C:2016:975, pkt 98 (wydany w tym samym dniu 
co omawiany wyr.): wyr. TS z 1.12.2016 r. w połączonych sprawach C-164/15 P i C-165/15 P Komisja Europejska przeciwko Aer Lingus Ltd i Ryanair 
Designated Activity Company, ECLI:EU:C:2016:990, pkt 51 (również wydany w tym samym dniu); wyr. C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems, pkt 74; 
wyr. TS z 9.10.2014 r. w sprawie C-522/13 Ministerio de Defensa i Navantia SA przeciwko Concello de Ferrol, ECLI:EU:C:2014:2262, pkt 34.
28 Tak wyr. TS z 18.07.2013 r. w sprawie C-6/12 P Oy, ECLI:EU:C:2013:525, pkt 19.
29 Por. wyr. TS z 21.06.2012 r. w sprawie C-452/10 P BNP Paribas i Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) przeciwko Komisji Europejskiej, 
ECLI:EU:C:2012:366, pkt 101.
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że zróżnicowanie to wynika z charakteru lub struktury systemu, w który się one wpisują30. Środek 
ustanawiający wyjątek od ogólnego systemu podatkowego może być uzasadniony w ten sposób, 
jeżeli stosujące go państwo członkowskie jest w stanie wykazać, że środek ten wynika bezpośred-
nio z zasad leżących u podstaw jego systemu podatkowego31 oraz jest uzasadniony charakterem 
(logiką, naturą) i ogólną strukturą danego systemu podatkowego. Środek musi być spójny z takim 
uzasadnieniem również w zakresie wykonywania tego środka32. Takie uzasadnianie jest również 
ograniczone zasadą proporcjonalności33, a także jest niemożliwe, gdy organ podatkowy może 
zezwolić na odstępstwo od systemu, korzystając z uprawnień dyskrecjonalnych i opierając się na 
kryteriach spoza samej regulacji podatkowej, na przykład skutków dla zatrudnienia34, potrzebie 
zachowania międzynarodowej konkurencyjności niektórych sektorów35 lub ochronie środowiska36.

Sprawa Komisja/World Duty Free i in. częściowo potwierdza dotychczasowe orzecznictwo, to 
jest konstytutywność selektywności dla istnienia pomocy37, możliwość wywołania selektywności 
przez środki o charakterze generalnym38, konieczność przeprowadzenia trzystopniowej analizy 
składającej się z ustalenia ram ogólnych, stwierdzenia zróżnicowania podmiotów znajdujących 
się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej oraz rozpoznania ewentualnego zarzutu uza-
sadnienia naturą i ogólną strukturą systemu podatkowego39, fakt, że spełnienie generalnych 
przesłanek zastosowania środka nie wyłącza selektywności samo z siebie40, a także wskazanie, 
że niektóre systemy podatkowe są selektywne ze swojej natury (por. C-106/09 P i C-107/09 P 
Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo) i nie zawsze konieczne jest 
istnienie odstępstwa w celu ustalenia selektywności41. Potwierdza się także to, że bardzo znaczą-
ca ilość przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o skorzystanie z danego środka krajowego czy 
też okoliczność, że przedsiębiorstwa te należą do różnych sektorów działalności, nie wystarcza 
do tego, by podać w wątpliwość selektywny charakter danego środka, a zatem by wykluczyć jego 
kwalifi kację jako pomoc państwa42. W ramach stanu faktycznego omawianej sprawy wskazuje się 
też, że „ewentualnego selektywnego charakteru spornego środka wcale nie podważa okoliczność, 
że istotny warunek uzyskania korzyści podatkowej przysparzanej przez środek dotyczy operacji 
gospodarczej, a mówiąc dokładniej, „operacji o czysto fi nansowym charakterze”, która nie wiąże 
się z minimalną kwotą inwestycji i która jest niezależna od charakteru działalności prowadzonej 
30 Por. wyr. C-417/10 3M Italia, pkt 40.
31 Por. wyr. TS z 8.09.2011 r., w połączonych sprawach C-78/08 Ministero dell’Economia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko Paint Graphos 
Soc. coop. arl, C-79/08 Adige Carni Soc. coop. arl, w likwidacji przeciwko Agenzia delle Entrate i Ministero dell’Economia e delle Finanze i C-80/08 
Ministero delle Finanze przeciwko Michele Franchetto, ECLI:EU:C:2011:550, pkt 65.
32 Sprawy połączone C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos, pkt 73 i 74. Można odnotować, że Trybunał nie stosuje spójnej terminologii, skoro środek 
może być uzasadniany logiką, charakterem, a także naturą systemu podatkowego, w dodatku do ogólnej struktury tegoż systemu. W literaturze wska-
zuje się, że te różnice w terminologii nie stanowią o istnieniu jakiejkolwiek różnicy jakościowej (tak Hoffman, Micheau, 2016, s. 133, w przypisie 20 i tam 
cytowane orzecznictwo).
33 Sprawy połączone C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos, pkt 75.
34 Por. wyr. C-6/12 P Oy, pkt 28 i 32.
35 Por. wyr. TS z 22.12.2008 r. w sprawie C-487/06 P British Aggregates Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Zjednoczone Królestwo, 
ECLI:EU:C:2008:757, pkt 88.
36 Por. wyr. C-487/06 P British Aggregates, pkt 92.
37 Pkt 53 ibidem.
38 Pkt 55 ibidem.
39 Pkt 57 i 58 ibidem.
40 Pkt 59 ibidem.
41 Pkt 76 i 77 ibidem.
42 Pkt 80 i tam cytowane orzecznictwo; por. też np. wyr. TS z 19.03.2015 r. w sprawie C-672/13 OTP Bank Nyrt. przeciwko Magyar Állam i Magyar 
Államkincstár, ECLI:EU:C:2015:185, pkt 49.
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przez przedsiębiorstwa będące benefi cjentami”, co odpowiada ustalonemu stanowisku Trybunału, 
że art. 107 ust. 1 TFUE nie dokonuje rozróżnienia interwencji państwa według przyczyn lub celów, 
lecz defi niuje je ze względu na ich skutki, niezależnie od zastosowanej techniki43. 

Na aprobatę zasługuje potwierdzenie dotychczasowego dorobku orzecznictwa w przed-
miocie trzystopniowego testu selektywności, zdziałanego m.in. przez sprawy Paint Graphos 
i  Komisja/MOL, poprzez wskazanie, że parametr istotny dla ustalenia selektywności rozpatry-
wanego w omawianej sprawie środka polega na sprawdzeniu czy środek ten wprowadza wśród 
podmiotów gospodarczych znajdujących się, w świetle celu przyświecającego wchodzącemu 
w grę ogólnemu systemowi podatkowemu, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej, zróżni-
cowanie, które nie jest uzasadnione charakterem i strukturą tego systemu. Podsumowuje to test 
selektywności i usuwa wątpliwości wytworzone sprawami Autogrill España oraz Banco Santander 
i Santusa, razem z „testem kategorii”.

Należy również pozytywnie ocenić rozwój orzecznictwa dokonany omawianą sprawą wzglę-
dem kwestii proceduralnych. Otóż, twierdzenie Trybunału w tezie II, iż badanie selektywności 
„należy przeprowadzić w rygorystyczny i wystarczająco uzasadniony sposób, aby umożliwić 
kompletną kontrolę sądową [przyp. aut.], między innymi w kwestii porównywalności sytuacji 
podmiotów gospodarczych korzystających ze środka z sytuacją podmiotów gospodarczych, które 
są wykluczone z zakresu zastosowania danego środka, oraz w stosownym wypadku w przed-
miocie wskazanego przez dane Państwo Członkowskie uzasadnienia nierównego traktowania”, 
jeszcze bardziej wykorzenia z orzecznictwa TSUE zastosowanie doktryny „kontroli złożonych ocen 
ekonomicznych44” w zakresie wykładni i stosowania art. 107 ust. 1 TFUE, a sprowadzającej się 
do ograniczania możliwości kontroli sądowej działań Komisji.

Kolejnym novum omawianego wyroku w sprawie Komisja/World Duty Free i in. jest natomiast 
to, że w ramach trzystopniowej analizy Trybunał obiter dictum wprowadził nowe kryterium „dys-
kryminacji”. Wedle głównej myśli Trybunału, ocena warunku selektywności wymaga ustalenia czy 
w ramach danego systemu prawnego sporny środek krajowy może sprzyjać „niektórym przedsię-
biorstwom lub produkcji niektórych towarów” w porównaniu z innymi, znajdującymi się, w świetle 
celu przyświecającego temu systemowi, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej „i tym samym 
poddanymi odmiennemu traktowaniu, które może zostać zasadniczo uznane za dyskryminacyj-
ne45”. Ten ostatni passus jest elementem, który wcześniej nie pojawiał się w tak wyraźny46 sposób 
w orzecznictwie Trybunału. Nie wspomina o nim również zawiadomienie Komisji ws. pojęcia „po-
mocy państwa”. TS odwołuje się w tym punkcie do sprawy C-403/10 P Mediaset/Komisja, pkt 3647, 

43 Pkt 81 wyr. Komisja/World Duty Free i in., por. np. wyr.C-5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems, pkt 75.
44 Koncepcja ta zakłada (zakładała), że kontrola działań Komisji ogranicza się w przypadku ocen natury ekonomicznej do „zweryfi kowania poszanowania 
przepisów proceduralnych i przepisów dotyczących uzasadniania, prawidłowości ustaleń okoliczności faktycznych będących podstawą kwestionowanego 
rozstrzygnięcia, braku oczywistego błędu w ocenie tych okoliczności faktycznych oraz braku nadużycia władzy”; por. wyr. TS z 15.06.1993 r. w sprawie 
C-225/91 Matra SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:1993:239, pkt 25, a następnie wyr. TS z 22.11.2007 r. w sprawie C-525/04 P 
Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:2007:698, pkt 56, a następnie wyr. TS z 4.09.2014 r. w sprawach połączonych 
C-533/12 P i C-536/12 P Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA i Republika Francuska przeciwko Corsica Ferries France SAS, 
ECLI:EU:C:2014:2142, pkt 15, w zakresie stopniowego ograniczania faktycznej niezaskarżalności działań Komisji.
45 Pkt 54 ibidem.
46 W literaturze odnotowywano jednak nasilenie odnoszenia się do „dyskryminującego opodatkowania”, por. Hancher, 2016, s. 408 oraz przypis 107. 
Autor ten neguje to podejście, bowiem jego zdaniem oznacza to pomniejszanie znaczenia kryterium korzyści. W literaturze wskazuje się również (Quigley, 
2015, s. 145) że „dyskryminacyjne opodatkowanie produktów” jest kwestią art. 110 TFUE lub art. 30 TFUE.
47 Wyr. TS z 28.07.2011 r. w sprawie C-403/10 P Mediaset SpA przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2011:533. Punkt ten nie zawiera wskaza-
nia odmiennego traktowania albo „dyskryminacji” jako komponentu selektywności. W pkt 54 tego orzeczenia wskazuje się, że „dyskryminacja” rozumi-
ana jako środek będący w stanie przyznać korzyść niektórym przedsiębiorstwom względem innych jest przykładem selektywności, a nie jej synonimem 
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spraw połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i Zjed-
noczone Królestwo, pkt 75 i 10148, sprawy Eventech, pkt 53–5549, a także do sprawy C-15/14 P 
Komisja/MOL, pkt 5950. Kolejne odwołanie się do „dyskryminacji” występuje w pkt 71 omawiane-
go wyroku, poprzez twierdzenie, że „(…) metoda [badania selektywności w zakresie podatków – 
przyp. aut.] polega głównie na ustaleniu, czy wykluczenie niektórych podmiotów gospodarczych 
z możliwości skorzystania z korzyści podatkowej wynikającej ze środka stanowiącego odstępstwo 
od powszechnego systemu podatkowego stanowi dyskryminacyjne traktowanie w stosunku do tych 
podmiotów (…)”. Trybunał nie tłumaczy w tym miejscu, dlaczego używa „dyskryminacji” zamiast 
dotychczasowego testu zróżnicowania, jak również nie rozwija w pkt 74 „dyskryminacji de facto”, 
mającej istnieć w sprawach połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania/Govern-
ment of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo51. Kolejną częścią wyroku dotyczącą „dyskryminacji” jest 
wskazany wyżej pkt 8652. Twierdzenie „(…) i jeżeli tym samym prowadzi do dyskryminacji wobec 
przedsiębiorstw, które są wykluczone z zakresu zastosowania owej pomocy” znajdujące się w tym 
punkcie zawiera koniunkcję („i”). Z językowego punktu widzenia zdaje się ono sugerować, że se-
lektywność będzie istnieć wtedy i tylko wtedy, gdy zaistnieje zróżnicowanie dotychczas wyróżniane 
w orzecznictwie TSUE, a zarazem z tego zróżnicowania będzie wynikać „dyskryminacja”. Wresz-
cie TS podniósł w pkt 93, że „Sąd naruszył prawo, stwierdzając częściową nieważność spornych 
decyzji z tego względu, że Komisja nie określiła danej kategorii przedsiębiorstw uprzywilejowanych 
w drodze spornego środka podatkowego, nie weryfi kując, czy Komisja rzeczywiście przeanalizo-
wała i wykazała dyskryminacyjny charakter [przyp. aut.] tego środka w ramach zastosowania 
metody badania przypomnianej w pkt. 29–33 zaskarżonego wyroku Autogrill España/Komisja oraz 

((…) in accordance with the case-law cited in paragraph 36 of the present judgment, a national measure which discriminates between undertakings, in 
the sense that it is liable to place some of them at an advantage compared with others, is to be regarded as selective and therefore as constituting State 
aid within the meaning of Article 87(1) EC (…). W tej sprawie ponadto twierdzenie, że środek był stosowany w sposób „dyskryminacyjny” było zgłoszone 
na okoliczność niebycia przezeń selektywnym (pkt 56).
48 Pkt 75 spraw połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo w ogóle nie wspomina 
o odmiennym traktowaniu albo „dyskryminacji”. Pkt 101 tego wyroku odnosi się do „dyskryminacji”, ale względem środka będącego przedmiotem tej 
sprawy, a także nie tłumaczy charakteru tej „dyskryminacji” (vide „Z uwagi na przypomniane w punkcie poprzednim cechy charakterystyczne tych zasad 
opodatkowania jasne jest, że za pomocą tych spornych zasad łączących te podstawy opodatkowania, nawet jeśli oparte są one na kryteriach, które mają 
same w sobie ogólny charakter, dokonywana jest w istocie dyskryminacja między przedsiębiorstwami znajdującymi się w sytuacji porównywalnej z punktu 
widzenia realizowanego przez zaplanowaną reformę podatkową celu, czyli wprowadzenia ogólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie 
do wszystkich spółek z siedzibą na Gibraltarze”).
49 Wyr. TS z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 The Queen, na wniosek: Eventech Ltd przeciwko The Parking Adjudicator, ECLI:EU:C:2015:9. W tym 
punkcie Trybunał zważył, że „W świetle powyższych rozważań należy jeszcze sprawdzić, czy kryterium przyznania prawa dostępu uwzględnione przez 
właściwy organ ma zastosowanie do odnośnych podmiotów gospodarczych w niedyskryminacyjny sposób. Jak wskazał rzecznik generalny 
w pkt 35 swej opinii, badanie to zbiega się w istocie z badaniem kwestii, czy zasady korzystania z pasów przeznaczonych dla autobusów przy-
sparzają taksówkom londyńskim selektywnej korzyści gospodarczej (podkr. aut.). W konsekwencji tę kwestię należy rozpatrzyć w ramach badania 
istnienia takiej korzyści”. Jednakże, Rzecznik Generalny, Nils Wahl, w opinii przedstawionej w dniu 24.09.2014 r. (ECLI:EU:C:2014:2239) we wskazanym 
przez TS pkt. 35 nie odnosił się do dyskryminacji, a do zasady równego traktowania i jej związków z selektywnością (vide wypowiedź Rzecznika: Wreszcie 
przyznaję, że w kontekście przyjętego przeze mnie podejścia kwestia, czy zasoby państwowe zostały przeniesione, zależy od tego, czy zapewnione 
zostało równe traktowanie. Z całą pewnością związek między równym traktowaniem z jednej strony a przeniesieniem zasobów państwowych z drugiej 
strony zdaje się wynikać z samego charakteru omawianego zasobu, którym jest mianowicie infrastruktura publiczna. W tym względzie poszanowanie 
przez TfL zasady równego traktowania stanowi zagadnienie, które jest bliżej związane raczej z kwestią, czy zasady korzystania z pasów przeznaczonych 
dla autobusów są selektywne, niż z kwestią, czy nastąpiło zrzeczenie się zasobów państwowych (…)). TS nie sprecyzował, dlaczego przeinaczył opinię 
Rzecznika, ani nie rozwinął tego wątku w sprawie Eventech.
50 Pkt 59 sprawy C-15/14 P Komisja/MOL w ogóle nie odnosi się ani do „dyskryminacji”, ani do zasady równego traktowania.
51 Pkt 74 omawianej sprawy: „(…) środek powodował zatem dyskryminację de facto wśród przedsiębiorstw znajdujących się w porównywalnej sytuacji 
w świetle celu przyświecającego wspomnianemu systemowi, w owym przypadku celu polegającego na wprowadzeniu powszechnego opodatkowania 
wszystkich spółek będących rezydentami”.
52 „(…) warunek zastosowania lub uzyskania pomocy podatkowej może skutkować selektywnym charakterem tej pomocy, jeżeli warunek ten wiąże się 
z wprowadzeniem zróżnicowania wśród przedsiębiorstw znajdujących się jednak, w świetle celu przyświecającego danemu systemowi podatkowemu, 
w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej i jeżeli tym samym prowadzi do dyskryminacji wobec przedsiębiorstw, które są wykluczone z za-
kresu zastosowania owej pomocy [przyp. aut.]”.
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w pkt. 33–37 zaskarżonego wyroku Banco Santander i Santusa/Komisja53, którą to metodę należy 
stosować w celu zbadania warunku dotyczącego selektywności spornego środka”.

Owo novum trybunalskie budzi daleko idące wątpliwości, aczkolwiek istnieją takie poglądy, 
które dopatrywały się istnienia „dyskryminacji” w treści normatywnej art. 107 ust. 1 TFUE (Jaeger, 
2016, s. 1136)54, w tym także w polskiej doktrynie prawa pomocy państwa (Dowgier, 2015, s. 75)55. 
Wypada w tym miejscu przypomnieć o treści prawnego pojęcia „dyskryminacji” w prawie Unii. 
Prawo Unii, przynajmniej na obecnym etapie swojego rozwoju, nie zawiera „ogólnego zakazu 
dyskryminacji” określającego, czym taka dyskryminacja ma być. Zamiast tego, istnieją w tym 
prawie normy zakazujące dyskryminacji ze względu na pewne kryteria, takie jak przynależność 
państwowa, płeć, sposób zatrudnienia, pochodzenie etniczne, religia i przekonanie, niepełno-
sprawność, wiek i orientacja seksualna (Ellis i Watson, 2013, s. 22). Jeśli niekiedy Trybunał już 
odnosi się obiter do „(nie)dyskryminacji)”, to nawiązuje do zakazu dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, obecnego m.in. w art. 18 TFUE oraz w treści normatywnej swobód 
rynku wewnętrznego56. Można odnotować istnienie art. 21 ust. 1 KPP odnoszącego się verba 
legis do „wszelkiej dyskryminacji”, przy czym przepis ten nie wskazuje, co należy rozumieć przez 
„wszelką dyskryminację”. Co więcej, art. 21 ust. 1 KPP w najnowszym orzecznictwie Trybunału 
jest interpretowany jako część podstawy prawnej dla ogólnej zasady równego traktowania, która 
wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a sytuacje od-
mienne nie były traktowane w sposób jednakowy, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie 
uzasadnione57, a ewentualnie jako „zasadę niedyskryminacji”, będącą częścią i wyrazem ogólnej 
zasady równego traktowania58.

Jeśli Trybunał w omawianym orzeczeniu powołuje się na „dyskryminację”, a zarazem nie 
wskazuje zakazanego kryterium, to nie służy to jasności wywodu. Należy raczej wskazać, że 
wywód Trybunału bardziej odpowiada zasadzie równego traktowania (tj. naruszeniu tej zasady), 
a i sam Trybunał odnosi się w pkt. 75 i 94 do „nierównego traktowania”. Rozumienie „dyskryminacji” 
używanej w omawianym orzeczeniu jako nierównego traktowania (tj. zachowania niezgodnego 
z ogólną zasadą prawa Unii – zasadą równego traktowania) odpowiadałoby dotychczasowemu 
orzecznictwu TSUE oraz nie zawężałoby zakresu przedmiotowego dla pojęcia selektywności.

53 Które to wyroki nie odnosiły się w ogóle do „dyskryminacji” we wskazanych punktach.
54 Sam ten autor przyznaje, że w literaturze kwestionuje się istnienie wymogu „dyskryminacji” w treści art. 107 ust. 1 TFUE dotyczącej selektywności, 
a Trybunał nie dostarcza jasnych kryteriów oceny tej kwestii (nb. 47, przypis 231). Autor ów wskazuje, że jego zdaniem stosowanie art. 107 ust. 1 TFUE 
i selektywność przy sprawach dotyczących systemów podatkowych są oparte na „logice dyskryminacji”, wskazując m.in., że dyskryminacja ze względu 
na przynależność państwową jest przejawem tej logiki, ale jest potencjał na „nowy” przypadek dyskryminacji w dziedzinie pomocy państwa. Autor ów 
zarazem nie tłumaczy bliżej swoich poglądów ani nie odnosi się do ogólnej zasady równego traktowania.
55 Autor ten dokonuje rozróżnienia pomocy o charakterze selektywnym, która jego zdaniem z jednej strony „uprzywilejowuje określonych przedsiębior-
ców, z drugiej prowadzi do dyskryminacji innych”. Autor ten nie dokonuje rozwinięcia swojego poglądu na temat tej „dyskryminacji”.
56 Por. wyr. TS z 29.10.2015 r. w sprawie C-583/14 Benjámin Dávid Nagy przeciwko Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, ECLI:EU:C:2015:737, pkt 24.
57 Por. wyr. TS z 9.03.2017 r. w sprawie C-406/15 Petya Milkova przeciwko Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kon-
trol, ECLI:EU:C:2017:198, pkt 55, wyrok TS z 26.01.2017 r. w sprawie C-637/13 P Laufen Austria AG przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2017:51, 
pkt 69, wyr. TS z 26.01.2017 r. w sprawie C-638/13 P Roca SARL przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:C:2017:53, pkt 65, a także sprawę C-76/15 
Vervloet, pkt 74. Por. Craig, de Búrca 6e, 2015, s. 934.
58 Tak wyr. TS z 5.07.2017 r. w sprawie C-190/16 Werner Fries przeciwko Lufthansa CityLine GmbH, ECLI:EU:C:2017:513, pkt 29: „Zasada równego 
traktowania stanowi zasadę ogólną prawa Unii, wyrażoną w art. 20 karty, której szczególnym wyrazem jest zasada niedyskryminacji ujęta w art. 21 ust. 1 
karty”. Wyrok ten nie deklaruje jednak istnienia nowej, odrębnej i ogólnej zasady prawa – „zasady niedyskryminacji”, bowiem już w następnym pkt 30 
odwołuje się do jednej zasady prawa, ogólnej zasady równego traktowania : „Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału rzeczona ogólna zasada 
wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a odmienne sytuacje nie były traktowane jednakowo, chyba że takie 
traktowanie jest obiektywnie uzasadnione” – z powołaniem się na pkt 28 wyroku Trybunału z 1.03.2011 r. w sprawie C-236/09 Association Belge des 
Consommateurs Test-Achats ASBL i inni przeciwko Conseil des ministres, ECLI:EU:C:2011:100, gdzie wskazuje się na zasadę równego traktowania właśnie.
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W podsumowaniu bezpośredniego omówienia sprawy Komisja/World Duty Free i in. należy 
jeszcze odnieść się do trzeciej tezy Trybunału, to jest do wskazania, że „środek taki jak sporny 
środek mający na celu uprzywilejowanie eksportu, może zostać uznany za selektywny, jeżeli 
przysparza on korzyści przedsiębiorstwom dokonującym operacji transgranicznych, w szczegól-
ności operacji inwestycyjnych, ze szkodą dla innych przedsiębiorstw, które, znajdując się w po-
równywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu przyświecającego danemu systemowi 
podatkowemu, dokonują operacji tego samego rodzaju na terytorium kraju”. Wprawdzie generalna 
myśl TS w przedmiocie tego, że selektywność może zaistnieć przy porównaniu przedsiębiorstw 
eksportujących i nieeksportujących, przy założeniu porównywalności ich sytuacji faktycznych 
i prawnych nie budzi wątpliwości, a pomoc eksportowa, z której generalnie wszystkie przedsię-
biorstwa mogą korzystać lub która może mieć zastosowanie do wszystkich towarów nie traci 
z tego tytułu charakteru pomocy (Dudzik, 2002, s. 40)59, to można zauważyć, że w tej wypowiedzi 
znalazło się odniesienie do „szkody dla innych przedsiębiorstw”. Powstałaby wtedy wątpliwość 
czy Trybunał nie zmodyfi kował sposobu badania selektywności w sprawach dotyczących pomocy 
eksportowej, a także do jakiej szkody (np. damnum emergens) nawiązywałaby ta część oma-
wianego wyroku. Z analizy angielskiej wersji językowej wyroku w sprawie Komisja/World Duty 
Free i in. wynika jednak, że jest to błąd w tłumaczeniu – tekst angielski nie odnosi się do szkody, 
a do niekorzystności sytuacji (disadvantage) przedsiębiorstw pozostających w podobnej sytuacji 
faktycznej i prawnej w stosunku do benefi cjentów środka60. Nie należy w konsekwencji tutaj po-
szukiwać zmiany orzecznictwa.

IV. Kontekst orzeczniczy i dalszy rozwój orzecznictwa
Analiza omawianej sprawy nie byłaby kompletna bez przedstawienia powiązanych orzeczeń 

Trybunału, wydanych jednocześnie z omawianym wyrokiem lub nawiązujących do niego. Tego 
samego dnia, gdy został wydany wyrok w sprawie Komisja/World Duty Free i in., wydano również 
wskazane wyżej wyroki w sprawie Vervloet oraz w sprawach połączonych Komisja/Aer Lingus 
i Ryanair, jak również wyrok w sprawie Komisja/Hansestadt Lübeck, także w składzie Wielkiej Izby61.

Sprawy Vervloet oraz Komisja/Aer Lingus i Ryanair nie zawierają odniesień do „dyskrymi-
nacji62”. Sprawa Komisja/Hansestadt Lübeck zawiera tymczasem wzmiankę o „dyskryminacji”, 
albowiem w pkt 53 tego wyroku wskazuje się, że „badanie kwestii, czy taki środek [który jest 
powszechnie stosowany do wszystkich podmiotów gospodarczych, ale skutkuje ostatecznie 
uprzywilejowaniem tylko niektórych przedsiębiorstw – przyp. aut.] ma charakter selektywny, zbie-
ga się zatem w istocie z badaniem kwestii czy środek ten ma zastosowanie do wszystkich tych 

59 Autor ten odwołuje się do wyroków TS z 10.12.1969 r. w sprawach połączonych 6 oraz 11/69 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 
Francuskiej, ECLI:EU:C:1969:68 (por. pkt 20 ibidem), oraz z 7.06.1988 r. w sprawie 57/86 Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 
ECLI:EU:C:1988:284 (por. pkt 8 ibidem), m.in. do których odwołał się również Trybunał w sprawie Komisja/World Duty Free i in. w pkt 118, wskazując 
że „orzecznictwa tego nie można rozumieć w ten sposób, że selektywny charakter środka krajowego musi koniecznie wynikać z okoliczności, iż sprzyja 
on jedynie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie eksportu towarów lub usług, nawet jeśli de facto taka sytuacja mogła mieć miejsce 
w przypadku szczególnych środków podatkowych rozpatrywanych w wyrokach, o których mowa”. Wynika z tego, że selektywność wynikająca ze środ-
ka dotyczącego wyłącznie przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie eksportu towarów i usług jest przykładem selektywności w sprawach 
dotyczących eksportu, ale nie jedynym przykładem takiej selektywności.
60 Pkt 119 wersji angielskiej: (…) and is to the disadvantage of other undertakings which, while in a comparable factual and legal situation. Wersja 
francuska używa tutaj détriment zamiast dommage.
61 Wyr. TS z dnia 21.12.2016 r., sprawa C-524/14 P Komisja Europejska przeciwko Hansestadt Lübeck, dawniej Flughafen Lübeck GmbH, EU:C:2016:971
62 Wyr. w sprawach połączonych C-164/15 P i C-165/15 P Komisja/Aer Lingus i Ryanair nie odnosi się do orzecznictwa wydanego w ten sam dzień, 
natomiast wyr. w sprawie C-76/15 Vervloet odwołuje się do omawianego wyr.; pomija jednak ów odniesienie do „dyskryminacji”, por. pkt 98 ibidem.
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podmiotów gospodarczych w niedyskryminacyjny sposób63. Koncepcja selektywności jest zatem 
związana, jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 75 opinii, z koncepcją dyskryminacji”. Opinia, 
do której odwołał się TS, to opinia RG Nilsa Wahla z dnia 15 września 2016 roku64. We wska-
zanym pkt 75 RG N. Wahl w istocie odnotowuje między innymi, że koncepcja selektywności jest 
związana z koncepcją dyskryminacji65. W następnym punkcie tej opinii N. Wahl wskazuje dalej, 
co następuje: „Wydaje mi się obecnie ustalone, że w celu oceny selektywności środka – które to 
kryterium według mnie jest wyrazem zasady niedyskryminacji – należy w każdym razie zbadać, 
czy w ramach danego systemu środek ten stanowi korzyść dla niektórych przedsiębiorstw w sto-
sunku do niektórych innych”. Wypowiedź tę należy ocenić negatywnie, albowiem selektywność 
ogólnie biorąc jest przesłanką art. 107 ust. 1 TFUE i mogą istnieć sytuacje, gdzie selektywność 
istnieje, a nie istnieje dyskryminacja ze względu na zakazane kryterium (np. wtedy, gdy nie jest 
konieczne ustalanie ram odniesienia, a więc wtedy, gdy na przykład istnieje tylko jeden benefi cjent, 
pozytywnie wskazany w treści środka pomocy indywidualnej albo gdy zastosowanie środka przez 
organ publiczny jest dyskrecjonalne). Kwestia rozważenia nierównego traktowania ma natomiast 
miejsce wtedy, gdy ocenia się program pomocy zawierający odstępstwo używający generalnych 
i abstrakcyjnych (obiektywnych) kryteriów, który jednak byłby selektywny a priori w razie stwier-
dzenia faktycznego zróżnicowania. Dorobek zasady równego traktowania może być wobec tego 
pomocny przy ocenie systemów podatkowych, które zawierają ogólne i abstrakcyjne kryteria, ale 
zróżnicowanie jest już wystarczająco jasne m.in. w sytuacjach pomocy indywidualnej. Nie wydaje 
się więc, że ta wypowiedź Rzecznika, która ponadto nie uwzględnia stanu prawa Unii w zakresie 
zakazów dyskryminacji, była trafna. Rzecznik pomija również, że selektywność sama w sobie nie 
jest zakazana66, a jedynie jest przesłanką zaistnienia środka pomocy państwa, który przecież 
może być zgodny z rynkiem wewnętrznym, np. w drodze przywileju zwolnienia grupowego albo 
stwierdzenia jego zgodności z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską w drodze notyfi -
kacji na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE. Selektywność nie ma również sama w sobie charakteru 
warunku wystarczającego do stwierdzenia istnienia pomocy państwa i nie jest samodzielnie i sa-
moistnie zakazana przez art. 107 ust. 1 TFUE, a jedynie podlega dyspozycji tego przepisu łącznie 
i jednocześnie z innymi przesłankami pomocy państwa jako element środka pomocy państwa. 
Dyskryminacja ze względu na zakazane kryteria jest natomiast z prawnego (a także aksjologiczne-
go) punktu widzenia zakazana sama w sobie. W konsekwencji nie wydaje się, aby odniesienia do 
ogólnie pojmowanej „dyskryminacji” przejęte z tej opinii do wyroku wydanego przez TS w sprawie 
Komisja/Hansestadt Lübeck były zasadne.

Najnowsze orzecznictwo TSUE zdążyło już odwołać się do sprawy Komisja/World Duty 
Free i in., jak również wydanie tego wyroku odnotowała Komisja Europejska w swoim soft 

63 Zob. podobnie wyr. TS z 14 .01. 2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech, ECLI:EU:C:2015:9, pkt 53.

64 Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 15.09.2016 r. w sprawie C-524/14 P Komisja Europejska przeciwko Hansestadt 
Lübeck, dawniej Flughafen Lübeck GmbH, ECLI:EU:C:2016:693.
65 Pkt 75 ibidem: „Podobnie należy podkreślić, że koncepcja selektywności związana jest z koncepcją dyskryminacji. Jakkolwiek nie można wymagać 
od Komisji, aby, w celu ustalenia selektywnego charakteru spornego środka, dokładnie zidentyfi kowała kategorię przedsiębiorstw mających charakte-
rystyczne cechy, które są jako jedyne faworyzowane przez ten środek, to jednak należy ustalić, że ze względu na swój charakter odstępstwa od po-
wszechnie obowiązującego systemu – który, jak wcześniej wspomniałem, może być mający ogólny charakter systemem krajowym, ale nie zawsze nim 
jest – może on sprzyjać niektórym przedsiębiorstwom”.
66 Można natomiast tutaj zwrócić uwagę na to, że interesującą , ale na razie nierozwiniętą w omawianym wyroku kwestią byłoby stosowanie zasady 
równego traktowania przez konkurentów benefi cjenta pomocy przeciwko temu benefi cjentowi lub państwu członkowskiemu, jeśliby taki konkurent chciał 
się powołać na naruszenie tej zasady, a rozważana byłaby (albo już byłaby stwierdzona) selektywność danego środka.
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law67. Dodatek „i tym samym poddanymi odmiennemu traktowaniu, które może zostać zasadniczo 
uznane za dyskryminacyjne” został zawarty w wyroku wydanym w sprawie Identi68, a sam wyrok 
został powołany przy wskazaniu przesłanek zaistnienia pomocy państwa w sprawach Fondul69 
oraz Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania70. Nie zostało jednak na moment sporzą-
dzenia niniejszej glosy wydane orzeczenie, które autorytatywnie wyjaśniałoby stosunek ogólnej 
zasady równego traktowania oraz przesłanki selektywności z art. 107 ust. 1 TFUE71. W tym stanie 
sprawy i takim stopniu rozwoju orzecznictwa pozostaje oczekiwać na dalsze wypowiedzi TSUE.
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Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych 
(smart card chips). 

Glosa do wyroku Sądu z 15 grudnia 2016 r. w połączonych sprawach 
T-758/14 Infi neon Technologies AG przeciwko Komisji 

oraz T-762/14 Koninklijke Philips NV i Philips France przeciwko Komisji

Spis treści
I. Uwagi wprowadzające
II. Stan faktyczny
III. Wymiana informacji jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel (restriction by object)
IV. Jednolitość i ciągłość naruszenia (single and continuous infringement)
V. Wymiar kary
VI. Wnioski

Słowa kluczowe: ciągłość naruszenia; jednolitość naruszenia; kartel; wymiana informacji.

JEL: K21

I. Uwagi wprowadzające
Wyrokami z dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Unii Europejskiej (General Court) oddalił skar-

gi Infi neon Technologies AG1, Koninklijke Philips NV oraz Philips France2 przeciwko Komisji 
Europejskiej. Wniesione przez przedsiębiorców skargi zawierały żądanie uchylenia decyzji Komisji 
z dnia 3 września 2014 r.3 stwierdzającej naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE przez producentów 
układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips – SCC). Zarzucana producentom SCC 
praktyka funkcjonowała w oparciu o system dwustronnych relacji pomiędzy czterema przedsię-
biorcami, którzy wymieniali się między sobą informacjami dotyczącymi m.in. przyszłych strategii 
rynkowych (w tym cen). Po przeprowadzeniu postępowania – wszczętego na skutek złożenia 
wniosku leniency przez Renesas – Komisja nałożyła na uczestników porozumienia kary o łącz-
nej wysokości 138 milionów euro. Pomimo wniesienia skarg przez Infi neon oraz Philips decyzja 
została utrzymana w mocy przez Sąd.

Oba wyroki stanowią istotny wkład w sposób rozumienia koncepcji jednolitego i ciągłe-
go naruszenia (single and continuous infringement) zakazu antykonkurencyjnych porozumień 
oraz praktyk uzgodnionych. Poniżej omówione zostaną wspólne dla obu wyroków zagadnienia 
materialnoprawne dotyczące oceny praktyki na gruncie art. 101 ust. 1 TFUE, jako stanowiącej 

1 Wyr. Sądu z 15.12.2016 r. w sprawie T-758/14 Infi neon Technologies AG przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2016:737.
2 Wyr. Sądu z 15.12.2016 r. w sprawie T-762/14 Koninklijke Philips NV i Philips France przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2016:738.
3 Dec. Komisji z 3.09.2014 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39574 – Układy 
scalone do kart inteligentnych) (notyfi kowana jako dokument nr C(2014) 6250) (2017/C 27/12).



111 Szymon Gołębiowski            Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips)…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.6.8

ograniczenie ze względu na cel, oraz koncepcji jednolitości i ciągłości naruszenia, a także zasad 
wymiaru kary w oparciu o art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/20034.

Wyroki zawierają również szereg rozstrzygnięć proceduralnych, m.in. prawa do obrony oraz 
wartości dowodowej informacji i dokumentów pochodzących od przedsiębiorcy składającego 
wniosek leniency. Kwestie te nie stanowią jednak przedmiotu poniższej analizy.

II. Stan faktyczny
W zaskarżonej decyzji z dnia 3 września 2014 r. Komisja stwierdziła naruszenie zakazu 

określonego w art. 101 ust. 1 TFUE przez czterech producentów SCC, tj.: Infi neon (Infi neon 
Technologies AG), Philips (Koninklijke Philips NV i Philips France SAS), Samsung (Samsung 
Electronics Co Ltd i Samsung Semiconductor Europe GmbH) oraz Renesas (Renesas Electronics 
Corporation i Renesas Electronics Europe Ltd). W 2003 r. miało miejsce agresywne wejście 
Samsung oraz Atmel na rynek produkcji SCC. Dodatkowo, producenci odczuwali silną presję 
ze strony Axalto i Gemplus będących głównymi nabywcami układów scalonych. Komisja ustali-
ła, że na skutek obu ww. okoliczności, w okresie od 24 września 2003 r. do 8 września 2005 r. 
dochodziło do dwustronnych uzgodnień pomiędzy producentami SCC, w trakcie których do-
konywano wymiany informacji dotyczących przyszłej polityki cenowej, mocy produkcyjnych 
i stopnia ich wykorzystania oraz strategii wobec wspólnych klientów. Uznając takie działanie za 
naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE, jako praktykę ograniczającą ze względu na cel, Komisja zazna-
czyła, że czas trwania naruszenia był różny dla każdego z uczestników5. Zaskarżoną decyzją 
Komisja nałożyła grzywny na Infi neon (82 874 000 euro), Samsung (35 116 000) oraz Philips 
(20 148 000 euro). Renesas, który jako pierwszy złożył wniosek leniency, został całkowicie zwolniony 
z grzywien.

Skargi na decyzję Komisji zostały złożone przez Infi neon oraz dwie spółki Philips. Wśród 
zarzutów podnoszonych przez skarżących znalazły się m.in.:
a) błędne stwierdzenie, że wymiana informacji pomiędzy uczestnikami miała charakter praktyki 

ograniczającej ze względu na cel (restriction by object);
b) błędne stwierdzenie przez Komisję, że praktyka opisana w decyzji stanowi jednolite i ciągłe 

naruszenie (single and continuous infringement – SCI);
c) naruszenie zasady proporcjonalności i w konsekwencji nałożenie na skarżących zbyt wyso-

kich kar pieniężnych.
Oba wyroki (oddalające skargi w całości) nie są prawomocne – zostały zaskarżone przez 

Infi neon oraz Philips do Trybunału Sprawiedliwości6.

III. Wymiana informacji jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel 
(restriction by object)

Istotą naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE przez producentów SCC była wymiana informacji wraż-
liwych w relacji horyzontalnej. Zgodnie z ustaleniami Komisji, informacje te dotyczyły przyszłych 
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz .UE. L 1/1).
5 Dec. Komisji, pkt 417.
6 Postępowania toczą się pod sygnaturami C-98/17 P (Philips i Philips France) oraz C-99/17 P (Infi neon).
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cen, zdolności produkcyjnych oraz stopnia ich wykorzystania, a także strategii wobec wspólnych 
klientów. Komisja uznała, że w przedmiotowej sprawie wymiana tego rodzaju informacji stano-
wi ograniczenie konkurencji ze względu na cel (restriction by object) i nie ma potrzeby badania 
skutków praktyki. Konstatacja Komisji stała się przedmiotem zarzutu ze strony zarówno Infi neon, 
jak i Philips.

W zależności od okoliczności danej sprawy, wymiana informacji wrażliwych może stanowić 
praktykę celową albo skutkową (Bolecki, 2012, s. 8). Znajduje to potwierdzenie m.in. w Wytycznych 
Horyzontalnych Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wymiana informacji stanowi ograniczenie 
ze względu na cel, jeżeli ma ona na celu ograniczenie konkurencji na rynku7. Przy ocenie czy 
wymiana informacji ma charakter praktyki celowej Komisja nakazuje badać prawny i ekonomiczny 
kontekst takiej wymiany8. Wytyczne wprost wskazują, że wymiana zindywidualizowanych infor-
macji dotyczących przyszłych cen może skutkować zmową (collusive outcome) i mieć charakter 
praktyki celowej9.

Rynek, na którym dochodziło do wymiany informacji, miał charakter silnie skoncentrowany 
(w okresie funkcjonowania praktyki działało na nim 5 przedsiębiorców). Dodatkowo, dotychcza-
sowi gracze odczuwali silną presję ze strony nowych konkurentów oraz głównych nabywców. 
Odwołując się do Wytycznych Horyzontalnych, Sąd uznał, że wymiana informacji (dotyczących 
przede wszystkim przyszłych strategii biznesowych) na tak transparentnym rynku jest prak-
tyką o antykonkurencyjnym celu i może prowadzić do zmowy pomiędzy producentami. Sąd 
podzielił pogląd Komisji, zgodnie z którym w takiej sytuacji nie ma potrzeby badania skutków 
naruszenia.

Kwalifi kacja prawna wymiany informacji, jako ograniczenia konkurencji ze względu na cel, 
doprowadziła do uznania, że działania stron stanowiły w istocie zmowę cenową pomiędzy konku-
rentami (horizontal price-fi xing). Konkluzja ta miała daleko idące konsekwencje dla skarżących, 
implikując m.in. konieczność dodatkowego podwyższenia grzywny w stosunku do kwoty podsta-
wowej (zob. pkt 3 poniżej).

IV. Jednolitość i ciągłość naruszenia
(single and continuous infringement)

Zagadnienie jednolitości i ciągłości naruszenia ma szczególnie istotne znaczenie w spra-
wach dotyczących stosowania art. 101 ust. 1 TFUE (jak również krajowych przepisów zaka-
zujących porozumień ograniczających konkurencję) w sytuacji, gdy stronami porozumienia, 
decyzji związku przedsiębiorstw lub praktyki uzgodnionej są co najmniej trzy podmioty. Nie ma 
wątpliwości, że z jednym naruszeniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy wielu (więcej 
niż dwóch) przedsiębiorców zawiera wspólną umowę lub uczestniczy we wspólnym spotkaniu, 
a celem lub skutkiem takiej współpracy jest ograniczenie konkurencji. Niemniej, bardziej złożona 
jest sytuacja, w której antykonkurencyjna współpraca kształtuje się w oparciu o kontakty bila-
teralne. Po raz pierwszy tego rodzaju problem pojawił się w decyzji Komisji z dnia 23 kwietnia 

 7 Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych (Dz. Urz. UE 
2011 C 11/1), pkt 72.
 8 Ibidem.
 9 Ibidem, pkt 73.
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1986 r. uznającej, że system dwustronnych wzajemnych kontaktów pomiędzy 15 producentami 
polipropylenu stanowi jedno naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji10. W zakresie stwier-
dzającym jednolitość naruszenia decyzja została podtrzymana przez Sąd Pierwszej Instancji, 
który stwierdził, że kwalifi kowanie każdej z umów dwustronnych jako odrębnego naruszenia ów-
czesnego art. 85 Traktatu (obecnie art. 101 TFUE) byłoby zabiegiem sztucznym11. Stanowisko 
to zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości wydanym na skutek odwołania 
Komisji12.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem (przywołanym w wyrokach Sądu), jednolitość i cią-
głość naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE będzie miała miejsce w sytuacji, gdy relacje dwustronne 
mają charakter komplementarny względem siebie, tj. stanowią one część ogólnego planu świado-
mie wdrażanego przez zainteresowanych przedsiębiorców, którego założeniem jest osiągnięcie 
wspólnego antykonkurencyjnego celu (form part of an overall plan knowingly implemented by the 
undertakings in question with a view to achieving a single anticompetitive objective)13. W przypad-
ku zidentyfi kowania przez Komisję (lub organ krajowy stosujący art. 101 TFUE) wspólnego planu, 
konieczne jest ustalenie czy przedsiębiorca był świadomy antykonkurencyjnych działań innych 
uczestników praktyki oraz zakresu, w jakim mógł takie działania przewidzieć14. A contrario, brak 
zgodnej woli stron (concurrence of wills) wyklucza możliwość uznania działań przedsiębiorców za 
jedno naruszenie i zastosowania koncepcji SCI i zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE do działań 
wszystkich przedsiębiorców15. Aby uznać, że kilka naruszeń ma charakter jednolity i ciągły, organ 
antymonopolowy musi udowodnić wystąpienie dwóch okoliczności:
a) istnienia wspólnego celu (common objective) naruszeń będącego częścią ogólnego planu;
b) świadomości ogólnego zakresu i istotnych cech kartelu (awarness of the general scope and 

the essential characteristics of the cartel as a whole).
Należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem, „sama okoliczność, że każdy przedsiębior-

ca uczestniczy w naruszeniu w odpowiedniej dla siebie formie, nie wystarczy, by wyłączyć jego 
odpowiedzialność za całość naruszenia, łącznie z zachowaniami, które zostały w rzeczywistości 
podjęte przez pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w naruszeniu, ale którym przyświeca 
ten sam cel lub które pociągają za sobą ten sam antykonkurencyjny skutek”16. Przedsiębiorca 
ponosi zatem odpowiedzialność za naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE niezależnie od „przydzielo-
nej” mu roli oraz „wkładu” w porozumienie lub praktykę uzgodnioną. Okoliczności te mogą jednak 
mieć znaczenie dla określenia, w jakim stopniu przedsiębiorca odpowiada za naruszenie, co ma 
wpływ na wymiar grzywny.

10 Dec. Komisji z 23.04.1986 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 85 Traktatu EWG (sprawa IV/31.149 – Polypropylene) (Dz. Urz. 
UE L 230/1).
11 Wyr. SPI z 17.12.1991 r. w sprawie T-6/89 Enichem Anic SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:T:1991:74, pkt 204.
12 Wyr. TS z 8.07.1999 r. w  sprawie C-49/92 P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Anic Partecipazioni SpA, ECLI:EU:C:1999:356, pkt 83 i 203.
13 Wyr. TS z dnia 7.01.2004 r. w połączonych sprawach: Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA 
(C-211/00 P), Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) i Cementir – Cementerie del Tirreno SpA 
(C-219/00 P) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:2003:81, pkt 258-206; wyr. SPI z 8.07.2008 r. w sprawie T-54/03 Lafarge SA prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:T:2008:255, pkt 482.
14 Wyr. T-758/14 Infi neon, pkt 220; wyr.T-762/14 Philips, pkt 172.
15 Wyr. Sądu z 19.05.2010 r. w sprawie T-18/05 IMI plc, IMI Kynoch Ltd i Yorkshire Copper Tube przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2010:202, 
pkt 88; wyr. Sądu z 10.10.2014 r. w sprawie T-68/09 Soliver NV przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:867, pkt 62.
16 Wyr. Sądu z 6.03.2012 r. w sprawie T-53/06 UPM-Kymmene Oyj przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2012:101, pkt 53; wyr. T-68/09 Soliver 
NV, pkt 60.
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W przedmiotowej sprawie Komisja uznała za praktykę uzgodnioną o charakterze jednolitym 
i ciągłym wymianę informacji sensytywnych pomiędzy czterema przedsiębiorcami, która odbywa-
ła się w ramach dwustronnych kontaktów pomiędzy producentami SCC (korespondencja e-mail, 
rozmowy telefoniczne, spotkania itp.). Z ustaleń Komisji nie wynika, aby antykonkurencyjne kon-
takty stron miały charakter wielostronny, tj. brało w nich udział więcej niż dwóch producentów. 
Co więcej, ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynikało, że w okresie trwania prak-
tyki miała miejsce jakakolwiek bezpośrednia wymiana informacji wrażliwych pomiędzy Philips 
a Infi neon.

Wbrew twierdzeniom skarżących, Sąd uznał, że przedmiotowa praktyka ma charakter jednolity 
i ciągły. W obu wyrokach wskazano, że celem uzgodnień podejmowanych pomiędzy producen-
tami SCC było zapobieżenie obniżaniu cen układów scalonych spowodowanemu wejściem na 
rynek dwóch nowych konkurentów oraz siłą nabywczą głównych odbiorców17. Natomiast, jeżeli 
chodzi o świadomość skarżących dotyczącą sieci wzajemnych uzgodnień, to Sąd stwierdził, że 
naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE ma charakter jednolity i ciągły nawet w sytuacji, gdy przedsię-
biorca nie ma wiedzy na temat wszelkich antykonkurencyjnych uzgodnień pomiędzy pozostały-
mi uczestnikami praktyki. Zgodnie z omawianymi wyrokami, sama świadomość przedsiębiorcy 
(uczestniczącego w uzgodnieniach dwustronnych o charakterze antykonkurencyjnym), że podobne 
uzgodnienia dokonywane są pomiędzy innymi przedsiębiorcami, jest wystarczająca dla uznania, 
że przedsiębiorca ten dopuszcza się wraz z innymi uczestnikami praktyki naruszenia o charakte-
rze jednolitym i ciągłym18. Zakres wiedzy na temat innych uzgodnień podejmowanych w ramach 
praktyki oraz zaangażowanie przedsiębiorcy w osiągnięcie wspólnego antykonkurencyjnego 
celu może mieć natomiast znaczenie dla określenia stopnia naruszenia przepisów oraz wymiaru 
grzywny19.

V. Wymiar kary
W kontekście obszernych rozważań Sądu dotyczących rozdzielenia kwestii jednolitości 

i ciągłości naruszenia od stopnia odpowiedzialności, wątpliwości budzi sposób obliczenia kar 
nałożonych na producentów SCC, w tym w szczególności Infi neon. Poboczna rola tego przed-
siębiorcy została uznana za okoliczność łagodzącą w rozumieniu wytycznych Komisji w sprawie 
metody ustalania grzywien20, jednak redukcja grzywny przyznana Infi neon wyniosła zaledwie 
20% w stosunku do kwoty podstawowej. W rezultacie, pomimo pobocznej roli w praktyce uzgod-
nionej, na przedsiębiorcę tego została nałożona najwyższa kara spośród wszystkich uczestników 
kartelu (ponad 80 milionów euro). Kwota ta znacznie przewyższa sumę grzywien nałożonych 
na pozostałych przedsiębiorców, których „wkład” w naruszenie był znacznie większy. Sąd uznał 
jednak, że wyższe niż przyznane 20-procentowe obniżenie kary nie jest zasadne ze wzglę-
du na wagę naruszenia, polegającego na wymianie informacji o cenach na skoncentrowanym 
rynku SCC21.

17 Wyr. T-758/14 Infi neon, pkt 215; wyr. T-762/14 Philips, pkt 167 i 180–191.
18 Wyr. T-758/14 Infi neon, pkt 227 i 251–252; wyr. T-762/14 Philips, pkt 202–203.
19 Wyr. T-758/14 Infi neon, pkt 226.
20 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (2006/C 210/02), pkt 29.
21 Wyr. T-758/14 Infi neon, pkt 264.
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Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z wytycznymi Komisji, podstawowe kwoty grzywien 
nakładanych na sprawców najpoważniejszych ograniczeń konkurencji (porozumień horyzontal-
nych polegających na ustalaniu cen, podziale rynku, ograniczaniu produkcji) ulega zwiększeniu 
o  15–25%22. Uznając wymianę informacji wrażliwych za tego rodzaju naruszenie Komisja zwięk-
szyła podstawowe kwoty grzywien o dodatkowe 16%23. Niezależnie od rozważań dotyczących 
zasadności uznania kwestionowanej praktyki za ograniczenie konkurencji mogące stanowić prze-
słankę takiego podwyższenia, w przypadku Infi neon okoliczność ta została wzięta pod uwagę 
dwukrotnie, tj. stanowiła podstawę podwyższenia kary o 16% (na podstawie pkt 25 wytycznych), 
jak i odmowy jej redukcji ponad poziom 20%. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w tym po-
boczną rolę Infi neon (który uczestniczył w zaledwie 7 z 41 kontaktach w ramach porozumienia), 
nałożenie na tego przedsiębiorcę najwyższej z kar wydaje się sprzeczne z prewencyjnymi celami 
systemu grzywien przewidzianego w art. 23 rozporządzenia 1/2003.

VI. Wnioski
Rozstrzygnięcia Komisji oraz Sądu w sprawie zmowy producentów SCC potwierdzają 

bardzo szerokie rozumienie koncepcji jednolitości i ciągłości naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE. 
Na gruncie orzecznictwa unijnego nie ma wątpliwości co do tego, że o naruszeniu traktatowe-
go zakazu można mówić również w sytuacji, gdy brakuje bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
uczestnikami praktyki (pośredniość kontaktów jest m.in. istotą praktyki hub-and-spoke, która 
wielokrotnie była uznawana za naruszenie prawa konkurencji). Doniosłość decyzji Komisji oraz 
wyroków Sądu dotyczy jednak znaczenia świadomości przedsiębiorcy – uczestnika kontaktów 
dwustronnych – dla uznania go za uczestnika jednego wielostronnego kartelu. Sąd stoi na sta-
nowisku, że przedsiębiorca taki nie musi obejmować swoją świadomością wszystkich aspektów 
naruszenia zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE. Uczestnikiem wielostronnego naruszenia 
jest bowiem każdy przedsiębiorca, który jest (lub powinien być) świadomy antykonkurencyjnych 
założeń kartelu oraz zaangażowania w realizację tego celu innych przedsiębiorców (niebędą-
cych bezpośrednimi uczestnikami antykonkurencyjnych działań podejmowanych wspólnie z tym 
przedsiębiorcą).

Jednocześnie, Komisja oraz Sąd zdają się dostrzegać problem związany z poboczną rolą 
przedsiębiorców niemających świadomości wszystkich szczegółów funkcjonowania porozumienia 
lub praktyki uzgodnionej. Ograniczona świadomość przedsiębiorcy powinna stanowić podstawę 
redukcji podstawy wymiaru grzywny w stosunku do innych przedsiębiorców będących bardziej 
„aktywnie” zaangażowanych w realizację założeń kartelu. Niemniej, bardzo wysoka grzywna 
nałożona na Infi neon (przedsiębiorcę mającego ograniczoną świadomość co do roli pozostałych 
uczestników praktyki) zdaje się przeczyć tak określonym założeniom.

Szerokie ujęcie koncepcji jednolitości i ciągłości naruszenia może mieć doniosłe skutki m.in. 
dla programu łagodzenia kar, ponieważ przy bardzo szerokim rozumieniu jednolitości i ciągłości 
naruszenia tylko jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia z grzy-
wien w przypadku złożenia wniosku leniency. Z kolei, nakaz gradacji odpowiedzialności w za-
leżności od stopnia świadomości uczestnika kartelu powinien być uwzględniany przez organy 

22 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien, pkt 25.
23 Dec. Komisji, pkt 419.
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antymonopolowe przy określaniu wymiaru kary. Dodatkowo, stopień świadomości uczestnika 
kartelu może mieć znaczenie w sprawach private enforcement przy określaniu zakresu, w ja-
kim przedsiębiorca ten przyczynił się do powstania szkody wyrządzonej naruszeniem prawa 
konkurencji.
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Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym jako podstawa 
unieważnienia decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców. 

Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z 7 marca 2017 r. w sprawie 
T-194/13 United Parcel Service, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej
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I. Uwagi wprowadzające
7 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny w ostatnich latach wypowiedział 

się w kwestii istotnej z punktu widzenia ochrony prawa przedsiębiorców do obrony w kontekście 
postępowania z zakresu prawa konkurencji. Mianowicie w sprawie United Parcel Service, Inc. 
(dalej: UPS lub Skarżąca) przeciwko Komisji Europejskiej. Sąd unieważnił decyzję Komisji za-
kazującą przejęcia przez UPS wyłącznej kontroli nad TNT Express NV (dalej: TNT) ze względu 
na naruszenie przez Komisję istotnego elementu prawa Skarżącej do obrony, tj. prawa do bycia 
wysłuchanym1. Komisja nie poinformowała bowiem UPS o ostatecznej wersji modelu ekonome-
trycznego, na którym oparła swoją decyzję, a tym samym uniemożliwiła Skarżącej wypowiedze-
nie się co do wszystkich okoliczności faktycznych oraz dokumentów, na których Komisja oparła 
swoje rozstrzygnięcie. 

II. Stan faktyczny
15 czerwca 2012 roku UPS dokonała zgłoszenia do Komisji zamiaru przejęcia kontroli nad 

TNT. Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgod-
ności ze wspólnym rynkiem i 20 lipca 2012 r. zadecydowała o otwarciu drugiej fazy postępowania. 
Następnie 19 października Komisja wysłała pismo w sprawie przedstawienia zarzutów (Statement 
of Objections), a 12 listopada 2012 r. odbyła się rozprawa ustna. UPS przedstawiła propozycje 

1 Wyr. Sądu z 7.03.2017 r. w sprawie T-194/13 United Parcel Service, INC., ECLI:EU:T:2017:144 (dalej: wyrok UPS).
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zobowiązań najpierw 29 listopada 2012 r., a następnie – 3 stycznia 2013 r. W czasie postępowania 
przedmiotem żywych dyskusji był model ekonometryczny stanowiący podstawę przeprowadzenia 
analizy wpływu zgłoszonej transakcji na wspólny rynek. O ile wcześniejsze wersje modelu były 
omawiane ze Skarżącą, o tyle ostatecznie przejęta przez Komisję (21 listopada 2012 r.) wersja 
modelu ekonometrycznego, na której Komisja oparła swoją negatywną Decyzję, nie została za-
komunikowana UPS. 

30 stycznia 2013 r. Komisja wydała decyzję stwierdzającą niezgodność zgłoszonej koncen-
tracji z rynkiem wewnętrznym i porozumieniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a tym 
samym zakazującą jej dokonania2. Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja doprowadziłaby 
do znaczącego utrudnienia skutecznej konkurencji  na rynku międzynarodowych usług ekspre-
sowej dystrybucji niewielkich przesyłek w 15 państwach członkowskich EOG3. W tych państwach 
w wyniku transakcji liczba znaczących graczy rynkowych zostałaby zredukowana do trzech, a na-
wet tylko dwóch przedsiębiorców4. Dlatego, zdaniem Komisji, koncentracja najprawdopodobniej 
doprowadziłaby do podwyższenia cen, a tym samym zaszkodziłaby konsumentom. 

5 kwietnia 2013 r. UPS wniosła skargę do Sądu, podnosząc pięć zarzutów naruszenia przez 
Komisję prawa oraz dopuszczenia się przez Komisję oczywistych błędów. Skarżąca zarzuciła 
m.in., że Komisja uchybiła ciążącemu na niej obowiązkowi uzasadnienia i naruszyła przysługu-
jące UPS prawo do obrony, zmieniając w istotny sposób przedstawiony przez Skarżącą model 
ekonometryczny bez uprzedniego wysłuchania jej stanowiska i należytego wyjaśnienia wprowa-
dzonych zmian5. 

Ponadto w tym czasie TNT rozpoczęła negocjacje z konkurentem Skarżącej, spółką FedEx 
Corp., które doprowadziły do dokonania 26 czerwca 2015 r. kolejnego zgłoszenia do Komisji, 
tym razem przejęcia przez FedEx kontroli nad TNT. 31 lipca 2015 r. Komisja otworzyła drugą 
fazę postępowania ze względu na poważne wątpliwości co do zgodności również tej zgłoszonej 
transakcji ze wspólnym rynkiem. Jednakże wyniki dogłębnego badania rynku nie potwierdziły tych 
wątpliwości i ostatecznie 8 stycznia 2016 r. Komisja wydała bezwarunkową decyzję6 wyrażającą 
zgodę na jej dokonanie7.

III. Wyrok Sądu
Sąd zauważył, że w uzasadnieniu skargi UPS podniosła w istocie trzy zarzuty: pierwszy – 

dotyczący naruszeń prawa i oczywistych błędów w ocenie, drugi – dotyczący naruszenia prawa 
do obrony oraz trzeci – dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia, z czego drugi zarzut na-
leżało rozpatrzeć w pierwszej kolejności8.

2 Sprawa COMP/M.6570 – UPS/TNT Express.
3 Tj. w Bułgarii, w Republice Czeskiej, w Danii, w Estonii, w Holandii, na Łotwie, na Litwie, na Węgrzech, na Malcie, w Polsce, w Rumunii, w Słowenii, 
na Słowacji, w Finlandii i w Szwecji. 
4 W niektórych państwach jedyną alternatywę dla usług UPS stanowiłyby jedynie usługi DHL.
5 Treść skargi dostępna jest pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137696&pageIndex=0&doclang=PL&
mode=req&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=528819 (7.08.2017).
6 Zob. dec. Komisji z 8.01.2016 r. w sprawie CASE M.7630 – FEDEX / TNT EXPRESS dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/decisions/m7630_4582_4.pdf (7.08.2017).
7 Komunikat prasowy Komisji, Mergers: Commission approves acquisition of small package delivery services provider TNT Express by FedEx, 8.01.2016. 
Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-28_en.htm (7.08.2017).
8 T-194/13 UPS, pkt 157.
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1. Dopuszczalność zarzutu

Na wstępie Sąd odniósł się do kwestii dopuszczalności zarzutu Skarżącej. Komisja kwe-
stionowała bowiem dopuszczalność argumentów prawnych i ekonomicznych UPS, zarzucając, 
że zostały one przedstawione jedynie w załączniku do skargi, który to posiadał funkcję czysto 
dowodową i pomocniczą. 

Sąd przypominał, że by skarga przed Sądem była dopuszczalna, istotne okoliczności faktycz-
ne i prawne, na których została ona oparta, muszą wynikać, choćby w sposób zwięzły, ale spójny 
i zrozumiały, z samej treści skargi9. Zdaniem Sądu, w rozpatrywanej sprawie okoliczności faktycz-
ne i prawne, na których UPS oparła kwestionowany zarzut, można było zrozumieć natychmiast 
w trakcie lektury skargi10. Dlatego Sąd zgodził się ze Skarżącą podnoszącą, że istotne elementy 
jej argumentacji były w oczywisty sposób zawarte w treści skargi, a odesłanie do załącznika do 
skargi miało wyłącznie na celu poparcie głównych argumentów pod względem technicznym. 

Ponadto, jak słusznie zauważył Sąd, za dopuszczalnością zarzutu przemawiał również fakt, 
że Komisja w odpowiedzi na skargę była w stanie ustosunkować się do podnoszonego przez 
UPS zarzutu. Świadczyło to bowiem, że mimo niezbyt szczegółowego przedstawienia zarzutu 
w skardze, treść zakwestionowanej przez Komisję części była jasna.

2. Naruszenie prawa do obrony

Odnośnie do meritum sprawy Sąd uznał, że prawo Skarżącej do obrony zostało naruszone 
„wskutek okoliczności sprowadzających się do tego, że rozpatrywana analiza ekonometryczna 
została oparta na modelu ekonometrycznym różnym od tego, który był przedmiotem kontradyk-
toryjnej debaty prowadzonej w toku postępowania administracyjnego”11.

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, że poszanowanie prawa do obrony stanowi jed-
ną z zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej przewidzianą w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, która to musi być zagwarantowana we wszystkich rodzajach postępowań, w tym 
w postępowaniach prowadzonych przez Komisję w zakresie kontroli koncentracji12. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE i w świetle zasady kontradyktoryjności, bę-
dącej elementem prawa do obrony, przedsiębiorca musi mieć w trakcie postępowania (również 
administracyjnego) „możliwość przedstawienia w skuteczny sposób swego stanowiska w kwestii 
prawdziwości i znaczenia powoływanych okoliczności faktycznych oraz w kwestii dokumentów, 
na których podstawie Komisja” oparła swoją decyzję13.

Jak wynikało natomiast z dokumentów przekazanych przez Komisję w toku postępowania 
sądowego, Komisja przyjęła wersję końcową swego modelu ekonometrycznego 21 listopada 
2012 roku, czyli ponad dwa miesiące przed przyjęciem Decyzji14. Ponadto, z akt sprawy wynikało, 
że Komisja w żaden sposób nie zakomunikowała UPS wersji końcowej modelu ekonometrycznego. 
Zdaniem Komisji było to zbędne, gdyż ostatecznie przyjęty model ekonometryczny był wynikiem 

 9 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-382/12 P MasterCard i in., ECLI:EU:C:2014:2201, pkt 40.
10 T-194/13 UPS, pkt 194.
11 Ibidem, pkt 198 i 210. 
12 Ibidem, pkt 199. Zob. także wyr. Sądu z 9.03.2015 r. w sprawie T-175/12 Deutsche Börse, ECLI:EU:T:2015:148, pkt 247.
13 T-194/13 UPS, pkt 200. Zob. także wyr. TS z 10.07.2008 r. w sprawie C-413/06 P Bertelsmann i Sony Corporation of America/Impala, ECLI:EU:C:2008:392, 
pkt 61.
14 Decyzja została wydana 30 stycznia 2013 r. 
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wielokrotnej wymiany informacji ze Skarżącą, odbytej w toku postępowania administracyjnego 
i różnił się jedynie marginalnie od modeli dyskutowanych ze Skarżącą podczas postępowania 
administracyjnego.

Sąd nie zgodził się jednak z twierdzeniami Komisji o istnieniu jedynie marginalnych różnic 
pomiędzy przyjętym w  Decyzji modelem końcowym a modelami dyskutowanymi z UPS podczas 
postępowania administracyjnego i uznał, że o ile z pewnością można wskazać na wiele podo-
bieństw pomiędzy ww. modelami ekonometrycznymi, to jednak wprowadzone w końcowym modelu 
zmiany nie mogą zostać uznane za nieistotne15.

Stąd, zdaniem Sądu, Komisja miała obowiązek poinformować UPS przed przyjęciem za-
skarżonej Decyzji o ostatecznie przyjętym modelu analizy ekonometrycznej, a nie czyniąc tego, 
naruszyła prawa Skarżącej do obrony. Ponadto UPS należycie wykazała, że gdyby została po-
informowana przez Komisję o ostatecznym modelu analizy, na którym została oparta Decyzja, 
to wówczas mogłaby mieć możliwość (nawet jeśli ograniczoną) przygotowania lepszej obrony. 

Sąd podkreślił, że Komisja oparła się na analizie ekonometrycznej, w szczególności dochodząc 
do wniosku, że zgłoszona koncentracja doprowadziłaby do znaczącego utrudnienia skutecznej 
konkurencji oraz określając liczbę państw, w których doszłoby do tego skutku16.

Wstępne wnioski Komisji przedstawione w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów 
(Statement of Objections) wskazywały na 29 państw. Późniejsze wyniki analizy, wskazujące na 
niższy wzrost cen, doprowadziły do ograniczenia w  Decyzji liczby takich państw do 1517. Ponadto, 
jak wyraźnie potwierdziła Komisja, w toku postępowania administracyjnego w odniesieniu do 
dyskutowanych modeli ekonometrycznych UPS sygnalizowała problemy techniczne, dla których 
następnie znajdowała rozwiązania. Oznacza to, że Skarżąca już wcześniej faktycznie wpływała 
w znaczący sposób na opracowanie modelu ekonometrycznego zaproponowanego przez Komisję, 
a zatem w przypadku powiadomienia jej o modelu ostatecznie przyjętym przez Komisję 21 listo-
pada 2012 r. również mogłaby mieć rzeczywistą możliwość dalszego wpływu w tej kwestii. Tym 
samym Skarżąca została pozbawiona możliwości zapewnienia sobie lepszej obrony18. 

Dlatego też Sąd stwierdził, że naruszenie przez Komisję prawa UPS do obrony powinno skut-
kować stwierdzeniem nieważności Decyzji. Sąd powołał się zatem na test ustanowiony przez TS 
w wyroku w sprawie Solvay19 i odrzucił argumentuję Komisji, że Skarżąca powinna była wykazać, 
że w razie zakomunikowania jej ostatecznej wersji modelu ekonometrycznego treść zaskarżonej 
Decyzji byłaby inna20.

15 T-194/13 UPS, pkt 204–208. Jak wynikało bowiem z uwag Komisji i UPS sformułowanych po rozprawie, Komisja oparła się na zmiennej będącej 
wynikiem dyskretyzacji na etapie pomiarów i na zmiennej stałej na etapie prognoz. O ile posłużenie się zmienną skokową było przedmiotem licznych 
dyskusji prowadzonych z UPS w toku postępowania administracyjnego, o tyle z akt sprawy nie wynikało czy Komisja przedyskutowała również kwestię 
zastosowania różnych zmiennych do różnych etapów analizy ekonometrycznej.
16 T-194/13 UPS, pkt 201. 
17 Zob. też decyzja, motyw 1850 i T-194/13 UPS, pkt 81. 
18 T-194/13 UPS, pkt 211–215
19 Wyr. TS z 25.10.2011 r. w sprawie C-109/10 P Solvay, ECLI:EU:C:2011:686, pkt 57: „W sytuacji gdy dostęp do akt jest zapewniony na etapie po-
stępowania sądowego, zainteresowane przedsiębiorstwo nie musi wykazywać, że gdyby miało dostęp do nieprzekazanych dokumentów, Komisja wy-
dałaby decyzję o innej treści, a jedynie, że wspomniane dokumenty mogły być przydatne dla jego obrony (wyr. z dnia 2 października 2003 r. w sprawie 
C-199/99 P Corus UK przeciwko Komisji, Rec. s. I-11177, pkt 128; ww. wyr. w sprawie Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, pkt 318; 
a także ww. wyr. w sprawie Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, pkt 131)” (podkreślenie własne).
20 T-194/13 UPS, pkt 209–210
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W konsekwencji Sąd, uwzględniając zarzut naruszenia prawa Skarżącej do obrony, stwier-
dził nieważność Decyzji w całości, bez konieczności badania pozostałych zarzutów postawionych 
przez UPS.

IV. Komentarz
Wyrok UPS jest kolejnym ważnym krokiem na drodze umacniania znaczenia prawa przed-

siębiorców do obrony w kontekście postępowań dotyczących prawa konkurencji. Sąd zaznaczył, 
że Komisja (a tym samym inne krajowe organy regulacyjne) muszą przestrzegać wysokich stan-
dardów prawa do rzetelnego procesu, a w szczególności prawa do bycia wysłuchanym, nie tylko 
w postępowaniach antytrustowych (dot. naruszeń praw konkurencji), lecz także w kontekście kon-
troli koncentracji. Wyrok ten wpisuje się w linię orzeczniczą TSUE wyznaczoną rozstrzygnięciami 
w sprawach, takich jak C-247/14 P Heidelberg Cement21, C-267/14 P Buzzi Unicem przeciwko 
Komisji22, C-286/14 P Italmobiliare przeciwko Komisji23, C-248/14 P, Schwenk Zement przeciwko 
Komisji24, C-588/13 P, Deutsche Bahn i in. przeciwko Komisji czy C-37/13 P Nexans i Nexans 
France przeciwko Komisji25 oraz, w kontekście odszkodowawczym, T-577/14 Gascoigne Sack 
Deutschland przeciwko Unii Europejskiej26 i T-479/14 Kendrion NV przeciwko Unii Europejskie27.

Niewątpliwie Wyrok UPS stanowi ważny sygnał wysłany do Komisji oraz krajowych organów 
ochrony konkurencji o konieczności zupełnego przestrzegania prawa do bycia wysłuchanym, a co 
za tym idzie obowiązku komunikowania i umożliwienia wypowiedzenia się przedsiębiorcom co 
do wszystkich okoliczności faktycznych oraz dokumentów, na których Komisja/organ ten opiera 
swoje rozstrzygnięcie w danej sprawie. 

Istotnym jest również, że Sąd doprecyzował kwestię testu stosowanego przy unieważnieniu 
decyzji i zakresu ciężaru dowodu w tym kontekście. Sąd podkreślił, że do stwierdzenia nieważ-
ności decyzji Komisji spowodowanej naruszeniem praw przedsiębiorcy wystarczy wykazać, że 
w przypadku niezaistnienia zarzucanej nieprawidłowości proceduralnej skarżący przedsiębiorca 
mógł mieć choćby ograniczoną możliwość zapewnienia sobie lepszej obrony (doktryna Solvay). 
Tym samym Sąd wyraźnie odrzucił argumentację Komisji optującej za znacznie wyżej podnie-
sioną poprzeczką i podnoszącej, że nieważność decyzji może spowodować jedynie wykazanie 
przez przedsiębiorcę, że w razie niezaistnienia zarzucanej nieprawidłowości treść zaskarżonej 
decyzji byłaby inna. 

W dalszej kolejności należy zauważyć, że odwołania od decyzji zakazujących dokonania kon-
centracji zdarzają się rzadziej niż w przypadku decyzji antytrustowych. Patrząc na sprawę z per-
spektywy biznesowej, odwołania takie mogą wydawać się przedsiębiorcom niekonieczne, a wręcz 
bezsensowne. O ile bowiem w chwili wydania decyzji odmownej przedsiębiorcy są zainteresowani 
daną transakcją, o tyle sytuacja na rynku oraz wola stron zakwestionowanej koncentracji najpraw-
dopodobniej będzie już zupełnie inna parę lat później, czyli w chwili wydania wyroku Sądu. Dlatego 

21 Wyr. TS z 10.3.2016 r. w sprawie C-247/14 P HeidelbergCement, ECLI:EU:C:2016:149.
22 Wyr. TS z 10.3.2016 r. w sprawie C-267/14 P Buzzi Unicem, ECLI:EU:C:2016:151.
23 Wyr. TS z 10.3.2016 r. w sprawie C-268/14 P Italmobiliare, ECLI:EU:C:2016:152.
24 Wyr. TS z 10.3.2016 r. w sprawie C-248/14 P Schwenk Zement, ECLI:EU:C:2016:150.
25 Wyr. TS z 25.06.2014 r. w sprawie C-37/13 P Nexans i Nexans France, ECLI:EU:C:2014:2030.
26 Wyr. Sądu z 10.01.2017 r. w sprawie T-577/14 Gascoigne Sack Deutschland przeciwko Unii Europejskie, ECLI:EU:T:2017.
27 Wyr. Sądu z 1.02.2017 r. w sprawie T-479/14 Kendrion NV przeciwko Unii Europejskiej, ECLI:EU:T:2017:48.
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przedsiębiorcy często uważają, że po prostu nie opłaca im się brnąć w czasochłonne i kosztowne 
postępowanie odwoławcze, które nawet, jeśli zakończy się sukcesem czy unieważnieniem decyzji 
zakazującej koncentrację, to i tak nie będzie w stanie w pełni naprawić zaistniałego problemu. 
Co do zasady bowiem po paru latach niemożliwe będzie już zawarcie pierwotnie negocjowanej 
transakcji. Przykładowo w omawianej sprawie TNT zostało w międzyczasie nabyte przez FedEx, 
stąd ciężko sobie wyobrazić możliwość przywrócenia stanu poprzedniego, tj. unieważnienia tego 
nabycia i doprowadzenia do zrealizowania transakcji z UPS. 

Nasuwa się zatem pytanie co ten wyrok w praktyce daje UPS, skoro niemożliwym jest cof-
niecie się w czasie do stanu z początku 2013 r. i dokonanie pierwotnie planowanej transakcji 
nabycia TNT. Poza niezaprzeczalnym istotnym znaczeniem orzeczenia podkreślającego wagę 
przestrzegania prawa przedsiębiorców do obrony również w postępowaniach dot. kontroli koncen-
tracji, prawomocny wyrok daje UPS podstawę do wniesienia skargi odszkodowawczej do TSUE 
na podstawie art. 268 TFUE i art. 340 akapit drugi TFUE w związku z wyrządzeniem Skarżącej 
szkody wynikającej z naruszenia przez Komisję jej prawa do obrony. UPS będzie musiała jednak 
wykazać spełnienie trzech przesłanek ponoszenia przez UE odpowiedzialności deliktowej, tj.: 
–  bezprawność działania instytucji UE (w tym wypadku Komisji); 
–  poniesioną rzeczywistą szkodę; 
–  istnienie związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym działaniem a podnoszoną szkodą. 

Niemniej jednak, póki co sprawa toczy się dalej, ponieważ 16 maja 2017 r. Komisja złożyła 
odwołanie od wyroku Sądu28. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że Trybunał Sprawiedliwości po-
dzieli zdanie Sądu i utrzyma w mocy marcowy wyrok. 

Marta Michałek-Gervais
doktor nauk prawnych; prawnik w kancelarii Clifford Chance; 
e-mail: marta.michalek-gervais@cliffordchance.com.

28 Sprawa C-265/17 P Komisja przeciwko United Parcel Service.
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Algorithms and Collusion – 
Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, 
OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

Competition Committee, 2017 (omówienie)

Przedmiotem 127. spotkania Komitetu Konkurencji przy OECD była m.in. problematyka wy-
zwań stojących przez organami ochrony konkurencji w związku z upowszechnieniem stosowania 
zaawansowanych technologicznie narzędzi, przybierających formę algorytmów (np. algorytmów 
cenowych), wykorzystujących duże zbiory danych (tzw. big data). Na potrzeby dyskusji na forum 
komitetu zespół z OECD Competition Division, w składzie Antonio Capobianco, Pedro Gonzaga 
and Anita Nyeső, przygotował dokument analizujący kwestię potencjalnego ryzyka istnienia zmów 
kartelowych związaną z powszechnym zastosowaniem algorytmów w gospodarce. Zmowy karte-
lowe nie są oczywiście jedynym zagrożeniem dla konkurencji, wynikającym ze specyfi ki działania 
algorytmów. Ich ryzyko jest jednak na tyle znaczące, że OECD zdecydowało o poświęceniu temu 
tematowi specjalnego raportu i części spotkania Komitetu Konkurencji.

Liczący w sumie 67 stron raport został podzielony na 7 części merytorycznych, uzupełnionych 
bibliografi ą i aneksem. Raport zawiera liczne tabele i grafi czne prezentacje wybranych danych1. 

W części pierwszej (Introduction) autorzy odwołują się do wystosowanego w 2015 roku przez 
70 naukowców, specjalizujących się w sztucznej inteligencji, listu otwartego wzywającego do pod-
jęcia pogłębionych badań nad społecznymi skutkami zastosowania nowych technologii. Badania 
te miałyby pozwolić uniknąć negatywnych skutków stworzenia narzędzi, nad którymi naukowcy 
i użytkownicy straciliby kontrolę. Prezentowany raport koncentruje się na problemach antymo-
nopolowych wynikających z faktu, że algorytmy pozwalają na zawieranie (antykonkurencyjnych) 
porozumień w sposób i w formach nieznanych tradycyjnemu prawu ochrony konkurencji, często 
zmowy są zawierane w ogóle bez udziału czynnika ludzkiego. 

Część druga raportu zatytułowana Algorithms: how do they work and what are they used for 
opisuje istotę algorytmów i zakres ich wykorzystania w działalności gospodarczej i w działalno-
ści administracji publicznej. Autorzy wskazują, że nie istnieje w zasadzie jednolita, powszechnie 
akceptowana defi nicja algorytmu, a trudności defi nicyjne wynikają m.in. z wielości form, w jakich 
algorytmy mogą być użytkowane (język, diagramy, kody, programy). Ponadto, w raporcie znajduje 
się wyjaśnienie takich pojęć (zjawisk), jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i uczenie 
głębokie. Raport przywołuje używane przez M.E. Stucka i A. Ezrachiego pojęcie „biznesu algo-
rytmicznego” (Ezrachi i Stucke, 2016), odnoszące się do wszelkich wymiarów gospodarczego 
zastosowania algorytmów nie tylko w działalności prowadzonej on-line, lecz także w innych wy-
soko innowacyjnych gałęziach gospodarki. Algorytmy używane są m.in. w celu przeciwdziałania 
oszustwom, dla optymalizacji łańcucha dostaw, organizacji dedykowanej reklamy, w celi zapew-
nienia bezpieczeństwa korporacyjnego czy dla wdrożenia dynamicznego ustalania cen. W sekto-
rze publicznym algorytmy mogą być wykorzystywane dla wzmocnienia skuteczności wykrywania 

1 Raport dostępny jest pod adresem: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2017)4/en/pdf (1.09.2017).
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przestępstw, w tym także zmów kartelowych (zwłaszcza zmów przetargowych). W raporcie znaj-
dziemy opis działań południowokoreańskiej Fair Trade Commission, której, dzięki systemowi au-
tomatycznej analizy zbiorów danych, udało się wykryć kilka zmów przetargowych (od 2013 roku 
system BRIAS zbierał dane dotyczące przetargów pochodzące z 51 urzędów administracji cen-
tralnej, 246 urzędów administracji lokalnej i 26 przedsiębiorstw publicznych). 

Trzecia część raportu (Pro-competitive effects of algorithms) przedstawia korzyści, jakie niesie 
ze sobą wykorzystanie danych na rynku. Autorzy raportu podkreślają, że korzyści te mogą być 
odczuwalne po stronie zarówno podażowej, jak i popytowej rynku. W zakresie podaży algorytmy 
wzmacniają transparentność rynku, przyczyniają się do ulepszania produktów istniejących i rozwi-
jania nowych. Po stronie popytowej z kolei algorytmy mogą znacząco wpłynąć na dynamikę rynku 
dzięki temu, że znakomicie wpływają na decyzję konsumentów poprzez efektywne porządkowanie 
informacji oraz dostarczanie nowych informacji dotyczących innych niż cena parametrów konku-
rowania. Autorzy raportu wprost konkludują, że algorytmy potencjalnie mogą wywierać pozytywny 
wpływ na konsumentów i dobrobyt społeczny. 

Czwarta część raportu (Algorithms and the risk of collusion) poświęcona jest niebezpie-
czeństwu występowania tzw. zmów algorytmicznych, będących następstwem powszechnego 
wykorzystywania algorytmów przez uczestników rynku. W odniesieniu do strukturalnych czynni-
ków charakteryzujących rynki algorytmy stwarzają zagrożenie dla konkurencji przede wszystkim 
poprzez pełny monitoring rynku (ogromna liczba danych przetwarzana i analizowana w czasie 
rzeczywistym) oraz wyjątkowo częste interakcje uczestników rynku. Autorzy raportu podkreślają, 
że rynek funkcjonuje w warunkach istotnych dysproporcji – część fi rm zainwestowała w techno-
logie pozwalające na uzyskanie „przewagi algorytmicznej”, podczas gdy inne fi rmy, jeśli również 
nie podejmą takich inwestycji, mogą spodziewać nawet wypadnięcia z rynku. Za jedno z podsta-
wowych rodzajów ryzyka antymonopolowego związanego z algorytmami autorzy raportu uznają 
rozciągnięcie „szarej strefy” między nielegalną wyraźną (explicit) zmową i legalną ukrytą (tacit) 
zmową, pozwalając przedsiębiorstwom na łatwiejsze utrzymywanie korzyści przekraczających te, 
które wynikałyby z „normalnej” konkurencji, bez konieczności angażowania się w porozumienie – 
algorytmy pozwalają na tworzenie nowych mechanizmów ułatwiających wdrażanie i monitorowa-
nie wspólnej polityki handlowej bez udziału czynnika ludzkiego. Dla zilustrowania roli algorytmów 
w ułatwianiu zmów między przedsiębiorcami autorzy raportu prezentują system monitorowania 
cen paliw za pomocą algorytmów oraz „algorytmiczną zmowę” na platformie Amazona, wykrytą 
w USA. W raporcie podkreśla się zróżnicowany wpływ na konkurencję różnych rodzajów algoryt-
mów (algorytmy monitorujące, równoległe, sygnalizujące i samouczące). 

W części piątej raportu (Algorithms and challenges for competition law enforcement) autorzy 
podejmują próbę zidentyfi kowania działań i postaw, jakie organy ochrony konkurencji powinny 
zająć wobec nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w gospodarce cyfrowej. Jednym z pro-
ponowanych rozwiązań jest uelastycznienie pojęcia „porozumienia” na gruncie zakazów karteli 
w taki sposób, aby objąć nim także współdziałanie algorytmów. Innym rozwiązaniem jest uznanie, 
że algorytmy stwarzają na rynku sytuację oligopolu. Autorzy stawiają również bardzo ciekawe py-
tanie o zakres odpowiedzialności za praktyki antykonkurencyjne, których bezpośrednim źródłem 
jest w zasadzie działanie maszyn, a nie ludzi. Określając możliwości zwalczania zmów algoryt-
micznych za pomocą środków i metod dostępnych obecnie prawu konkurencji, raport podkreśla 
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m.in. konieczność prowadzenia przez organy ochrony konkurencji badań rynku i postępowań 
wyjaśniających, rekomenduje uważne analizy zgłoszeń koncentracyjnych i stosowanie środków 
naprawczych. 

Część szósta raportu (Algorithms and market regulation) przedstawia zestawienie argumen-
tów przemawiających za i przeciw regulacji algorytmów. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie 
o potencjalne środki regulacyjne (np. regulację cen), a jednocześnie o wymiar instytucjonalny po-
tencjalnej regulacji. W raporcie podkreśla się jednak istotne ryzyko, że regulacja spowoduje trud-
ne do przewidzenia negatywne skutki dla konkurencji, które mogą przeważyć nad potencjalnymi 
korzyściami. Ponadto, antykonkurencyjny wymiar funkcjonowania algorytmów nie jest jedynym 
czynnikiem, który powinien decydować o interwencji regulacyjnej w sferze gospodarki cyfrowej. 

Część siódma raportu (Conclusions) stanowi krótkie podsumowanie rozważań przedstawio-
nych w merytorycznych częściach raportu. 

Prezentowany raport OECD należy uznać za przydatne kompendium wiedzy na temat prob-
lemów antymonopolowych generowanych przez zaawansowane technologicznie narzędzia pro-
wadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
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Annual Conference on European State Aid Law
Trewir, 24–25 listopada 2016 r. 

W dniach 24–25 listopada 2016 r. Akademia Prawa Europejskiego (ERA) gościła w Trewirze 
uczestników dorocznej konferencji z zakresu pomocy publicznej w UE 2016, zorganizowanej przy 
wsparciu Jacques’a Derenne (Sheppard Mullin, Bruksela). Konferencja była poświęcona głównie 
najnowszemu orzecznictwu sądów unijnych oraz Komisji Europejskiej w obszarze pomocy pub-
licznej, jak również inicjatywom podejmowanym przez Komisję, ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki podatków, energetyki i infrastruktury. Wśród uczestników byli urzędnicy służby cywilnej, 
prawnicy wewnętrzni, prawnicy z kancelarii prawnych oraz przedstawiciele poszczególnych branż. 
Konferencję otworzyli Eirini Volikou (ERA) i Jacques Derenne, którzy powitali uczestników w imie-
niu komitetu organizacyjnego. Pan Derenne był moderatorem konferencji.

Pierwszy panel, poświęcony polityce Komisji oraz stosowaniu przepisów prawa pomocy 
publicznej, rozpoczęła Nina Niejahr (Baker & McKenzie, Bruksela), która skoncentrowała się na 
egzekwowaniu przez Komisję Europejską reguł pomocy publicznej w obszarze podatków. Pani 
Niejahr omówiła kilka ostatnich spraw w tym zakresie i ich praktyczne konsekwencje dla państw 
członkowskich UE oraz podatników. Zwróciła uwagę na trudności, jakie napotyka Komisja przy 
ocenie czy udzielane wsparcie fi nansowe ma charakter selektywny, czego dobrym przykładem 
jest sprawa Banco Santander/Autogrill (Spanish Goodwill taxation). Odniosła się także do nie-
dawnych decyzji Komisji w sprawach Starbucks, Fiat oraz systemu pomocy państwa dotyczącego 
zwolnienia z podatku nadwyżki zysków w Belgii (Belgian excess profi t exemption), które doty-
czyły orzeczeń podatkowych w przedmiocie cen transferowych. Prelegentka krytycznie oceniła 
podejście przyjmowane przez Komisję w tych sprawach dotyczących cen transferowych, gdzie 
Komisja zdaje się stosować swoją własną zasadę ceny rynkowej (arm’s length principle), a nie tę 
wynikającą z Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych.

Następna prelegentka, Lorena Ionita (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji), 
skoncentrowała się na pomocy państwa w sektorze lotnictwa. Omówiła propozycję Komisji doty-
czącą dalszego rozszerzenia zakresu stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych (General Block Exemption Regulation, GBER) tak, aby obejmowało ono inwestycje 
w małych, regionalnych portach lotniczych (poniżej 3 milionów pasażerów rocznie), w tym w szcze-
gólności wsparcie dla bardzo małych lotnisk (poniżej 150 000 pasażerów rocznie), w przypadku 
których zaproponowano dodatkowe uproszczenia.

Po tym wystąpieniu, Nicole Robins (Oxera, Bruksela) podkreśliła znaczenie analizy ekono-
micznej w sprawach z zakresu pomocy państwa. Zauważyła, że wciąż istnieje szereg wyzwań 
dla portów i lotnisk w toku oceny czy podjęte działania są formą pomocy publicznej. Wyzwania 
te związane są z koniecznością przeprowadzenia ex ante analizy rentowności środka w kontek-
ście zasady prywatnego inwestora, zwiększonym naciskiem na zapewnienie, że porozumienia 
zawierane przez przewoźników lotniczych i lotniska prowadzą do przywrócenia lotniskom ogólnej 
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rentowności czy też dowodów niezbędnych do wykazania przewidywanych zewnętrznych skutków 
sieciowych (network externalities).

Sesję zamknął Gareth Evans z Departamentu ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej 
Wielkiej Brytanii, który podzielił się brytyjskimi doświadczeniami w stosowaniu rozporządzenia 
GBER. Pan Evans przedstawił dane wskazujące, że podejście Wielkiej Brytanii w przyznawaniu 
pomocy państwa jest dość rygorystyczne w porównaniu z innymi krajami UE, czego dowodem jest 
bardzo niska liczba spraw przeciwko temu krajowi w zakresie zwrotu nielegalnej pomocy publicznej. 

W drugiej sesji zatytułowanej „Priorytety Komisji, analizy i przyszłe plany” Gert-Jan Koopman 
(Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji) podsumował główne cele i efekty 
Programu modernizacji prawa pomocy publicznej (State Aid Modernisation, SAM) [przyjętego 
przez Komisję Europejską w 2012 r. – przyp. aut.]. Wskazał, że program modernizacji przyczy-
nił się do znacznego spadku liczby notyfi kacji, przy niemal dwukrotnym wzroście przypadków 
ogólnych wyłączeń grupowych. Obecnie 90% środków i około 45% wydatków jest zwolnionych 
z obowiązku zgłaszania Komisji (w porównaniu z mniej niż 50% środków i około 32% wydatków 
przed wprowadzeniem programu modernizacji). Jako kolejny skutek wprowadzenia programu 
SAM pan Koopman wskazał skrócenie długości większości postępowań, w tym procedur w spra-
wie skarg (od 14 do 10 miesięcy). Następnie zidentyfi kował obecne, priorytetowe sektory Komisji, 
które obejmują energetykę, planowanie w zakresie podatków i bankowość. Swoje wystąpienie 
zakończył, wymieniając następne kroki Komisji, które będą polegały na przeglądzie i ocenie no-
wych zasad wprowadzonych w ramach programu modernizacji prawa pomocy publicznej i które 
wygasną lub zostaną poddane przeglądowi do końca 2020 r. W odpowiedzi na pytanie jednego 
z uczestników dotyczące zasady ceny rynkowej (arm’s length principle), pan Koopman stwierdził, 
że nie ma „odrębnej, unijnej zasady ceny rynkowej”, a jedynie ta wywodząca się z Wytycznych 
OECD, które „są doskonałym narzędziem” w rozstrzyganiu kwestii cen transferowych.

W trzeciej sesji, poświęconej zmianom w sektorze energetycznym i samochodowym, dr Dörte 
Fouquet (kancelaria Becker Büttner Held, Bruksela) i dr Patrick Thieffry (kancelaria Thieffry & 
Associés w Paryżu, Wydział Prawa Uniwersytetu Sorbona) mówili o wsparciu dla odnawialnych 
źródeł energii. Jako jeden z ostatnich trendów pani Fouquet wskazała wysiłki Komisji Europejskiej 
zmierzające do otwierania systemów wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 
inne kraje EOG oraz kraje Wspólnoty Energetycznej. Zilustrowała to ostatnią decyzją dotyczącą 
pomocy państwa w odniesieniu do niemieckich systemów aukcyjnych notyfi kowanych Komisji, 
gdzie 5% oferowanej zdolności produkcyjnej musiało zostać otwartych dla innych państw człon-
kowskich. Dr Thieffry przeanalizował z kolei wybrane, ostatnie sprawy dotyczące pomocy państwa 
w UE oraz Francji w sektorze dostaw energii elektrycznej, stwierdzając, że granice pomiędzy 
funduszami prywatnymi a funduszami kontrolowanymi przez państwo będą podlegały dalszej 
weryfi kacji z uwagi na brak jasnego i pełnego mandatu UE w zakresie polityki energetycznej.

Następny referent, Michael Jürgen Werner (kancelaria Norton Rose Fulbright, Bruksela) 
przedstawił program fi nansowania zakupów pojazdów hybrydowych i elektrycznych przez niemiecki 
rząd, kwalifi kując go jako pomoc państwa. Zdaniem pana Wernera, mimo iż fi nansowanie zostało 
przyznane klientom, stwarza ono pośrednią korzyść dla producentów, ponieważ stanowi zachętę 
dla klienta do zakupu pojazdu elektrycznego lub hybrydowego z tym skutkiem, że producent jest 
benefi cjentem kwoty (4 000 euro), której klient nie musi wydać.
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Ostatnia sesja konferencji była poświęcona proceduralnym aspektom pomocy państwa. 
Dr Viktor Kreuschitz (sędzia Sądu Unii Europejskiej) i dr Marianne Dony (Wolny Uniwersytet 
Brukselski) dokonali przeglądu wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu 
pomocy państwa z lat 2015 i 2016.

Następnie, dr Petra Nemeckova (Służby Prawne Komisji Europejskiej) omówiła kwestie 
związane z dopuszczalnością skarg w sprawie pomocy państwa, koncentrując się na pojęciu 
bezpośredniego i indywidualnego interesu.

Julia Rapp (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji) przedstawiła wystąpie-
nie dotyczące Komunikatu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa. Omówiła główne pojęcia, 
o których mowa w tym dokumencie, takie jak działalność gospodarcza, korzyść, selektywność lub 
wpływ na handel między państwami członkowskimi UE, które są istotne przy ocenie czy wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw stanowi pomoc państwa.

Jean-Luc Sauron, członek Francuskiej Rady Stanu, kontynuował wystąpienia, opisując rolę 
członka Rady Stanu odpowiedzialnego za zagadnienia prawa unijnego w systemie sądownictwa 
administracyjnego we Francji w odniesieniu do implementacji unijnego orzecznictwa z zakresu 
pomocy państwa przez te sądy. Wskazał, że przedstawiciel Rady dokonuje m.in. comiesięcznego 
przeglądu orzecznictwa sądów unijnych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a następ-
nie przedkłada z niego raporty Radzie Stanu oraz sądom administracyjnym. Jego pozostałe obo-
wiązki obejmują doradztwo w kwestiach z zakresu prawa UE pozostałym członkom Rady Stanu, 
a także szkolenia i praktyczne wskazówki dla sędziów administracyjnych.

Konferencję zamknął Jacques Derenne, który podziękował wszystkim prelegentom i pozo-
stałym uczestnikom za udział w tym wydarzeniu. 

Emilia Wardęga LL.M., 
adwokat, associate; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.; 
e-mail: emilia.wardega@wkb.pl.
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Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych 
w sprawach koncentracji przedsiębiorców 

(o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej)
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 30 maja 2017 r.

W maju 2017 r. Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zorganizował seminarium naukowe po-
święcone problematyce antymonopolowej kontroli koncentracji przedsiębiorców. Przedmiotem 
dyskusji naukowej uczyniono problematykę zmiany decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie 
koncentracji, wydawanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ustawy antymonopolowej1.

Wprowadzeniem do dyskusji był referat wygłoszony przez dr. Jarosława Łukawskiego, ab-
solwenta studiów doktoranckich INP PAN, który poświęcił swoją pracę doktorską problematyce 
ściśle powiązanej z tematyką seminarium2. 

Wprowadzenie do problematyki seminarium wygłosiła promotor tej rozprawy doktorskiej, 
prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (WPiA UW). Pani Profesor przybliżyła problematykę 
rozprawy doktorskiej dr. Łukawskiego, podkreślając wagę problemów związanych ze stosowaniem 
zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców.

W wygłoszonym referacie dr Jarosław Łukawski, skupiając się na praktycznym znaczeniu 
omawianej tematyki, dowodził potrzeby zapewnienia możliwości zmiany, w określonych okolicz-
nościach, warunkowej zgody na koncentrację lub jej uchylenia. W uzasadnieniu tego postulatu 
prelegent przytoczył interesujące wyniki badań decyzji udzielających warunkowej zgody na kon-
centrację, przeprowadzonych przez brytyjski organ ochrony konkurencji (OFT, obecnie CMA). 
Analiza ta wykazała, że spośród 71 przeanalizowanych przez CMA warunków strukturalnych aż 
72% uzasadniało uchylenie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Wstępne wyniki analiz 
12 warunków behawioralnych zastosowanych przez CMA wskazały natomi ast na zasadność ich 
uchylenia w ponad 90% przypadków. Do okoliczności uzasadniających możliwość zmiany warun-
ków prelegent zaliczył ujawnienie się (dopiero podczas wykonywania decyzji warunkowej przez jej 
adresata) przeszkód uniemożliwiających realizację środka zaradczego. Wśród takich przeszkód 
prelegent wymienił trwałą i nieoczekiwaną zmianę sytuacji rynkowej, prawa osób trzecich do ma-
jątku objętego warunkiem, zmianę wartości rynkowej majątku objętego warunkiem oraz zmianę 
otoczenia regulacyjnego. Zmiana decyzji warunkowej powinna być też dostępna, gdy wprawdzie 
nie ma obiektywnych przeszkód uniemożliwiających jej wykonanie, ale też brak jest rynkowego 
uzasadnienia dalszego wykonywania nałożonych warunków. Jest tak, gdy od momentu wydania 
decyzji nastąpiła trwała zmiana sytuacji rynkowej, wskutek której koncentracja, nawet bez warun-
ków, przestaje powodować istotne ograniczenie konkurencji. Prelegent podkreślił, że utrzymywanie 
w takich okolicznościach warunków, o których mowa w art. 19 ustawy antymonopolowej, nadmier-
nie ogranicza swobodę działalności przedsiębiorców, wykraczając ponad to, co jest niezbędne 
do eliminowania zagrożeń dla konkurencji wynikających z koncentracji.

1 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017, poz. 299).
2 Obrona tej pracy odbyła się w kwietniu 2017 r. Praca nosi tytuł: „Zgoda warunkowa na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w polskim prawie 
ochrony konkurencji na tle rozwiązań w prawie unijnym”.
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W referacie podkreślono, że obowiązująca ustawa antymonopolowa nie reguluje wyczer-
pująco przesłanek i trybu zmiany lub uchylenia zgody warunkowej. Przewidziane z kolei w KPA 
nadzwyczajne środki wzruszenia decyzji administracyjnej mogą być zastosowane przez organ 
ochrony konkurencji tylko z urzędu, przy czym adresat zgody warunkowej wnioskujący o zmianę 
lub uchylenie prawomocnej decyzji nie może skutecznie zaskarżyć odmowy uwzględnienia takie-
go wniosku przez Prezesa UOKiK. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że organ odmówił 
zmiany decyzji nr DOK-86/2007 w sprawie Carrefour/Ahold, nie uwzględniając wniosku złożonego 
na podstawie art. 155 KPA. Według wiedzy referenta poza ww. sprawą istnieją także inne przypad-
ki, w których przedsiębiorcy występowali do Prezesa UOKiK o zmianę zgody warunkowej. Brak 
praktyki orzeczniczej w tych sprawach wskazuje, że wnioski te zostały rozpatrzone odmownie. 
Prelegent podkreślił, że choć również prawo UE nie reguluje wyczerpująco przesłanek oraz trybu 
zmiany lub uchylenia zgody warunkowej Komisji Europejskiej, to jednak przesłanki uzasadnia-
jące zmianę warunków zostały określone w zawiadomieniu KE w sprawie środków zaradczych3. 
Z przywołanej w referacie praktyki Komisji wynika, że zmiana warunków po wydaniu decyzji jest 
realnie możliwa4. Również w praktyce orzeczniczej krajowych organów ds. konkurencji odnaleźć 
można przykłady takich rozstrzygnięć5. 

Powyższe okoliczności były podstawą postulatów wobec polskiego prawa i praktyki jego sto-
sowania. Zdaniem prelegenta, już obecnie obowiązująca regulacja prawna (art. 21 ust. 1 ustawy 
antymonopolowej, art. 155 KPA) daje pewne podstawy do ukształtowania praktyki zmiany lub 
uchylania decyzji warunkowych w przypadku, gdy nałożone warunki okażą się niewykonalne 
lub – z uwagi na trwałą i nieoczekiwaną zmianę sytuacji rynkowej – nieuzasadnione. Poza tym 
przedstawione zostały postulaty de lege ferenda: 
• propozycja wprowadzenia procedury uchylenia lub zmiany decyzji warunkowej – na wniosek 

lub z urzędu, za zgodą przedsiębiorcy – „w przypadku, gdy nastąpiła [istotna] zmiana oko-
liczności mających istotny wpływ na wydanie decyzji”; na odmowę uwzględnienia wniosku 
przedsiębiorcy przysługiwać powinno zażalenie;

• propozycja wyłączenia zastosowania do decyzji warunkowych art. 82 ust. 1 ustawy antymo-
nopolowej, ograniczającego możliwość zastosowania do decyzji Prezesa UOKiK środków 
prawnych wzruszenia decyzji przewidzianych w KPA.
Dyskusję po referacie rozpoczął prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, zdaniem którego okoliczno-

ści uzasadniające zmianę warunków należy co do zasady podzielić na dwa przypadki: gdy wa-
runek jest niewykonalny oraz gdy nie jest on potrzebny dla przywrócenia poziomu konkurencji. 
Zdaniem prof. Skocznego, w tym drugim przypadku organ antymonopolowy powinien podejmo-
wać działania o charakterze prewencyjnym i czynić to z własnej inicjatywy. W tym kontekście, 
w opinii prof. Skocznego, szczególnego znaczenia nabierają sprawozdania przedsiębiorców, 
w których informują oni organ antymonopolowy o przebiegu procesu realizacji nałożonych na nich 
warunków. 

3 Zawiadomienie Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 802/2004 (Dz. Urz. UE 2008 C 267/1).
4 Zob. decy. KE z 3.05.2011 r., COMP/M.950; dec. KE z 20.07.2010, COMP/M.2876; dec. KE z 28.11.2011 r., streszczenie: Dz. Urz. UE 2013 C 51; 
komunikat prasowy KE nr IP/02/1183.
5 Belgia (sprawa Telenet/Canal+); Włochy (sprawa C2309 Snai Servizi-San Siro/Trenno); Wielka Brytania (sprawa Coloplast/SSL).
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W toku dyskusji podniesiony został także wątek orzeczeń, jakie zapadły na kanwie decyzji 
nakładającej na Carrefour karę pieniężną za niewykonanie w terminie warunku w postaci zbycia 
wszelkich praw do kilku placówek detalicznych6. Zdaniem dr. Łukawskiego, wynikające z tych 
wyroków stanowisko, iż wahania koniunktury rynkowej nie stanowią okoliczności usprawiedli-
wiającej niemożność wykonania warunków, a tym samym nie uzasadniają potrzeby ich zmiany, 
jest dyskusyjne, w szczególności, jeśli odnieść je do przypadków, w których Komisja dostrzegała 
zasadność zmiany warunków. Prof. Skoczny zwrócił jednak uwagę, że, jak dotychczas, jest to 
jedyna sprawa, w której sądy polskie miały możliwość zajęcia stanowiska w kwestii standardu 
odpowiedzialności przedsiębiorcy za niewykonanie nałożonego na niego warunku. Zauważył przy 
tym, że przeprowadzone przez niego badania wskazały, że sposób wykonania przez Carrefour 
warunku nie wyeliminował ograniczenia konkurencji wynikającego z koncentracji Carrefour/Ahold. 
Placówki te trafi ły bowiem do podmiotów, które nie oferowały artykułów spożywczych codzien-
nego użytku. Głos ad vocem zajęła w tej kwestii prof. Król-Bogomilska, która podkreśliła wagę 
określoności warunku w decyzji o warunkowej zgodzie na koncentrację. W sentencji decyzji w tej 
sprawie7 była mowa ogólnie o „wyzbyciu się” wszelkich praw do określonych sklepów. Fakt, że 
w uzasadnieniu – zgodnie z tym, co wynika z ustawy – zaznaczono oczywiście, że realizacja 
warunków powinna doprowadzić do stanu, w którym koncentracja nie będzie źródłem istotnego 
ograniczenia konkurencji na rynku. Zaznaczono też, że skutkiem wyzbycia się praw do sklepów 
powinno być zmniejszenie udziału Carrefour na określonych rynkach lokalnych. Pozostaje jed-
nak pytanie – podnoszone zresztą w toku postępowania w sprawie nałożenia kary za opóźnie-
nie w wykonaniu decyzji – o sposób wykonania warunku; mianowicie czy rzeczywiście jedynym 
„prawidłowym” wykonaniem warunku miało być zbycie praw do sklepów na rzecz podmiotów z tej 
samej branży, co Carrefour. Przy daleko posuniętej ogólności określenia warunku istotne znacze-
nie należałoby przypisać badaniu winy i ewentualnego błędu po stronie adresata decyzji. Trudno 
przy tym podzielić tezę zaprezentowaną w decyzji o nałożeniu kary pieniężnej8, a potem również 
w orzeczeniach sądów orzekających w niniejszej sprawie9 – w myśl której odpowiedzialność 
z tytułu niewykonania czy opóźnienia w wykonaniu decyzji jest odpowiedzialnością nieopartą na 
winie (odpowiedzialnością obiektywną). 

Dalsza dyskusja dotyczyła również możliwego wpływu zmiany terminu na wykonanie wa-
runków na postanowienie Prezesa UOKiK wydawane na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy an-
tymonopolowej. Podniesiono wątpliwość czy obecne w ustawie rozwiązania umożliwiające 
niepodawanie do publicznej wiadomości terminu, w jakim ma zostać wykonany warunek, będą 
nadal chronić interesy adresatów zgód warunkowych w przypadkach, gdy termin ten zostanie 
wydłużony. 

Problematyka poruszona przez uczestniczących w seminarium pracowników UOKiK skon-
centrowała się na orzecznictwie sądów unijnych w sprawach dotyczących odmowy zmiany wa-
runków nałożonych przez KE. Zauważono, że podstawę prawną skarg w tego typu sprawach 
stanowią ogólne przepisy traktatowe, a potwierdzeniem dopuszczalności drogi odwoławczej 

6 Dec. Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r., DKK-58/2009; wyr. SOKiK z 3.10.2011 r. (XVII Ama 8/10); wyr. SA w Warszawie z 17.05.2012 r. (VI Aca 1428/11); 
wyrok SN z 3.10.2013 r. (III SK 51/12).
7 Dec. Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., DOK-86/2007.
8 Dec. Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r., DKK-58/2009.
9 Zob. orzeczenia wymienione w przypisie 6.
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jest skarga EDF na odmowę przedłużenia terminu na wykonanie niektórych warunków z decyzji 
COMP/M.5549. Sprawa ta nie doczekała się jednak merytorycznej oceny z uwagi na wycofanie skargi 
przez EDF. 

Seminarium zakończył głos prof. Tadeusza Skocznego, który pozytywnie ocenił przedstawio-
ne w referacie propozycje zmian de lege ferenda odnoszące się do treści art. 82 ust. 1 ustawy 
antymonopolowej. 

dr Jarosław Łukawski
kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

dr hab. Grzegorz Materna
INP PAN, kancelaria Hansberry Tomkiel
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Druga Międzynarodowa Konferencja
Harmonisation of Private Antitrust Enforcement

A Central and Eastern European Perspective 
Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.

W dniach 29–30 czerwca 2017 r. w Supraślu odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja 
pn. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective 
zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedrę Prawa Gospodarcze-
go Publicznego) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu War-
szawskiego (CARS). Konferencja została poświęcona zagadnieniom związanym z transpozycją 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 
niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego 
(dalej: Dyrektywa Odszkodowawcza lub Dyrektywa) do porządków prawnych państw członkow-
skich Unii Europejskiej zaliczanych do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja 
konferencji stanowiła kontynuację idei zapoczątkowanej Międzynarodową Konferencją odbywającą 
się pod taką samą nazwą w Supraślu w dniach 2–4 lipca 2015 r., a więc przed terminem imple-
mentacji Dyrektywy Odszkodowawczej, podczas której dyskutowane były zagadnienia związane 
z oczekiwaniami oraz postulatami dotyczącymi transpozycji Dyrektywy Odszkodowawczej do 
krajowych porządków prawnych. 

Otwarcia konferencji z ramienia organizatorów dokonała prof. Anna Piszcz (Uniwersytet 
w Białymstoku), przywitała przybyłych uczestników obrad i przedstawiła idee tegorocznego spotka-
nia. Jako drugi mowę powitalną wygłosił prof. Tadeusz Skoczny (CARS, Uniwersytet Warszawski, 
CRANE), który podkreślił, że jest to już drugie spotkanie z cyklu, a także wskazał na perspektywy 
rozwoju projektu w przyszłości.

Następnie sędzia Katarzyna Lis-Zarrias (Ministerstwo Sprawiedliwości) wygłosiła wykład in-
auguracyjny na temat głównych aspektów implementacji Dyrektywy Odszkodowawczej w Polsce. 
Szczególną uwagę zwróciła na trudności związane z transpozycją przepisów Dyrektywy do pol-
skiego porządku prawnego. Jedną z przyczyn takiego stanu jest użycie przez ustawodawcę unij-
nego wielu nieprecyzyjnych postanowień i pojęć. Kolejnym problemem jest fakt, że Dyrektywa 
odnosi się w dużej mierze do prawa prywatnego, podczas gdy zagadnienie egzekwowania prawa 
konkurencji jest domeną prawa publicznego. Prelegentka podzieliła się doświadczeniami z prac 
nad ustawą implementującą Dyrektywę Odszkodowawczą, wskazując na potencjalne problemy, 
jakie mogą wyniknąć w związku z wprowadzeniem jej w życie.

Po wykładzie inauguracyjnym rozpoczęła się sesja poświęcona podstawowym problemom 
związanym z transpozycją Dyrektywy Odszkodowawczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Moderatorem panelu była sędzia Katarzyna Lis-Zarrias.

Pierwsze wystąpienie przygotował dr Michal Petr (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, 
Czechy), który skupił się na porównaniu doświadczeń dotyczących zakresu implementacji 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

134 Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca            Druga Międzynarodowa Konferencja Harmonisation of Private Antitrust…

Dyrektywy Odszkodowawczej w Czechach i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Prelegent zauważył, że Dyrektywa posiada wąski zakres zastosowania, ogranicza się bowiem do 
roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszeń prawa konkurencji tylko w przypadkach, 
gdy zachowania antykonkurencyjne wpływają na handel między państwami członkowskimi. Michal 
Petr zwrócił jednak uwagę, że państwa implementujące Dyrektywę mają możliwość rozszerzenia 
jej zakresu o wszystkie aspekty prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji, a nie tylko o roszczenia odszkodowawcze.

Kolejne wystąpienie dr. Ondreja Blažo (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) dotyczyło 
wyzwań implementacji Dyrektywy Odszkodowawczej, jakie dotyczą właściwych sądów krajo-
wych. Prelegent dokonał analizy różnych modeli instytucjonalnych prywatnoprawnego docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Naświetlił także 
istotny problem, jakim jest konieczność specjalistycznego kształcenia sędziów w tym zakresie. 
Dodatkowo celem referatu była próba oceny roli organów ochrony konkurencji w postępowaniu 
odszkodowawczym.

Trzeci referat wygłoszony przez mec. Małgorzatę Modzelewską de Raad (Kancelaria 
Modzelewska & Paśnik) został poświęcony polubownym metodom rozwiązywania sporów wynika-
jących ze szkód wyrządzonych naruszeniem prawa konkurencji. Dochodzenie roszczeń w drodze 
arbitrażu i pozostałych mechanizmów polubownego rozstrzygania sporów zostało porównane 
z postępowaniami prowadzonymi przed sądami. Prelegentka wskazała i szczegółowo omówiła 
postanowienia Dyrektywy odnoszące się do polubownego rozstrzygania sporów. Według autorki 
referatu alternatywne metody rozwiązywania sporów stanowią atrakcyjny instrument w prywat-
noprawnym egzekwowaniu prawa konkurencji.

Drugiego dnia odbyły się dwie sesje. Pierwszy panel moderowany przez prof. Annę Piszcz 
(Uniwersytet w Białymstoku) został poświęcony materialnoprawnym wyzwaniom związanym z im-
plementacją Dyrektywy Odszkodowawczej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Pierwszy referat w tej części został wygłoszony przez dr. Dominika Wolskiego (Górnośląska 
Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego) i dotyczył wpływu implementacji Dyrektywy 
Odszkodowawczej w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej na dotychczas obo-
wiązujące w tych porządkach prawnych typy odpowiedzialności. W swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę, że głównym celem Dyrektywy Odszkodowawczej było zwiększenie efektywności i po-
pularności prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochrony 
konkurencji. Wskazał także, że państwom członkowskim pozostawiono swobodę w zakresie 
przyjęcia modelu odpowiedzialności, poprzestając na zastrzeżeniu, że powinien on być zgod-
ny z zasadą skuteczności i zasadą równoważności (motyw 11 Dyrektywy Odszkodowawczej). 
To spowodowało, że Dyrektywa Odszkodowawcza została implementowana w różny sposób 
w poszczególnych państwach członkowskich. W dalszej części dr Dominik Wolski omówił pod-
stawowe zasady odpowiedzialności za szkody z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji 
w Bułgarii, Chorwacji. Czechach, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji 
oraz Słowenii. Przeprowadzona analiza rozwiązań przyjętych w tych państwach doprowadziła do 
konkluzji, że proces implementacji Dyrektywy Odszkodowawczej nie wpłynął w istotny sposób na 
dotychczas istniejące w nich zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. W większości anali-
zowanych porządków prawnych odpowiedzialność za szkody z tytułu naruszenia prawa ochrony 
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konkurencji jest odpowiedzialnością na zasadzie winy, a prawo krajowe zazwyczaj wprowadza 
jej wzruszalne domniemanie. Wyjątkami są Chorwacja i Słowacja, gdzie wprowadzono odpowie-
dzialność na zasadzie ryzyka. 

Następnie dr Róbert Szuchy (Uniwersytet Károli Gáspár Kościoła Reformowanego, Budapeszt, 
Węgry) wygłosił referat przygotowany wspólnie z prof. Péterem Miskolczi Bodnárem poświęcony 
transpozycji zasad solidarnej odpowiedzialności do porządków prawnych państw Europy Środkowo-
Wschodniej, należących do Unii Europejskiej. Dr Róbert Szuchy przedstawił zalety wprowadzenia 
zasady solidarnej odpowiedzialności za szkody z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji. 
Omawiając wyjątki od tej zasady dotyczące sprawcy, którego organ ochrony konkurencji zwolnił 
z kary pieniężnej w ramach programu łagodzenia kar oraz sprawcy będącego małym lub średnim 
przedsiębiorstwem, podkreślił, że mimo zastosowania zbliżonego rozwiązania, uzasadnienie dla 
wprowadzenia każdego z tych wyjątków jest inne. Następnie krótko przedstawił rozwiązania przy-
jęte w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie zasady solidarnej odpowiedzialności 
sprawców naruszenia prawa ochrony konkurencji oraz wyjątków od niej. Na zakończenie wskazał, 
że wyjątek od zasady solidarnej odpowiedzialności dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw 
powinien zostać rozszerzony także na mikroprzedsiębiorstwa. 

W dalszej kolejności Rasa Zaščiurinskaitė (TGS Baltic Law Firm, Wilno, Litwa) przedstawiła 
referat przygotowany wspólnie z prof. Valentinasem Mikelėnasem (Uniwersytet Wileński, Litwa) 
dotyczący zagadnień związanych z ustalaniem wysokości szkody. Na wstępie Rasa Zaščiurinskaitė 
podkreśliła, że ustalanie wysokości szkody jest jedną z najpoważniejszych przeszkód w rozwoju 
prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń w państwach Unii Europejskiej. Wskazała, że niektóre 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze przed implementacją Dyrektywy Odszkodowawczej 
posiadały wymagane przez nią rozwiązania, takie jak: domniemanie wyrządzenia szkody (Węgry 
i Łotwa) czy uprawnienie sądu krajowego do szacowania wysokości szkody (Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa i Litwa). Zwróciła także uwagę, że podczas transpozycji Dyrektywy 
do krajowych porządków prawnych niektóre państwa Europy Środowo-Wschodniej zdecydowały 
się na implementację polegającą na przyjęciu takich samych zasad, jak te określone w Dyrektywie 
Odszkodowawczej, podczas gdy inne państwa wprowadziły dodatkowe rozwiązania, nieprze-
widziane w Dyrektywie. Rasa Zaščiurinskaitė wskazała, że w stosunku do nowych rozwiązań 
w zakresie ustalania wysokości szkody oczekuje się, że wzmocnią one prywatnoprawne do-
chodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia prawa ochrony konku-
rencji. Jednakże na ten moment transpozycja Dyrektywy Odszkodowawczej niewiele zmieniła 
w tym obszarze. 

Następnie referat wygłosił dr Raimundas Moisejevas (Uniwersytet Michała Römera, Wilno, 
Vilgerts Law Firm, Litwa). W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia związane z implementacją do 
porządków prawnych państw Europy Środowo-Wschodniej przepisów Dyrektywy Odszkodowawczej 
dotyczących przerzucania nadmiernych obciążeń (passing-on of overcharges). Na wstępie wskazał, 
że zarzut przerzucania nadmiernych obciążeń może być wykorzystany w postępowaniach cywilno-
prawnych w różny sposób: jako „miecz” (służyć aktywnemu dochodzeniu roszczeń) lub jako „tarcza” 
(służyć obronie przed roszczeniami drugiej strony procesu). Dr Raimundas Moisejevas podkreślił, że 
praktyka sądowa w zakresie przerzucania nadmiernych obciążeń jest niewielka. Wydaje się jednak, że 
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w przypadku przerzucania nadmiernych obciążeń niezwykle problematyczną przesłanką jest związek 
przyczynowy. 

Ostatnie wystąpienie w tej sesji wygłosili wspólnie prof. Ana Vlahek oraz prof. Klemen 
Podobnik (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia). Zostało ono poświęcone terminom przedawnienia 
określonym w Dyrektywie Odszkodowawczej oraz sposobie transpozycji Dyrektywy do porządków 
prawnych państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym obszarze. Prelegenci w swoim wystąpie-
niu wskazali na rozwiązania zaproponowane w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w za-
kresie terminów przedawnienia, porównując je z ogólnymi regułami dotyczącymi przedawnienia 
obowiązującymi w tych państwach. Zwrócili uwagę także na to, że w większości państw człon-
kowskich, w tym państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, implementacja Dyrektywy 
Odszkodowawczej wiązała się z koniecznością wprowadzenia dłuższych terminów przedawnienia 
w porównaniu z ogólnymi terminami przedawnienia. Wskazali także, że na skutek implementacji 
Dyrektywy Odszkodowawczej harmonizacja terminów przedawnienia w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej nie zostanie osiągnięta ze względu na różnice przyjęte w tym obszarze 
w porządkach krajowych.

Na zakończenie tego panelu została przeprowadzona dyskusja dotycząca wyzwań mate-
rialnoprawnych związanych z implementacją Dyrektywy Odszkodowawczej w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej

W drugiej tego dnia sesji, moderowanej przez dr. Macieja Bernatta (Uniwersytet War-
szawski),  zostały przedstawione referaty dotyczące wyzwań proceduralnych związanych z im  ple  -
mentacją  Dyrektywy Odszkodowawczej do porządków prawnych państw Europy Środko  wo-
-Wschodniej. 

Pierwsze wystąpienie w tej części wygłosiła Evelin Pärn-Lee (doktorantka, Uniwersytet 
Techniczny w Tallinie, Estonia). Przedstawiła w nim zagadnienia związane ze skutkiem roz-
strzygnięć krajowych stwierdzających naruszenie prawa ochrony konkurencji. Na wstępie 
Evelin Pärn-Lee podkreśliła, że obowiązujący w Unii Europejskiej system prywatnoprawnego 
dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji jest nieskuteczny, 
a liczba spraw w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi jest stosunkowo niewielka. Następnie 
przedstawiła wynikające z art. 9 Dyrektywy Odszkodowawczej zasady dotyczące zakresu zwią-
zania ostatecznymi rozstrzygnięciami organów ochrony konkurencji lub sądów odwoławczych 
oraz zwróciła uwagę na obszary, które stanowiły główne wyznawania w procesie implementacji: 
możliwość związania sądu ustaleniami stwierdzonymi w ostatecznej decyzji krajowego organu 
konkurencji oraz problemy wiążące się z interpretacją pojęcia dowodu prima facie. Wskazała, 
że w zakresie transpozycji art. 9 ust. 1 Dyrektywy Odszkodowawczej dotyczącego związania 
ostatecznym rozstrzygnięciem krajowego organu ochrony konkurencji lub sądu odwoławcze-
go większość państw Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowała się na pełną implementa-
cję. W konsekwencji można oczekiwać, że stopień harmonizacji będzie wysoki. Odmiennie 
sytuacja przedstawia się w przypadku transpozycji art. 9 ust. 2 Dyrektywy Odszkodowawczej 
dotyczącego związania ostatecznym rozstrzygnięciem organu ochrony konkurencji lub sądu 
odwoławczego innego państwa członkowskiego. W związku z różnicami w zakresie podej-
ścia oraz różnym rozumieniem pojęcia dowodu prima facie stopień harmonizacji rozwiązań 
będzie niższy.
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Kolejny referat przygotowany wspólnie z dr Inese Druviete (Wyższa Szkoła Prawa w Rydze, 
Łotwa) przedstawiła Julija Jerneva (doktorantka, Wyższa Szkoła Prawa w Rydze, Vilgerts Law 
Firm, Łotwa). Wystąpienie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z transpozycją do 
krajowych porządków prawnych państw Europy Środowo-Wschodniej przepisów Dyrektywy 
Odszkodowawczej dotyczących procedury ujawniania dowodów. Analizując rozwiązania wpro-
wadzone w państwach Europy Środowo-Wschodniej, Julija Jerneva wskazała, że transpozycja 
Dyrektywy Odszkodowawczej została dokonana w sposób zróżnicowany. Niektóre państwa zde-
cydowały się na pełną implementację oraz wprowadzenie poprawek w zakresie ujawniania dowo-
dów, podczas gdy rozwiązania istniejące w innych państwach nadal wymagają zmian. Podkreśliła 
także, że ujawnianie dowodów nieodłącznie wiąże się z urzeczywistnianiem jednego z celów 
Dyrektywy Odszkodowawczej, jakim jest zapewnienie równowagi pomiędzy publicznoprawnym 
a prywatnoprawnym egzekwowaniem prawa ochrony konkurencji.

Ostatni referat w tej sesji wygłosiła prof. Anna Piszcz (Uniwersytet w Białymstoku), która 
przedstawiła problematykę dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa ochrony 
konkurencji w państwach Europy Środowo-Wschodniej w postępowaniach grupowych. Prof. 
Anna Piszcz na wstępie wskazała, że Dyrektywa Odszkodowawcza nie nakłada na państwa 
członkowskie obowiązku wprowadzenia możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z na-
ruszenia art. 101 oraz 102 TFUE w postępowaniach grupowych, pozostawiając swobodę w tym 
zakresie. Zwróciła także uwagę na to, że takie podejście pozostaje w sprzeczności z niewiążącym 
Zaleceniem Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mecha-
nizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń 
odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na 
mocy prawa Unii. W motywie 7 powyższego Zalecenia wskazano, że dziedzinami, w których 
możliwość zbiorowego egzekwowania praw przyznanych na mocy prawa UE na drodze prywat-
noprawnej ma szczególną wartość są między innymi ochrona konsumentów oraz ochrona kon-
kurencji. W dalszej części wystąpienia przedstawiła ogólne informacje dotyczące postępowań 
grupowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, omawiając szerzej rozwiązania istniejące 
w Bułgarii, Polsce oraz na Litwie. Prof. Anna Piszcz podkreśliła, że państwa Europy Środkowo-
Wschodniej stoją przed dylematem wyboru pomiędzy systemem prywatnoprawnego dochodzenia 
roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochrony konkurencji z postępowaniem grupowym oraz 
bez niego. 

Na zakończenie ostatniego panelu została przeprowadzona dyskusja dotycząca wyzwań 
proceduralnych związanych z implementacją Dyrektywy Odszkodowawczej do porządków praw-
nych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

Podsumowania konferencji dokonał prof. Tadeusz Skoczny (CARS, Uniwersytet Warszawski, 
CRANE), przedstawił on także informacje dotyczące akademickiej platformy naukowej CRANE 
(Competition Law and Regulation. Academic Network. Europe). Głos jako ostatni zabrał Adam 
Jasser (CRANE), który zaprezentował zapowiedź otwartego projektu badawczego koordyno-
wanego przez CARS i zachęcił do udziału w jego realizacji. Omówione przedsięwzięcie będzie 
skupiać się wokół zagadnienia nadużywania przewagi kontraktowej i jest bezpośrednio związane 
z wejściem w życie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
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W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego związanego z prawem 
konkurencji z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym konferencji był 
język angielski.

Magdalena Knapp
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku; 
e-mail: knapp.magdalena@gmail.com

Paulina Korycińska-Rządca
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku; 
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy; 
e-mail: p.korycinska@gmail.com
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Sprawozdanie z działalności 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 

za rok 2016

1. Informacje ogólne

W dziesiątym roku funkcjonowania CARS kontynuowane były jego dotychczasowe działania 
badawcze, wydawnicze, konferencyjne i dydaktyczne. 

W 2016 roku po raz piąty przeprowadzono konkurs o Nagrodę CARS. Tym razem, po raz 
czwarty, nagroda CARS przyznana została za najwybitniejszą monografi ę z zakresu prawnych 
i ekonomicznych problemów ochrony konkurencji. Laureatem Antymonopolowej Nagrody CARS 
2016, ufundowanej, jak w latach poprzednich, przez PKO BP, został dr hab. Cezary Banasiński, 
autor pracy pt. Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer, Warszawa 2015). 
W roku 2016 przyznana została po raz pierwszy Honorowa Nagroda CARS – tzw. Wielka Sowa 
– za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa 
konkurencji. Laureatem Nagrody został prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński. 

Podstawową formą działalności badawczej CARS w 2016 r. były projekty badawcze i eks-
pertyzy naukowe zrealizowane czy opracowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W roku 
2016 zrealizowano dwa zlecone projekty badawcze oraz przygotowano na zlecenie zewnętrze 
pięć ekspertyz naukowych; trzy z nich zostały już opublikowane na stronie internetowej CARS. 

Kontynuowano także realizację Programu Wydawniczego CARS. W serii „Podręczniki 
i Monografi e” CARS opublikowane zostały w tym roku cztery monografi e. Ukazały się również 
dwa numery Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz osiem numerów internetowego 
Kwartalnika Antymonopolowo-Regulacyjnego (iKAR). 

W roku 2016 zorganizowano cztery krajowe konferencje lub seminaria naukowe. Członkowie 
CARS wysłuchali także czterech kolejnych wykładów gościnnych wybitnych przedstawicieli nauki 
prawa ochrony konkurencji z zagranicy, przybyłych na zaproszenie CARS. Przez cały rok 2016 
CARS kontynuował również warsztaty dla sędziów Sądu Antymonopolowego i pracowników Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przeprowadzone zostało także jedno szkolenie 
zlecone przez UOKiK. 

Całkowicie nowym elementem działalności CARS są sektorowe laboratoria badawczo-szko-
leniowe – w roku 2016 powołano do życia trzy takie laboratoria. 

2. Projekty badawcze

Jesienią 2015 r. CARS otrzymał zlecenie zrealizowania do 30 czerwca 2016 r. dwóch pro-
jektów badawczych:
a)  pt. Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy 

z odwołania od decyzji UOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – „SOKiK”, Sąd 
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Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy) co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

b)  pt. Kompleksowa analiza orzecznictwa Prezesa UOKiK oraz sądów rozpatrujących sprawy 
z odwołania od decyzji UOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – „SOKiK”, Sąd 
Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy) co do kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Raporty z obu projektów badawczych zostały przedstawione Zleceniodawcy w terminie, ale 

nie zostały odebrane do końca 2016 r. ze względu na toczący się między UOKiK i CARS spór co 
do wysokości wynagrodzenia, jakie UOKiK jest gotów za nie zapłacić. 

3. Działalność doradcza (ekspertyzy naukowe) 

3.1.  Ocena nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów 
żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej 
oraz w świetle doświadczeń polskich 

Ekspertyza została sporządzona na zamówienie IMS Consulting z/s w Krakowie na potrzeby 
rumuńskiej sieci handlowej CEO PROFI Rom Food srl. Celem ekspertyzy była analiza nowelizacji 
rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widze-
nia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich. Ekspertyza 
została wykonana w formie opinii na temat zgodności nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 
w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z prawem Unii Europejskiej oraz w formie dyskusji 
warsztatowej ekspertów polskich z przedstawicielami zamawiającego i raportu prezentującego do-
robek tej dyskusji. Opinię sporządził dr Dominik Wolski (JM Polska) przy współpracy prof. dr. hab. 
Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
UW), dr. Macieja Bernatta (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
UW), dr. Jana Markiewicza (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy), mec. Jarosława Sroczyńskiego 
(Kancelaria Markiewicz Sroczyński) i dr. Jana Walulika (CARS, Wydział Zarządzania UW). 

3.2.  Status  spółki  spin-off  utworzonej  przy  współudziale  spółki  celowej  uczelni 
w świetle przepisów o defi nicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Badań Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej. Jej przedmiotem było określenie statusu spółki spin-off utworzonej przy współudziale 
spółki celowej uczelni w świetle przepisów dotyczących defi nicji MŚP w kontekście ubiegania się 
o pomoc publiczną. W szczególności, celem ekspertyzy było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
powołanie nowej spółki (typu spin-off) z udziałem spółki celowej uczelni wyższej (utworzonej na 
podstawie art. 86a ustawy o szkolnictwie wyższym w celu prowadzenia komercjalizacji pośredniej) 
wraz z innymi podmiotami o statusie mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa, w sytuacji, 
gdy nowo powołana spółka spełnia wielkościowo kryteria MŚP, pozwoli zachować nowej spółce 
status MŚP, pomimo udziału w niej spółki celowej uczelni na poziomie nieprzekraczającym od-
powiednio 25 lub 50% kapitału lub głosów. 

Przedstawiona w ekspertyzie argumentacja pozwala stwierdzić, że spółkę spin-off utworzo-
ną przez spółkę celową uczelni można będzie uznać za MŚP pod następującymi warunkami: 
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spin-off spełnia kryteria „przedsiębiorstwa” w rozumieniu prawa unijnego; spółka celowa uczelni 
(traktowana jako uczelnia wyższa nienastawiona na zysk) posiada w niej poniżej 50% praw głosu 
lub udziałów bądź akcji i jednocześnie nie zachodzą żadne inne okoliczności z art. 3 ust. 3 za-
łącznika I do rozporządzenia 651/2014, pozwalające na stwierdzenie powiązania. Ponadto nowa 
spółka spin-off musi spełniać ilościowe kryteria MŚP, tj. nie przekraczać pułapów zatrudnienia 
oraz pułapów fi nansowych, wymienionych w art. 2 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, przy 
uwzględnieniu relacji z innymi udziałowcami lub akcjonariuszami. 

Ekspertyzę sporządziła r. pr. Justyna Kulawik-Dutkowska (doktorantka w Katedrze Prawnych 
Problemów Administracji i Zarządzania WZ UW), przy współudziale i pod nadzorem prof. dr 
hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW).

3.3.  Kwalifi kacja fi nansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, 
pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. 
Jej celem było określenie czy publiczne fi nansowanie inwestycji w zakresie modernizacji dworców 
kolejowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Celem ekspertyzy było również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie dla 
takich inwestycji powinno być zgłoszone Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami rozporządzenia 2015/1589.

Autorem ekspertyzy jest dr Stefan Akira Jarecki (koordynator sektora transportu kolejowego 
w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych).

3.4.  Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług 
specjalnych (AUS)

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów możliwości przenoszenia numerów 
strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) będzie częścią szerszego opracowania przy-
gotowywanego przez Instytut Łączności.

Autorem ekspertyzy jest prof. dr hab. Stanisław Piątek (Kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW).

3.5.  Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świad-
czenia usług Premium Rate

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Sporządzony raport nt. Prawnych aspektów uporządkowania zasad wykorzystywa-
nia numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate będzie częścią szerszego opracowania 
przygotowywanego przez Instytut Łączności.

Autorem ekspertyzy jest prof. dr hab. Stanisław Piątek (Kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW).
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4. Publikacje 

4.1.  Adam Doniec, Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konku-
rencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, „Podręczniki i Monografi e” 
CARS (20), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015 

Przedmiotem pracy jest prawna analiza norm regulujących stosowanie kar pieniężnych 
w unijnych i polskich postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji pod kątem przestrzegania 
standardów ochrony praw człowieka. Podstawowy cel tej pracy stanowi odpowiedź na pytanie, 
czy w polskim i unijnym systemie stosowania kar pieniężnych za naruszenie prawa konkurencji 
respektowane są wymogi ochrony praw człowieka. Żeby odpowiedzieć na to pytanie autor przed-
stawia znaczenie i zakres wybranych praw człowieka, a następnie wskazuje (po krótkiej analizie 
norm regulujących stosowanie kar pieniężnych przez organy ochrony konkurencji), które elementy 
systemu stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji mogą potencjalnie 
zagrażać wybranym prawom. Analiza ta pozwala na wyciągnięcie wniosków czy istniejące systemy 
stosowania kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji wymagają zmian i jak daleko 
idące powinny być to zmiany, żeby standardy ochrony wskazanych praw człowieka zostały speł-
nione. Przedmiotem analizy są następujące prawa człowieka: zasada pewności prawa, zasada 
równości, prawo do sądu, prawo do rzetelnego procesu i zasada ne bis in idem. W końcowej części 
pracy autor zastanawia się ponadto nad zasadnością kryminalizacji naruszeń prawa konkurencji.

4.2.  Anna Piszcz i Dominik Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim rosz-
czeń odszkodowawczych z tytułu reguł konkurencji, „Podręczniki i Monografi e” 
CARS (19), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka pt. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu re-
guł konkurencji jest rezultatem pracy zespołu autorów analizującego postanowienia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych 
przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (tzw. 
dyrektywy odszkodowawczej) oraz możliwości ich transpozycji do prawa polskiego.

W książce autorzy podsumowują dotychczasowy stan wiedzy o egzekwowaniu reguł konku-
rencji na drodze prywatnoprawnej oraz podejmują próbę rozwiązania zasadniczych problemów 
transpozycji postanowień dyrektywy do prawa polskiego. Poszczególne rozdziały zawierają kry-
tyczną ocenę postanowień dyrektywy, a przy tym istotną ich część poświęcono rekomendacjom 
dla krajowego ustawodawcy. Autorzy zakładają, że książka może być istotnym materiałem w me-
rytorycznej dyskusji o zmianach prawa polskiego dotyczących egzekwowania reguł konkurencji 
na drodze prywatnoprawnej. Ponadto w założeniu autorów książka może pomóc w transpozycji 
dyrektywy 2014/104/UE – prawidłowej i takiej, która zapewni możliwość skutecznego dochodzenia 
roszczeń wynikających z naruszenia reguł konkurencji w Polsce.
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4.3.  Anna Fornalczyk i Tadeusz Skoczny (red.), Economics of Competition Protection. Vertical 
Restraints/Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne, „Podręczniki 
i Monografi e” CARS (22), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka prezentuje dorobek międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) WZ UW. Konferencja, która odbyła się w dniach 13–14 października w Warszawie, zgro-
madziła wybite grono prawników ze Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz wielu innych 
praktyków z państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się prawem konkurencji. Obecni 
byli również przedstawiciele świata naukowego z Polski i z zagranicy. Uczestnicy i uczestniczki 
konferencji wykazali się aktywnym udziałem w dyskusjach panelowych, wygłosili referaty nauko-
we, a także skorzystali z okazji, aby wymienić się opiniami i doświadczeniem zawodowym. […] 
cechą szczególną wyróżniającą tę publikację jest to, iż prezentuje ona nie tylko teoretyczne, ale 
również praktyczne podejście w zakresie stosowania ekonomii przy wdrażaniu prawa konkurencji. 
Ponadto, książka ta jest pierwszą tego rodzaju publikacją w Polsce, prezentującą zarówno krajo-
wy, jak i zagraniczny dorobek, który przedstawia optymalne wykorzystanie analiz ekonomicznych 
i stosowanie narzędzi przez organy ochrony konkurencji w administracyjnym procesie decyzyjnym, 
a następnie podczas kontroli sądowej.

4.4.  Tadeusz Skoczny (red.), Przemiany w polskim sektorze pocztowym, „Podręczniki 
i Monografi e” (23), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016

Książka jest pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim 
sektorze poczto wym, zorganizowanej przez Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych 
Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego pod patro natem honorowym Prezesa UKE 
oraz patronatem CARS, Krajowej Izby Radców Prawnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

W książce opublikowane zostały referaty konferencyjne i teksty dodatkowe, w których poru-
szone zostały m.in. problemy:
a) pozaregulacyjnej ingerencji państwa na rynku usług pocztowych, w tym zagadnienia pomocy 

publicznej dla fi rm sektora pocztowego, 
b) fi nansowych i regulacyjnych warunków liberali zacji rynku usług pocztowych czy 
c) zapewnienia świadczenia powszechnych usług pocztowych. 

W książce opublikowano „Program” konferencji oraz „Bibliografi ę prawa pocztowego w Polsce”.

4.5. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) (www.yars.wz.uw.edu.pl) 

Oba numery YARS z 2016 r. – 2016, vol. 9(13) i 2006, vol. 9(14) – były numerami regularny-
mi. Zostały w nich opublikowane artykuły akademików z Albanii, Gruzji, Kosowa, Polski, Słowacji, 
Ukrainy, USA i Węgier. 

4.6. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (www.ikar.wz.uw.edu.pl) 

Rok 2016 był kolejnym rokiem rozwoju iKAR-a. Zostało opublikowanych osiem numerów 
tego periodyku. Cztery z nich były numerami „ogólnymi”, zawierającymi teksty o różnej tematyce 
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z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (numery 1(5), 3(5), 5(5), 6(5)). Pozostałe czte-
ry numery były dedykowane regulacjom w sektorach transportowym (nr 2(5)), energetycznym 
i lotniczym (nr 4(5)), telekomunikacyjnym (nr 7(5)) oraz life science (farmaceutycznym i opieki 
zdrowotnej (nr 8(5)).

5. Konferencje 

5.1.  Konferencja naukowa CARS pn. Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa CARS poświęcona problemom 
Dochodzenia przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł kon-
kurencji, w trakcie której dyskutowano nad wybranymi założeniami i problemami implementacji 
dyrektywy odszkodowawczej (2014/104/UE), będącymi przedmiotem książki pt. Dochodzenie 
przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, pod 
red. Anny Piszcz i Dominka Wolskiego, wydanej w serii „Podręczniki i Monografi e” CARS (21) 
(zob. wyż. pkt 4.2.).

W dwóch sesjach – moderowanych przez Prof. Stanisława Sołtysińskiego oraz Sędzię 
Katarzynę Lis-Zarrias – Autorzy książki przedstawili swoje ustalenia poznawcze i propozycje im-
plementacyjne, nad którymi odbyła się otwarta dyskusja. 

5.2. Krajowa Konferencja Konsumencka 

Wydarzeniem roku 2016 w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce była 
Krajowa Konferencja Konsumencka (KKK). Jej inicjatorami i organizatorami były CARS i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy z UOKiK. Patronem KKK była natomiast spółka 
Tauron Sprzedaż.

KKK odbyła się w dniach 9–10 maja 2016 r. Jej celem była wymiana doświadczeń i możliwość 
kontaktu przedsiębiorców, prawników oraz ekonomistów ze wszystkimi najważniejszymi organi-
zacjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów w kraju oraz z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości. Pozwoliła ona podsumować dorobek nauki w zakresie praw konsumentów oraz 
zidentyfi kować aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed nauką i praktyką zarówno prawa, jak 
i ekonomii.

Konferencja objęła cztery obszary tematyczne: (1) Klauzule abuzywne; (2) Zakaz naruszania 
zbiorowych interesów konsumenckich; (3) Ekonomia ochrony konsumentów; (4) Ochrona praw 
konsumentów w sektorze energetycznym. 

Materiały kongresowe zostały opublikowane w tomie: Marzena Czarnecka, Tadeusz Skoczny 
(red.), Prawo konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016. 

5.3. Antitrust Aviation Seminar – Seminarium Lotnicze 

W dniu 12 października 2016 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania UW seminarium lotni-
cze organizowane przez CARS pod patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Linii 
Lotniczych LOT. Wydarzenie było poświęcone tematyce antymonopolowej w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego. Jego celem były dyskusja i porównanie europejskiej i amerykańskiej perspektywy 
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wybranych kwestii antymonopolowych, w tym m.in.: (a) relacji między polityką antymonopolową 
i lotniczą oraz regulacją ekonomiczną w lotnictwie cywilnym; (b) konkurencji między lokalnymi 
a międzynarodowymi systemami transportu lotniczego i jej wpływowi na strategie linii lotniczych; 
(c) wpływu polityki antymonopolowej na tworzenie i działalność aliansów lotniczych; (d) perspek-
tywy antymonopolowej w relacjach miedzy liniami a portami lotniczymi. 

Podczas seminarium wystąpili: Prof. Michael Jacobs (DePaul University, Chicago), Prof. Marek 
Żylicz, dr Izabella Szymajda-Wojciechowska (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Wiceprezes), dr Agnieszka 
Kunert-Diallo (Polskie Linie Lotnicze LOT), dr Filip Czernicki (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”) i dr Jan Walulik (CARS).

5.4. Konferencja pn. Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE

W dniu 6 grudnia 2016 r. CARS oraz Kancelaria Modzelewska & Paśnik zorganizowały 
na Wydziale Zarządzania UW konferencję poświęconą kontroli sądowej decyzji Prezesa UKE. 
Konferencja składała się z dwóch paneli. 

Pierwszy był poświęcony kwestiom dowodowym, w tym: (a) trudnościom w ustalaniu powodów 
konkretnych rozstrzygnięć Prezesa UKE; (b) niejawności materiału dowodowego dla adresatów 
decyzji; (c) ciężarowi dowodowemu w postępowaniu sądowym w sprawie z odwołania od decyzji 
Prezesa UKE, jeżeli odwołujący wnosi o uchylenie decyzji; (d) roli biegłych/ekspertów prywatnych. 

Panel drugi był poświęcony charakterowi wyroków zmieniających i uchylających decyzje 
Prezesa UKE, w tym: (a) dopuszczalności uchylenia decyzji w przypadku wnoszenia o jej zmia-
nę; (b) skutkom wyroku zależnie od charakteru uchylanej decyzji (decyzji deklaratoryjnej, decyzji 
kształtującej); (c) skuteczności ochrony praw odwołującego; (d) skutkom wyroku uchylającego 
lub zmieniającego decyzję. 

6. Wykłady gościnne 

6.1.  Prof. dr Peter Behrens, The Continuing Relevance of Ordoliberal Thinking in 
European Competition Policy and Law

W serii wykładów gościnnych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych poświę-
conych aksjologii ochrony konkurencji, 27 stycznia 2016 r. naszym gościem był Prof. dr Peter 
Behrens z University of Hamburg (1984–2006) i Europa-Kolleg Hamburg. Wygłosił on wy-
kład nt. utrzymującego się znaczenia szkoły ordoliberalnej w europejskiej polityce i prawie 
konkurencji. 

Prof. Behrens wykłada również gościnnie na Central European University (Budapest), University 
of St. Gallen (Szwajcaria) i w College of Europe (Brugia). 

6.2.  Prof. dr Michael Jacobs, The Durability of the Chicago School in Antitrust: What 
Accounts for it?

W ramach cyklu wykładów gościnnych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
poświęconych aksjologii ochrony konkurencji, 11 października 2016 r. gościliśmy w CARS 
prof. Michaela Jacobsa z DePaul University Chicago. Wygłosił on wykład nt. znaczenia szkoły 
chicagowskiej dla ochrony konkurencji. Prof. Jacobs jest uznanym ekspertem prawa konkurencji 
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w USA. Jego artykuły były publikowane w najbardziej prestiżowych periodykach amerykańskich 
m.in. w Antirust Law Journal i Yale Law Journal oraz cytowane przez Sąd Najwyższy USA. Prof. 
Jacobs jest także profesorem na uniwersytetach w Australii i w Chinach. 

7. Laboratoria 

W roku 2016 powołane zostały do życia trzy laboratoria badawczo-szkoleniowe, stanowiące 
specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach sektorów regulowanych i szcze-
gólnych – Laboratorium Lotnictwa Cywilnego, Laboratorium Rynku Pocztowego oraz Laboratorium 
Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego. Laboratoria rozpoczęły swoją działal-
ność od budowy zespołów współpracowników oraz przygotowania planów działania. Laboratorium 
Lotnictwa Cywilnego zorganizowało pierwsze seminarium lotnicze – naukowe Antitrust Seminar 
– i podjęło prace nad organizacją w październiku 2017 konferencji międzynarodowej – Airline 
Regulatory and Antitrust Conference. 

Nina Łazarczyk
Koordynatorka Krajowa CARS; e-mail: nlazarczyk@wz.uw.edu.pl
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CARS Honorary Award 2017. Big Owl for Professor Anna Fornalczyk 

Competition law in the European Union: new phenomena and tendencies in jurisprudence 
(From the Volume Editor)

Articles

Maciej Toroń, Katarzyna Wiese, The UBER application or how to fi t the sharing economy into 
the existing legal framework?
Table of contents:
I.  Introduction

II.  How the UBER application works

III.  Controversies connected with the functioning of the application

IV.  Objections regarding competition law

V.  Conclusions

Summary: The Authors analyze in this article, on the example of the UBER application, problems 
arising from the dissemination of new business models commonly referred to as belonging to the 
sharing economy. While the development of the sharing economy is enthusiastically welcomed by 
the European Commission, it is diffi cult not to notice that the Member States of the EU, as well as 
some entrepreneurs, do not share this optimistic approach. In this article, the Authors consider to 
what extent their objections are justifi ed. Furthermore, the compatibility of the functioning of the 
application with competition law requirements is also checked.
Keywords: UBER; sharing economy; modernization of competition law; new technologies; digital 
single market; mobile applications; price fi xing
JEL: K21

Kamil Bułakowski, Rebates applied by dominant undertakings in the light of 2011–2015 ECJ 
judgments
Table of contents:
I. Introduction
II. Rebates in the light of the more economic approach
 1. More economic approach
 2. Pro-competitive effects of rebates
III. The Tomra case
 1. Decision of the Commission
 2. Judgment of the European Court of Justice
IV. The Intel case
 1. Decision of the Commission
 2. Judgment of the General Court
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 3. Reception of the judgment
 4. Opinion of the Advocate General
V. The Post Danmark II case
 1. Judgment of the European Court of Justice
 2. Reception of the judgment
VI. Summary
Summary: This article is dedicated to the problematic issue of rebate schemes applied by dominant 
undertakings under EU competition law. The said problem is presented in the light of the more 
economic approach, and in accordance with ECJ judgements published between 2011-2015: 
Tomra (2011), Intel (2014) and Post Danmark II (2015). Moreover, the article includes an analysis 
of the Opinion of the Advocate General Nils Wahls to the Intel Case, issued in October 2016.
Key words: dominant position; abuse of the dominant position; exclusionary practices; rebates; 
conditional rebates; loyalty rebates; more economic approach; Tomra; Intel; Post Danmark II.
JEL: K21

Mateusz Mądry, Possibility to limit parallel trade in medicinal product by marketing authorisation 
holders in view of competition law
Table of contents:
I. Introduction
II. Possibilities to limit parallel trade
III. Refusal to supply of medicinal products in view of Article 101 TFEU
IV. Double pricing of medicinal products in view of Article 101 TFUE
V. Refusal to supply of medicinal products in view of Article 102 of TFEU
VI.  Direct to Pharmacy Scheme in view of competition law
VII.  Assessment of the application of competition law on possibilities to limit parallel trade by 

marketing authorisation holders 
Summary: Parallel trade of medicinal products is a very important issue, mainly due to its scale. 
It contradicts the obligation to ensure the availability of medicinal products as well as threatens 
the economic interests of the producers of medicinal products, which are defi ned as marketing 
authorisation holders. These are the reasons why marketing authorisation holders are trying to limit 
parallel trade by various means. Their actions comprise the refusal to supply full orders, double 
pricing, and direct to pharmacy schemes, all of which raise concerns in view of competition law. 
The aim of this article is to analyse the possibilities to limit parallel trade of medicinal products 
by marketing authorisation holders in view of competition law. The article concludes with an 
assessment of the application of competition law on the pharmaceutical market and presents 
some recommendations on how the problem should be approached in the future. 
Key words: competition law; parallel trade of medicinal product; limitation of a parallel trade; 
marketing authorisation holders
JEL: K21
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Marcin Mleczko, Commitment decisions in EU case-law – a dispute over the scope of 
application of the principle of proportionality
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Commitment decisions in EU competition law
 1. Introduction – overview of the institution
 2. Decisional practice of the European Commission
III. Commitment decisions in EU case-law
 1. Judgment of the Court of Justice in Alrosa
 2. Judgment of the General Court in Morningstar
IV. The current framework of the commitment decision procedure after Alrosa and Morningstar
 1. Admissibility of appeals against commitment decisions
 2. Principle of proportionality
  2.1. Introduction
  2.2. Judgment of the Court of First Instance
  2.3. Advocate General’s opinion 
  2.4. Judgment of the Court of Justice
  2.5. Conclusions
 3. Judicial review
V. Final remarks
Summary: The author presents current EU case-law on commitment decisions. Presented fi rst 
are an overview of the institution and the statistics of its application. Then, judgments of the CJEU 
relating to commitment decisions are debated. The essence of the article is the analysis of the 
current interpretation of the principle of proportionality in the context of commitment decisions 
by EU courts, and the consideration of its possible implications. The article also discusses the 
admissibility of appeals against commitment decisions and the scope of their judicial review, as 
well as other issues raised in case-law. 
Key words: commitment decision; CJEU; TSUE; proportionality principle; EU case-law; art. 9 of 
Regulation 1/2003.
JEL: K21, K23, K41, K42

Kseniia Smyrnova, Models of competition regulation and interantional law forms of implementing 
competiiton policy 
Table of contents: 
I.  Wprowadzenie
II.  European and American models of competition law regulation 
III.  Competition law regulation in international trade 
IV.  ‘Global competition policy’ – mission achieved?
V.  Wnioski
Summary: The basics of Keynesian Economics and ordoliberalism have been implemented in 
national legislations. On the basis of a comparative analysis, it is possible to differentiate two 
models of competition law regulation – the American and the European model. The difference 
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between these two models results from divergent understandings of the content and goals of 
competition law regulations. While American legislation aims to protect the economy as a whole, 
European enforcement practice shows that its main goals are to protect social rights in the context 
of the Internal Market. The article shows the tendency to converge of national legal conditions 
of competition protection with the conclusion of international agreements and the inclusions into 
the latter of competition rules.
Key words: international trade; concentrations; competition; state aids; European Union; USA; 
anticompetitive behaviour. 
JEL: K21, K33, L49

Case Law Review

Mateusz Mroczek, Admissibility of the use of unlawfully obtained evidence in cartel proceedings 
before the European Commission. Case comment to the Judgment of the General Court of 
8 September 2016 in case T- 54/14 Goldfi sh and Others v Commission
Table of contents:
I.  Introductory remarks
II.  Facts of the case
III.  Legal fi ndings of the Court
 1. General rules on admissibility of evidence in EU law
 2. Admissibility of undisclosed recordings in the jurisprudence of EHCR
 3. Proceedings before the European Commission and rules for gathering evidence in Member 

States
IV.  Assessment of the Court’s position
V.  Summary
Key words: admissibility of evidence; European Commission; unlawfully obtained evidence; 
cartel proceedings.
JEL: K21

Łukasz Stępkowski, Selectivity of a taxation system for the purposes of Article 107(1) TFEU 
with regard to equal treatment and discrimination. Case comment to Judgment of the Court 
of 21.12.2016 in Joined Cases C-20/15 P and C-21/15 P European Commission v World Duty 
Free Group SA and Others
Table of contents:
I. Theses of the judgment
II. Description of the case and the course of the proceedings
III. Commentary to the judgment
IV. Judicial context and further developments in the case-law
Key words: selectivity, discrimination, general principle of equal treatment, tax system, law of 
the European Union
JEL: K21, K29, K41, K42
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Szymon  Gołębiowski,  Collusion  on  the  market  of  smart  card  chips.  Case  comment 
to the judgment of the General Court of 15.12.2016 in Joined Cases T-758/14 Infi neon 
Technologies AG v. Commission and T-762/14 Koninklijke Philips NV and Philips France 
v. Commission
Table of contents:
I.  Introductory remarks
II.  Facts of the case
III.  Exchange of information as a restriction of competition by object
IV.  Single and continuous infringement
V.  Fine
VI.  Conclusions
Key words: single infringement; continuous infringement; cartel; exchange of information. 
JEL: K21

Marta Michałek, Infringement of a right to be heard as a basis for an annulment of a merger 
decision. Case comment to the judgment of the General Court of 07.03.2017 in case T-194/13 
United Parcel Service, Inc. v. European Commission 
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Facts of the case
III. Judgement of the General Court
 1. Admissibility of a claim
 2. Infringement of a right of defence
IV. Comment
Key words: concentration; a right of defence; a right to be heard; annulement of a decision; UPS.
JEL: K40 

Book reviews 

Algorithms and Collusion – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, OECD 
– Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2017 (Agata 
Jurkowska-Gomułka)

Reports

Annual Conference on European State Aid Law, Trier, 24–25 November 2016 (Emilia Wardęga)

A voice concerting the rationalising of conditional clearance in concentration cases 
(about a possibility of change of conditional clearance deciosions), Instytut Nauk Prawnych 
PAN, Warszawa, 30 maja 2017 r. (Jarosław Łukawski, Grzegorz Materna)
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2nd International Conference: Harmonization of Private Antitrust Enforcement. A Central 
and Eastern European Perspective. Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r. (Magdalena Knapp, 
Paulina Korycińska-Rządca)

CARS Activity Report 2016 (Nina Łazarczyk)



Podstawowe 

informacje dla 

Autorów

Teksty do opublikowania w iKAR winny być dostar-
czane na skrzynkę mailową redakcji (ikar@wz.uw.
edu.pl) jako dokumenty elektroniczne w edytorach 
MS Word (2000/XP/2003) lub Open Offi ce. 

Artykuły powinny zawierać także spis treści, stresz-
czenie i słowa kluczowe.

Artykuły powinny zawierać nie mniej niż 4500, 
a nie więcej niż 9000 słów. 

Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady 

recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie

iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania 
z tekstów tylko dla celów niekomercyjnych oraz 
nietworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie

iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 

i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


