Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Dnia 16 lutego 2007 r. Sejm uchwali³ now¹
ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów.
Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta,
a wejdzie w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej
og³oszenia.

Uzasadnienie zmian
Now¹ ustawê przygotowa³ Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”).
W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje
siê na koniecznoœæ dostosowania polskich
przepisów do wymogów Rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2006/2004/WE z 27 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie wspó³pracy miêdzy organami
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie
przepisów prawa w zakresie ochrony
konsumentów. Wed³ug projektodawcy, ustawa
ma równie¿ na celu zwiêkszenie efektywnoœci
dzia³añ Prezesa UOKiK.
Najwa¿niejsze zmiany
Nowa ustawa wprowadza kilka istotnych zmian
oraz wiele drobnych, które porz¹dkuj¹
zagadnienia zawarte w dotychczasowych
przepisach. Do istotnych zmian nale¿y zaliczyæ:
1. Likwidacjê instytucji postêpowañ
prowadzonych na wniosek - wprowadzenie
instytucji zawiadomieñ w sprawie stosowania
zakazanych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê.
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Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa przewiduje
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o wszczêcie
postêpowania antymonopolowego przeciwko
przedsiêbiorcy. Prezes UOKiK jest zobowi¹zany
do wszczêcia postêpowania na wniosek
i jednoczeœnie jest zwi¹zany jego zakresem.
Zgodnie ze statystykami przedstawianymi
przez UOKiK, wiêkszoœæ postêpowañ tocz¹cych
siê na wniosek koñczy siê wydaniem decyzji
o niestwierdzeniu stosowania praktyki
ograniczaj¹cej konkurencjê.
Nowa regulacja ca³kowicie rezygnuje
z postêpowañ wnioskowych. Postêpowanie
antymonopolowe bêdzie wszczynane wy³¹cznie
z urzêdu. Zamiast wniosku o wszczêcie
postêpowania nowa ustawa przewiduje
mo¿liwoœæ z³o¿enia zawiadomienia w sprawie
stosowania zakazanych praktyk. Zawiadomienie
to nie bêdzie wi¹za³o Prezesa UOKiK, bêdzie
natomiast mog³o stanowiæ podstawê wszczêcia
postêpowania z urzêdu. Dziêki temu Prezes
UOKiK bêdzie móg³ skupiæ pracê Urzêdu na
prowadzeniu postêpowañ dotycz¹cych jedynie
najpowa¿niejszych naruszeñ ustawy.
2. Mo¿liwoœæ nak³adania przez Prezesa UOKiK
kar pieniê¿nych na przedsiêbiorców
stosuj¹cych praktyki naruszaj¹ce zbiorowe
interesy konsumentów.
Do tej pory ustawa nie przewidywa³a kar
pieniê¿nych za naruszanie zbiorowych interesów
konsumentów.

Nowa ustawa przewiduje, ¿e dzia³ania
naruszaj¹ce zbiorowe interesów konsumentów
bêd¹ podlega³y takiej samej karze, jak
pozosta³e praktyki ograniczaj¹ce
konkurencjê (zakazane porozumienia
i nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej)
w maksymalnej wysokoœci 10 % przychodu
przedsiêbiorcy w roku poprzedzaj¹cym rok
wydania decyzji.
Zdaniem Urzêdu, mo¿liwoœæ nak³adania kar
finansowych za naruszanie interesów
konsumentów bêdzie skutecznym
narzêdziem w zwalczaniu tego zjawiska.
3. Podniesienie progów obrotowych, powy¿ej
których uczestnicy koncentracji bêd¹
zobowi¹zani uzyskaæ zgodê Prezesa UOKiK
na koncentracjê.
Obecnie zgoda Prezesa UOKiK wymagana
jest dla transakcji, w której bior¹ udzia³
przedsiêbiorcy, których ³¹czny obrót œwiatowy
w roku poprzedzaj¹cym zg³oszenie przekroczy³
50 mln euro. Po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy,
obowi¹zek bêdzie dotyczy³ transakcji z udzia³em
przedsiêbiorców, których ³¹czny œwiatowy obrót
przekroczy³ 1 mld euro na ca³ym œwiecie lub
50 mln euro w Polsce. Celem zmiany jest
poddanie kontroli Prezesa UOKiK tylko
najwiêkszych koncentracji, mog¹cych mieæ
istotny wp³yw na konkurencjê na danym rynku.
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