Za³o¿enia projektu nowelizacji ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów

15 maja 2012 roku Prezes UOKiK opublikowa³a
projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów wraz
z wezwaniem do zg³aszania do niego uwag
w ramach procedury konsultacji spo³ecznych.
W zwi¹zku z nades³anymi propozycjami
œrodowisk biznesowych i prawniczych, Prezes
UOKiK zdecydowa³a o zwo³aniu w lipcu konferencji
uzgodnieniowej. 16 lipca 2012 roku Prezes
UOKiK opublikowa³a ostateczny projekt za³o¿eñ
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, który zosta³ przes³any
do Rz¹dowego Centrum Legislacji. Dokument
uwzglêdnia postulaty nades³ane przez 22
podmioty w ramach konsultacji spo³ecznych.
Wœród proponowanych zmian znajduj¹ siê
nowe, wa¿ne dla przedsiêbiorców instytucje.
Kontrola koncentracji

·
Wprowadzenie dwuetapowego postêpowania:
zasad¹ ma byæ zakoñczenie postêpowania
w terminie 1 miesi¹ca; w przypadku spe³nienia
przes³anek œwiadcz¹cych o wysokim stopniu
skomplikowania sprawy, mo¿liwe by³oby
wydanie przez Prezesa UOKiK niezaskar¿alnego
postanowienia o przed³u¿eniu terminu
zakoñczenia postêpowania do 4 miesiêcy.
·
Wy³¹czenie spod kontroli Prezesa UOKiK
koncentracji polegaj¹cych na po³¹czeniu
przedsiêbiorców „ma³ych rozmiarów”
(tj. osi¹gaj¹cych na terenie RP ³¹czny obrót
roczny w wysokoœci do 10 mln euro) lub
tworzeniu przez nich wspólnych przedsiêbiorstw.
Instytucja dobrowolnego poddania siê
karze w sprawach praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê
Organ antymonopolowy proponuje, aby
Prezes UOKiK dysponowa³ pe³n¹ uznaniowoœci¹
w zakresie stosowania tej instytucji – jedynym
kryterium, na podstawie którego mia³by
podejmowaæ decyzjê o wszczêciu procedury
by³oby przyspieszenie postêpowania w danej
sprawie.
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Instytucja Leniency Plus
Przyznanie dodatkowej obni¿ki kary dla
przedsiêbiorcy, który z³o¿y³ wniosek o skorzystanie
z instytucji leniency, jednak¿e nie uda³o mu siê
uzyskaæ odst¹pienia od wymierzenia kary, a który
zdecydowa³ siê ujawniæ organowi antymonopolowemu
informacje na temat innego, dotychczas nieznanego
mu, niedozwolonego porozumienia.
Kary pieniê¿ne nak³adane przez Prezesa UOKiK
·
Wprowadzenie odpowiedzialnoœci osób fizycznych,
pe³ni¹cych funkcje kierownicze lub wchodz¹cych
w sk³ad organu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorcy
oraz niepracuj¹ce dla przedsiêbiorcy w chwili
postêpowania, ale w chwili naruszenia, za
dzia³anie lub zaniechanie (nawet nieumyœlne),
które doprowadzi³o do naruszenia przez
przedsiêbiorcê zakazu praktyk ograniczaj¹cych
konkurencjê. Postulowana kara pieniê¿na ma
wynosiæ maksymalnie 500.000 euro.
·
Skonkretyzowanie przes³anek branych pod uwagê
przy ustalaniu wymiaru kary oraz wp³ywaj¹cych
na obni¿enie wysokoœci ustalonej kary.
Ponadto, w zwi¹zku ze zg³aszanymi problemami
interpretacyjnymi, Prezes UOKiK proponuje zmianê
dotychczasowych przepisów dotycz¹cych m.in.
kontroli i przeszukania.
Zmiany w zakresie kontroli

·
Doprecyzowanie przepisów ustawy poprzez
wskazanie wprost, ¿e sporz¹dzanie notatek
z dokumentacji zawartej na informatycznych
noœnikach danych mo¿e polegaæ w szczególnoœci
na kopiowaniu z tych noœników danych zwi¹zanych
z przedmiotem kontroli czy te¿ kopiowaniu
korespondencji przesy³anej poczt¹ elektroniczn¹.
·
Uzupe³nienie wymogów upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli o wskazanie
czasokresu objêtego kontrol¹.
·
Wyposa¿enie Prezesa UOKiK w uprawnienie
wydania postanowienia w przedmiocie zajêcia
przedmiotów na czas kontroli, nie d³u¿szy
ni¿ 7 dni roboczych.
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Zmiany w zakresie przeszukania

·
Wprowadzenie wyraŸnego odes³ania
do przepisów postêpowania karnego,
przewiduj¹cych gwarancje ochrony
uprawnieñ przeszukiwanych, m.in.
w zakresie tajemnic prawnie chronionych.
·
Mo¿liwoœæ sk³adania zastrze¿eñ przez
przeszukiwanego w okreœlonym terminie
po zakoñczeniu przeszukania, odnoœnie
skopiowanych w toku przeszukania danych
elektronicznych zawieraj¹cych tajemnice
prawnie chronione.
·
Wprowadzenie instytucji za¿alenia na
czynnoœci przeszukania sk³adane w toku
procedury do S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Ma³gorzata Modzelewska de Raad
+48 22 50 50 792
E-mail ?
Autorka dziêkuje B³a¿ejowi
Grochowskiemu za pomoc
w opracowaniu materia³u.

Podsumowanie
Projekt za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
przedstawiony przez organ antymonopolowy,
zawiera rozwi¹zania wielu istotnych problemów
interpretacyjnych, jakie powstaj¹ na gruncie
stosowania obecnych przepisów prawa.
Ponadto, zawiera propozycje wprowadzenia
do polskiego porz¹dku prawnego instytucji,
które mog¹ w istotnym stopniu przyspieszyæ
procedury prowadzone przed Prezesem UOKiK.

2

