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Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsi#biorstw (PSPP) prezentuje swoje stanowisko wobec
projektowanych przez prezesa Urz#du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmian do „Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów”.
G&ównym celem zmian proponowanych do Ustawy z 16 lutego 2007 roku jest wzmocnienie
gwarancji praw przedsi#biorcy podczas prowadzonych przez UOKiK post#powa', a tak$e
uproszczenie i skrócenie obecnych procedur.
PSPP ocenia je pozytywnie, zg&aszaj"c jednocze!nie szereg daleko id"cych poprawek do ustawy w
zakresie realizacji powy$szych celów. „Nasze stanowisko podyktowane jest do!wiadczeniem
cz&onków stowarzyszenia, a g&ówn" intencj" wyeliminowanie zapisów, prowadz"cych do nadmiernej
dowolno!ci interpretacyjnej i decyzyjnej oraz stawiaj"cych przedsi#biorców w nadmiernie
niekorzystnym po&o$eniu, wynikaj"cym z dwuznaczno!ci lub braku precyzji niektórych
postanowie'” - mówi Waldemar Koper, prezes PSPP.
Zobacz: Ocena propozycji zmian w prawie antymonopolowym
W toku prowadzonych konsultacji Stowarzyszenie przed&o$y&o nie tylko swoj" akceptacj# dla
kierunku zmian, ale tak$e szereg zastrze$e' wobec niektórych projektów lub istniej"cych ju$
regulacji. Postulaty PSPP znalaz&y w kilku przypadkach uznanie UOKiK. Prezes UOKiK odniós& si#
pozytywnie m.in. do zg#aszanej przez PSPP potrzeby doprecyzowania kryteriów
rozró$nienia transakcji „prostych” i „skomplikowanych” w kontek!cie planowanego
wprowadzenia dwuetapowych post#powa' z zakresu kontroli koncentracji. Ponadto uwzgl#dniaj"c
uwag# PSPP, Urz"d planuje wprowadzi% do Ustawy katalog kryteriów, pozwalaj&cych na
odró$nienie koncentracji wieloetapowej od sekwencji niezale$nych transakcji. UOKiK
zamierza tak$e uwzgl#dni% postulowan" przez Stowarzyszenie obligatoryjno'% wyst&pienia
przez Prezesa UOKiK z zastrze$eniami co do planowanej transakcji w ka$dym przypadku, w
którym ju$ na etapie wst#pnej jej oceny wzbudza ona w"tpliwo!ci organu. Co wi#cej prezes UOKiK
przychyli& si# do propozycji PSPP dotycz"cej rozszerzenia zakresu utajniania decyzji
warunkowych wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach dotycz"cych koncentracji w taki
sposób, aby upublicznienie jej tre!ci nie wp&ywa&o negatywnie na mo$liwo!% efektywnego
wykonania na&o$onych na przedsi#biorc# zobowi"za'.
Zobacz: UOKiK planuje zmiany w prawie konkurencji
PSPP zg&osi&o ponadto uwagi do zmian dotycz"cych niezapowiedzianej kontroli i przeszukania
przedsi#biorcy. W tym aspekcie UOKiK uzna& za uzasadnione zastrze$enia PSPP co do
planowanego rozszerzenia mo$liwo'ci rozpocz"cia kontroli podczas nieobecno!ci
kontrolowanego poprzez wr#czenie upowa$nienia „osobie obecnej w miejscu kontroli”. Taka
regulacja, zdaniem PSPP, dopuszcza&aby mo$liwo!% prowadzenia kontroli przez organ po wr#czeniu
upowa$nienia osobie zupe&nie przypadkowej. Ponadto PSPP zaproponowa&o wprowadzenie
mo$liwo!ci zaskar$enia postanowienia S&du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dotycz&cego przeszukania przedsi"biorcy. Intencj" jest wzmocnienie ochrony praw
przeszukiwanego przedsi#biorcy zgodnie ze standardem okre!lonym w Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Cz&owieka i Podstawowych Wolno!ci. Zagadnienie to b#dzie jeszcze rozpatrywane
przez prezesa UOKiK.
PSPP zg&osi&o te$ zastrze$enia do proponowanych przez prezesa UOKiK instytucji 'rodków
zaradczych oraz dobrowolnego poddania si# karze. W opinii Stowarzyszenia zakres
proponowanych regulacji jest nieprecyzyjny, a du$a dowolno!% w stosowaniu tych instytucji przeczy
zak&adanemu przez UOKiK wzmocnieniu ochrony praw przedsi#biorcy.
Zdaniem PSPP odpowiedzialno!% antymonopolowa osób fizycznych w kszta&cie przedstawionym
przez Prezesa UOKiK nie jest skutecznym instrumentem odstraszaj"cym, lecz nadmiernie
dolegliwym !rodkiem represji. Z tej przyczyny PSPP postuluje ograniczenie tej odpowiedzialno!ci do
najci#$szych narusze' przepisów Ustawy, tj. przede wszystkim niektórych porozumie'
horyzontalnych.
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