Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
ZAGADNIENIE

STAN OBECNY

NOWELIZACJA USTAWY

Przedawnienie praktyk
ograniczających konkurencję

1 rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania.

5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania.

Leniency

Odstąpienie od nałożenia sankcji finansowej lub jej
obniżenie wobec przedsiębiorcy, który podjął
współpracę z Urzędem oraz przedstawił dowody na
istnienie niedozwolonego porozumienia
ograniczającego konkurencję. Przedsiębiorca, który
dostarczy dowody na istnienie kartelu, nie był jego
inicjatorem i zaprzestał niedozwolonych działań może
liczyć nawet na całkowite zwolnienie z sankcji
pieniężnej.

Leniency plus

Jeden etap dla wszystkich postępowań

Dwuetapowy system rozpatrywania wniosków:

Termin na wydanie decyzji: 2 miesiące + dodatkowy
czas, w którym UOKiK oczekuje na dodatkowe
informacje i dokumenty (w roku 2013 postępowanie
trwało średnio 58 dni)



pierwszy etap (1 miesiąc): sprawy niewymagające przeprowadzenia badania rynku i
niebudzące wątpliwości co do ich wpływu na rynek



drugi etap (kolejne 4 miesiące): przejdą do niej sprawy skomplikowane i
wymagające dalszej analizy rynku.

Kontrola koncentracji

Przedsiębiorca będzie miał możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (proponowane
30 proc.), w zamian za przekazanie informacji o kolejnym porozumieniu, w którym brał
udział.
W sprawie, o której poinformuje UOKiK, uzyska status pierwszego wnioskodawcy leniency i
zostanie zwolniony z kary finansowej.

+ ew. dodatkowy czas, w którym UOKiK oczekuje na dodatkowe informacje i dokumenty.
DODATKOWE ZMIANY:
Warunki nie podlegają utajnieniu

Środki zaradcze (remedies)

BRAK



W przypadku wydania decyzji warunkowej, przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o
utajnienie części warunku, w której zawarte będą informacje na temat terminu w
jakim przedsiębiorca m np. wyzbyć się określonego mienia



Competition concern — w trakcie postępowania Urząd poinformuje przedsiębiorcę o
swoich zastrzeżeniach dot. antykonkurencyjnych skutków planowanej transakcji.
Dzięki temu, jeszcze w toku sprawy strony poznają prawdopodobny kierunek
rozstrzygnięcia oraz będą miały możliwość odniesienia się do stanowiska Urzędu przed
wydaniem ostatecznej decyzji.

Cel:


szybsze wyeliminowanie praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie ich
skutków, zapobieganie wykorzystywaniu w sposób niezgodny z przepisami pozycji
dominującej



wskazanie przedsiębiorcom sposobu wykonania decyzji

Zastosowanie środka pozbawi przedsiębiorcę, który dopuścił się naruszenia, potencjału do
dalszego stosowania niedozwolonych praktyk. UOKiK poprzez wydanie decyzji będzie mógł
nałożyć na przedsiębiorcę zakaz bądź nakaz podejmowania określonych działań.
Dobrowolne poddanie się karze
(settlements)

BRAK

Cel: uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawach praktyk ograniczających
konkurencję.
Przedsiębiorca uzyskuje 10 proc. redukcję kary.
Warunki:

Kary dla osób fizycznych

BRAK



oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze i zaakceptowanie jej wysokości



niepodważanie ustaleń UOKiK w postępowaniu odwoławczym.

Zagrożone sankcją będą osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu
zarządzającego przedsiębiorcy, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie dopuściły do
zawarcia kartelu. Urząd będzie miał obowiązek udowodnić, że konkretna osoba faktycznie
miała wpływ na udział firmy w kartelu.
Maksymalna wysokość sankcji — 2 mln zł.

Publiczne ostrzeganie o
podejrzeniu naruszania
zbiorowych interesów
konsumentów

BRAK

Ostrzeganie przez UOKiK o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w
przypadku stosowania przez przedsiębiorcę praktyki (np. reklamy wprowadzającej w błąd)
skierowanej do szerokiego kręgu konsumentów, mogącej narazić konsumentów na znaczne
straty finansowe lub niekorzystne skutki.
Ostrzeżenie będzie mogło zostać upublicznione po wszczęciu postępowania w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Kontrola i przeszukanie

 Przeszukanie przeprowadzane jest w toku kontroli.

 Rozdzielenie kontroli od przeszukania.
 Doprecyzowanie praw i obowiązków kontrolowanych i kontrolujących

 Przedsiębiorca nie ma możliwości wniesienia
zażalenia w trakcie przeszukania

 Przeszukiwany oraz inne osoby, których prawa w trakcie przeszukania zostały
naruszone, będą mogli wnieść do SOKiK zażalenie w toku przeszukania, jednak jego
wniesienie nie będzie wstrzymywać przeszukania.
 Doprecyzowanie przepisów o karach pieniężnych za brak współdziałania w toku
kontroli.

