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Projekt Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu post powania w
przypadku wyst pienia przedsi biorców do Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów ("UOKiK") o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej
obni enie
1.

Poufno

kontaktów z Prezesem UOKIK

Dokonuj c szczegółowej oceny projektowanych przepisów rozporz dzenia „w sprawie
trybu post powania w przypadku wyst pienia przedsi biorców do Prezesa UOKiK o
odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej obni enie”, za szczególnie istotn
warto uznali my zagwarantowanie wnioskodawcy w mo liwie najwi kszym
stopniu poufno ci w trakcie współpracy z Prezesem UOKiK, zarówno na etapie
składania wniosku, jak i w dalszych stadiach post powania. Podej cie to miało bardzo
istotny wpływ na kształt proponowanych zmian, które mamy nadziej , zostan
uwzgl dnione i wprowadzone do Projektu.
Przyjmujemy, e im wi ksze b d gwarancje poufno ci w kontaktowaniu si
wnioskodawcy z Prezesem UOKiK w ramach Leniency, tym wi ksza b dzie
efektywno
tej instytucji, tzn. przedsi biorcy ch tniej b d przyst powa do
współpracy z organem antymonopolowym. W naszej ocenie, Projekt
rozporz dzenia w obecnym kształcie w niewystarczaj cym stopniu słu y ochronie
poufno ci takich kontaktów.
W tym miejscu musimy zasygnalizowa , i na zakres dopuszczalnych gwarancji, jakie
mo e uzyska przedsi biorca zainteresowany współprac z Prezesem UOKiK, istotny
wpływ ma niezbyt precyzyjna tre art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. Zgodnie z tym przepisem, „wszelkie informacje i dowody uzyskane
przez Prezesa Urz du w trybie art. 109, w tym informacje o wyst pieniu
przedsi biorcy o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej obni enie, nie
podlegaj udost pnieniu”. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, Prezes Urz du udost pnia
stronom informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, przed wydaniem decyzji.
Nie jest w zwi zku z tym jasne czy po zako czeniu post powania dowodowego, jak i
po wydaniu decyzji przez Prezesa Urz du, informacje te maj sta si powszechnie
dost pne, w szczególno ci czy dopuszczalne jest, aby zostały zawarte w uzasadnieniu
decyzji, czy te dost pne maj by tylko stronom, a w pozostałym zakresie si ich nie
ujawnia? Maj c na uwadze dotychczasow praktyk Urz du a tak e sposób
formułowania uzasadnie decyzji Komisji Europejskiej w sprawach narusze art. 81
TWE przyjmujemy, i intencj ustawodawcy było ujawnienie informacji o
wyst pieniu przedsi biorcy o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej
obni enie oraz o współpracy z Prezesem Urz du w trakcie post powania
antymonopolowego.
Tym niemniej jednak uznajemy, i ujawnienie informacji o tych przedsi biorcach,
którzy co prawda wyst pili do Prezesa, lecz ich wniosek albo nie został uwzgl dniony

albo sami go wycofali, nie jest zasadne, zwłaszcza w wietle postanowie Ustawy,
które daj Prezesowi UOKIK stosunkowo du swobod uwzgl dniania b d nie
uwzgl dniania zło onych wniosków.
2.

Sposób rozstrzygania w przedmiocie zło onego wniosku
W § 4, § 5 ust. 1 oraz w § 6 ust. 1 Projektu mowa jest o przekazaniu przedsi biorcy
„zawiadomienia” lub „informacji” o, odpowiednio, nieuwzgl dnieniu wniosku albo
wst pnym uznaniu, e przedsi biorca spełnia warunki okre lone w art. 109 ust. 1 lub 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis nie precyzuje tre ci takiej
informacji ani formy prawnej, jak powinna ona przybra . Tymczasem uwzgl dnienie
b d odmowa uwzgl dniania wniosku mog mie dla przedsi biorcy bardzo daleko
id ce konsekwencje.
Przepisy k.p.a., które maj zastosowanie w post powaniu przed Prezesem UOKiK, nie
przewiduj mo liwo ci kierowania do wnioskodawców „informacji” w przedmiocie
zło onych przez nich wniosków. Mo liwe jest wydanie albo decyzji rozstrzygaj cej
spraw albo postanowienia. W tym drugim przypadku, przepisy mog przewidywa
mo liwo wniesienia za alenia na postanowienie albo brak takiej mo liwo ci (w
takim wypadku postanowienie mo e zosta zaskar one w odwołaniu od decyzji).
Wydaje si zatem, e przepisy Projektu powinny w sposób jednoznaczny przes dza ,
e Prezes UOKIK rozstrzyga w przedmiocie zło onego wniosku, wydaj c
postanowienie.
•

Odr bn kwesti jest to, czy postanowienie takie winno by zaskar alne.
Istnieje ryzyko, e wprowadzenie takiej mo liwo ci sparali owałoby prace w
danej sprawie, z uwagi na długotrwało procedur odwoławczych, (podczas
gdy post powanie zmierzaj ce do wykrycia nielegalnego porozumienia
powinno by prowadzone bez zb dnej zwłoki). Dlatego te , pomimo wagi tego
rozstrzygni cia, wydaje si , e nie jest konieczne wprowadzenie przepisu
przewiduj cego mo liwo zło enia za alenia na to postanowienie, co (nota
bene) wymagałoby nowelizacji tre ci ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów.

•

Naszym zdaniem, wystarczaj ce b dzie ewentualne zaskar enie postanowienia
w odwołaniu od decyzji Prezesa UOKIK stwierdzaj cej naruszenie przepisów
prawa i nakładaj cej kar pieni n . S d oceni w takim wypadku, czy odmowa
uwzgl dnienia wniosku była zasadna, a tym samym, czy zasadne było równie
nało enie na przedsi biorc kary pieni nej w ustalonej w decyzji wysoko ci.

Nale y tak e w § 5 ust. 1 Projektu wprowadzi przepis, i postanowienie o odmowie
uwzgl dnienia wniosku sporz dza si wraz z uzasadnieniem, w którym wskazuje si
na przyczyny odmowy. Wnioskodawca otrzyma w takim wypadku szans na usuni cie
ewentualnych uchybie i ewentualne ponowne zło enie wniosku. Wnioskodawca
b dzie mógł tak e przygotowa argumenty na swoj obron w post powaniu
odwoławczym, w przypadku zaskar enia wydanej po zako czeniu post powania
decyzji.
3.

Pozostawienie wniosku w aktach sprawy

§ 4, § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Projektu przewiduje si pozostawienie
nieuwzgl dnionego b d cofni tego wniosku w aktach sprawy (swoj drog tre
wymienionych przepisów sugeruje, i w ka dym przypadku zło enie wniosku musi
skutkowa wszcz ciem post powania wyja niaj cego). Jest to zasadnicza zmiana
wobec obowi zuj cego Rozporz dzenia, zgodnie z którym obligatoryjne
pozostawienie wniosku w aktach sprawy ma miejsce tylko w przypadku cofni cia
wniosku przez przedsi biorc (§ 8 ust. 2 zd. 2). W obecnym stanie prawnym mo e ono
tak e nast pi w przypadku nieuwzgl dnienia przez Prezesa Urz du wniosku wskutek
uznania, e przedsi biorca nie spełnia warunków Leniency. Przedsi biorca ma jednak
wówczas prawo za da zwrotu dokumentów zał czonych do wniosku o Leniency (§ 5
obowi zuj cego Rozporz dzenia).
Naszym zdaniem proponowane rozwi zanie to jest bezzasadne i stoi w sprzeczno ci
ze słusznym interesem przedsi biorcy, który na skutek nieuwzgl dnienia wniosku lub
jego cofni cia nie korzysta z dobrodziejstw art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, gdy jednocze nie fakt „nieskutecznego” zło enia wniosku lub jego
cofni cia zostaje uwzgl dniony w materiale dowodowym (co znacz co utrudnia
obron ), ujawniony stronom post powania przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 70
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, itp. Rozwi zanie to budzi
w tpliwo ci zwłaszcza w wietle du ej uznaniowo ci Prezesa UOKIK co do przyj cia
albo odrzucenia wniosku.
Wynikaj ce z § 4, § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 Projektu rozwi zania nale y zatem za zbyt
rygorystyczne i niekorzystne dla przedsi biorców składaj cych wnioski w trybie art.
109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Z powy szych wzgl dów nale ałoby przewidzie w przepisach Projektu zwrot
zło onego wniosku (wraz z o wiadczeniami wymienionymi w § 3 ust. 2 Projektu), bez
pozostawiania jego kopii w aktach sprawy. Analogicznie, nale ałoby przewidzie
równie zniszczenie protokołu ustnego zło enia wniosku, jak równie kopii faksowej
wniosku oraz wersji elektronicznej wniosku. Nie stoi to na przeszkodzie umieszczeniu
w Projekcie mo liwo ci pozostawienia w aktach sprawy dokumentów zał czonych do
wniosku (zakładamy, e przyj cia rozwi zania o zwrocie równie zał czonych
dowodów nie b dzie do zaakceptowania przez prawodawc ).
Ponad wszystko, trudno równie uzna proponowane zmiany za korzystne z punktu
widzenia efektywno ci programu Leniency. Fakt, i niezale nie od jego dalszych
losów wniosek o Leniency wraz z całym zał czonym materiałem dowodowym
pozostanie w aktach sprawy, a co za tym idzie – zostanie po pewnym czasie
upubliczniony, nie b dzie zach cał przedsi biorców do składania takich wniosków. W
przypadku bowiem nieuwzgl dnienia wniosku negatywny wpływ zło enia wniosku o
Leniency na relacje przedsi biorcy z konkurentami, kontrahentami, czy klientami, a
tak e na ogólny wizerunek przedsi biorcy, jaki mo e nast pi wskutek
rozpowszechnienia informacji, e przedsi biorca taki wniosek zło ył, nie zostaje
zrównowa ony przez korzy ci w postaci odst pienia od kary lub jej obni enia.
4.

Uzupełnienie wniosku na wezwanie Prezesa UOKIK
W § 4 Projektu nale ałoby przewidzie zawiadomienie „wnioskodawcy” a nie „stron”
o nie uwzgl dnieniu wniosku. Krytycznie nale y oceni rozwi zanie zgodnie z którym,
o nieuwzgl dnieniu wniosku (w przypadku jego nie uzupełnienia) Prezes Urz du

„zawiadamia strony”. Uwa amy, i w przepisie tym nale ało u y słowa
„przedsi biorca”. Je li projektodawcy rzeczywi cie chodziło o powiadamianie o tym
fakcie innych stron post powania, to takie rozwi zanie uznajemy za nieuzasadnione,
gdy nie słu y ono w ogóle celom post powania.
Zawiadomienie stron post powania o nieuwzgl dnieniu wniosku o Leniency stanowi
zaprzeczenie zasady poufno ci. Zasada ta ma na celu skłonienie przedsi biorców do
składania wniosków poprzez zapewnienie im poufno ci przez wi ksz cz
post powania. Eliminacja tej zasady w przypadku nieuwzgl dnieniem wniosku o
leniency z powodu braków formalnych nie mo e budzi zaufania przedsi biorców. Co
wi cej, skutku takiego nie powoduje nieuwzgl dnienie wniosku o Leniency w
przypadku uznania, e przedsi biorca nie spełnia warunków okre lonych w art. 109
ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy (§ 5 projektu) oraz w przypadku cofni cia wniosku
(§ 8 projektu) – w tych przypadkach zawiadamiamy jest tylko wnioskodawca.
Kwestionowany zapis stoi równie w sprzeczno ci z art. 70 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym informacje i dowody uzyskane w trybie
art. 109, w tym informacja o wyst pieniu przedsi biorcy o odst pienie od
wymierzenia kary pieni nej lub jej obni enie, pozostaj niejawne do chwili
zawiadomienia o zako czeniu post powania. Cho mo na uzna , e same dowody
przedstawione przez przedsi biorc wraz z wnioskiem nieuwzgl dnionym na
podstawie § 4 zd. 2 projektu mogłyby pozosta niejawne, ujawnieniu podlega fakt
zło enia takiego wniosku. T dysproporcj nale y wi c uzna za dyskwalifikuj c
proponowan zmian .
W tre ci § 4 nale y tak e doprecyzowa , i Prezes UOKIK mo e za da uzupełnienia
wył cznie zał czników, o których mowa w § 3 ust. 2 Projektu (a nie wszystkich
zał czników, o których mowa w § 3 gdy mogłoby to sugerowa , e danie Prezesa
obejmuje tak e dowody i informacje wymienione w § 3 ust. 3 Projektu, a których
zał czenie nale y do swobodnej decyzji przedsi biorcy).
W tym samym § 4 nale ałoby wskaza , i termin na uzupełnienie wniosku winien
by „odpowiedni”. Pozwoli to wyeliminowa albo przynajmniej ograniczy obaw
przed wyznaczeniem bardzo krótkiego terminu, w którym uzupełnienie wniosku nie
b dzie mo liwe, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
By mo e nale ałoby równie rozwa y wprowadzenie mo liwo ci uwzgl dnienia
wniosku pomimo braku jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile w dalszym
ci gu mo liwe jest wydanie rozstrzygni cia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Projektu, a
jednocze nie przedsi biorca wyka e, e uzupełnienie wniosku zgodnie z wezwaniem
nie było obiektywnie mo liwe (np. w sytuacji, w której okre lone dowody zostały
zniszczone, np. przez poprzedni zarz d przedsi biorcy, i nie ma mo liwo ci ich
odtworzenia).
5.

Miejsce zło enia wniosku
Dla unikni cia jakichkolwiek w tpliwo ci, wydaje si zasadne doprecyzowanie, e
wniosek o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej obni enie mo na zło y
(równie faxem lub e-mailem) w ka dej delegaturze oraz w ka dym departamencie
UOKiK (zasadniczo stosowne numery faksu oraz adresy mailowe s dost pne na
stronach internetowych Urz du). Do tej pory pewn niejasno stwarzała informacja

zawarta w wyja nieniach UOKiK na temat „Leniency” z 2004 r. (str. 20) o mo liwo ci
składania wniosku w KANCELARII TAJNEJ UOKiK w Warszawie wraz z podaniem
specjalnych numerach telefonów.
Naszym zdaniem nale y jasno okre li w rozporz dzeniu, e zgłoszenia dokona
mo na skutecznie w ka dej z Delegatur jak równie w Centrali UOKiK w Warszawie.
Mo liwo
dokonania zgłoszenia poprzez kancelari tajn ma słu y jedynie
zagwarantowaniu bardziej poufnych warunków kontaktowania si przedsi biorcy z
Urz dem.
6.

Inne uwagi
Naszym zdaniem wniosek o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej
obni enie, w przypadku przyj cia go przez Prezesa Urz du, powinien by
przechowywany (wraz z wymaganymi o wiadczeniami) poza aktami sprawy, w
oddzielnie prowadzonych (niedost pnych dla stron) aktach tajnych. Rozporz dzenie
powinno zawiera w tym zakresie stosowane postanowienia, np. § 9. Wprowadzenie
takiego rozwi zania mogłoby przyczyni si do wypracowania jednolitej praktyki
post powania z informacjami, które z ró nych wzgl dów nie powinny by
udost pniane wszystkim stronom post powania.
Mo na równie rozwa y rozstrzygni cie w Projekcie, jakie miałyby by
konsekwencje równoczesnego zgłoszenia wniosku o odst pienie od wymierzenia kary
pieni nej lub jej obni enie jednocze nie (wspólnie) przez kilku przedsi biorców (w
postaci np. dokumentu podpisanego przez wszystkich uczestników kartelu).
Rozstrzygni cie takich w tpliwo ci wydaje si by korzystne zarówno dla Prezesa
UOKIK, jak i dla przedsi biorców rozwa aj cych wyst pienie ze wspólnym
wnioskiem. Jak si jednocze nie wydaje, z przepisów Ustawy wynika, e zło enie
wniosku przez wi cej ni jednego przedsi biorc nie pozwala na skorzystanie ze
zwolnienia z kary b d jej obni enia.

7.

Proponowana redakcja przepisów
Po § 2 ust. 1, proponujemy zatem dodanie ust. 2 o nast puj cej tre ci:
2. „Wniosek mo na zło y w sposób wskazany w ust. 2-4, w jednej z delegatur
terenowych lub w Centrali Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
Warszawie”.
W konsekwencji nale y zmieni numeracj pozostałych ust pów w paragrafie 2, na 3,
4 i 5, zamiast obecnych od 2, 3 i 4.
Proponujemy nast puj ce brzmienie § 4:
§ 4. Je eli Prezes Urz du stwierdzi, e wniosek jest niekompletny, a w szczególno ci
brak jest zał czników, o których mowa w § 3 ust. 2, lub wniosek zawiera braki
formalne, wyznacza przedsi biorcy odpowiedni termin do jego uzupełnienia. W razie
nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie Prezes Urz du wydaje
postanowienie o nie uwzgl dnieniu wniosku, o czym niezwłocznie informuje
przedsi biorc , wskazuj c przyczyny jego nieuwzgl dnienia. Prezes Urz du zwraca
przedsi biorcy wniosek wraz z o wiadczeniami. Materiał dowodowy zał czony do
wniosku pozostawia si w aktach sprawy.

Proponujemy nast puj ce zmiany do § 5:
§ 5. 1. Je eli na podstawie analizy wniosku Prezes Urz du uzna, e przedsi biorca nie
spełnia warunków okre lonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes
Urz du niezwłocznie wydaje postanowienie o nieuwzgl dnieniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
2.Prezes Urz du zwraca przedsi biorcy wniosek wraz z o wiadczeniami. Materiał
dowodowy zał czony do wniosku pozostawia si w aktach sprawy.
Proponujemy nast puj ce brzmienie § 6:
§ 6. 1. Je eli na podstawie analizy wniosku Prezes Urz du uzna, e przedsi biorca
mo e spełnia warunki okre lone w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, wydaje niezwłocznie
postanowienie o przyj ciu wniosku. W tre ci postanowienia Prezes Urz du
informuje, e uznanie spełnienia powy szych warunków ma charakter wst pny i
b dzie podlega weryfikacji w toku post powania antymonopolowego oraz poucza o
skutkach prawnych braku lub niewła ciwej współpracy z Prezesem Urz du, o której
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Proponujemy nast puj ce zmiany do § 8:
§ 8 ust. 2 in fine:
Prezes Urz du zwraca przedsi biorcy wniosek wraz z o wiadczeniami. Materiał
dowodowy zał czony do wniosku pozostawia si w aktach sprawy.
Proponujemy dodanie § 9:
§ 9. Wniosek o odst pienie od wymierzenia kary pieni nej lub jej obni enie, w
przypadku uwzgl dnienia go przez Prezesa Urz du, przechowywany jest wraz z
o wiadczeniami wymienionymi w § 3 ust. 2 poza aktami sprawy, w oddzielnie
prowadzonych i niedost pnych dla stron aktach tajnych.
W konsekwencji nale ałoby zmieni numeracj pozostałych paragrafów: obecny § 9
stałby si paragrafem 10, a obecny § 10 stałby si paragrafem 11.
Projekt Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli w toku
post powania przed Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1.

W Projekcie Rozporz dzenia w par. 2 zdefiniowane s osoby mog ce bra udział w
kontroli, tj. kontroluj cy oraz osoby upowa nione do przeprowadzenia kontroli. Nie
wspomina si natomiast nic o Policji i innych organach kontroli pa stwowej, chocia
s oni wskazani w art. 63 ust. 3 ustawy.

2.

Skoro w kontroli mog bra udział osoby upowa nione do udziału w kontroli, czyli
zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy m.in. pracownicy innych organów antymonopolowych
UE, czy Komisji Europejskiej, problem powstaje w zwi zku z koncepcj legal
privilege na gruncie prawa polskiego v. prawa wspólnotowego i prawa konkurencji
innych pa stw członkowskich. Zapisy w Projekcie Rozporz dzenia dotycz ce dost pu
do dokumentów i ich kopiowania nie b d miały zatem do takich osób zastosowania w

niektórych przypadkach. Wdaje si zatem, e dla takiego kr gu osób Projekt
Rozporz dzenia powinien przewidywa odr bne regulacje.
3.

§ 6 Projektu posługuje si poj ciem ,,kontrolowany”. Ustawa z kolei wymienia jako
osoby zobowi zane do współpracy w trakcie kontroli nast puj ce podmioty:
kontrolowanego lub osob przez niego upowa nion ; pracownika kontrolowanego;
osob , o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego; inn osob czynn w miejscu
przeprowadzenia kontroli (por. art. 65 ust. 1 ustawy). W naszej ocenie, Projekt
Rozporz dzenia, podobnie jak ustawa, powinien w sposób szczegółowy okre la kr g
osób zobowi zanych do zapewnienia kontroluj cym odpowiednich rodków i
warunków do przeprowadzenia kontroli. Mo e mie to istotne znaczenie w przypadku
ewentualnego zarzutu ze strony Prezesa Urz du dotycz cego braku współdziałania
kontrolowanego w trakcie kontroli i gro cej z tego tytułu kary pieni nej (por. art.
106 ust. 2 pkt 3 ustawy).

4.

§ 6 ust. 1 pkt 2 – proponujemy sprecyzowanie, e kontrolowany ,,zapewnia w miar
mo liwo ci samodzielne zamkni te pomieszczenie, je eli zostanie poinformowany
przez kontroluj cych lub osoby upowa nione do udziału w kontroli, e jest to
niezb dne do jej przeprowadzenia”. Dodanie zwrotu: ,,je eli zostanie poinformowany
przez kontroluj cych lub osoby upowa nione do udziału w kontroli” zapobiegnie
ewentualnym w tpliwo ciom, kto jest uprawniony do oceny, czy zapewnienie
samodzielnego zamkni tego pomieszczenia jest rzeczywi cie niezb dne czy nie.

5.

Par. 7 wskazuje, e kontroluj cy lub upowa nione osoby „ustalaj stan faktyczny”.
Opis tego stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli jest jednym z elementów
protokołu, o którym mowa w par. 8 rozporz dzenia. Nie jest natomiast okre lone, co
nale y rozumie przez stan faktyczny. Czy jest to zbiór dowodów zebranych w trakcie
kontroli, oraz np. opis zachowania kontrolowanego, czy mo e nale y przez to
rozumie tak e opis naruszenia prawa, które Urz d wykrył. Tu pragniemy zwróci
uwag , e ta ostatnia kwestia jest w obecnym stanie prawnym ródłem kontrowersji
pomi dzy kontrolowanym i kontroluj cym w sprawie uwag do protokołu.

7.

Poddajemy równie pod rozwag kwesti doprecyzowania, jak maj wygl da
pisemne wyja nienia składane przez kontrolowanych, o których mowa w par. 7
Projektu. Dla przykładu, czy o wiadczenia pracowników kontrolowanego powinny
by zło one w tre ci protokołu, czy w osobnym dokumencie (w kontek cie tej opcji
powstaje bowiem pytanie, kto podpisuje o wiadczenie - czy składaj cy o wiadczenie,
czy te kontroluj cy).

8.

§ 9 ust. 3 – w obecnym brzmieniu Projekt wprowadza obowi zek poinformowania
kontrolowanego o fakcie nieuwzgl dnienia zastrze e jego w cało ci lub cz ci (§ 9
ust. 4), ale nie przewiduje analogicznego obowi zku w przypadku przychylenia si do
zastrze e kontrolowanego. Poniewa kontrolowany ma prawo uzyska informacj na
temat wyniku analizy jego zastrze e (zarówno negatywnego jak i pozytywnego),
nale ałoby wprowadzi obowi zek poinformowania kontrolowanego równie o
uwzgl dnieniu jego zastrze e , w cało ci lub w cz ci.

9.

W par. 8 ust. 2 pkt 6 wskazuje si jako tre protokołu tak e opis zał czników. W ust.
3 tego paragrafu mówi si , e materiał dowodowy zgromadzony w trakcie kontroli
stanowi zał cznik do protokołu. Skoro cały materiał dowodowy to jeden zał cznik,

jakie inne zał czniki mog by do protokołu? Tu wi c doprecyzowania wymaga par. 8
ust. 3 Projektu Rozporz dzenia.
10.

W art. 63 ust. 4 ustawy jest mowa o mo liwo ci utrwalania obrazu lub d wi ku w
czasie kontroli oraz o tym, e zapis ten stanowi zał cznik do protokołu. Natomiast par.
9 ust. 2 Projektu Rozporz dzenia wskazuje, e kontrolowany mo e zgłosi
zastrze enia tylko do tre ci protokołu. Sugerujemy, aby ze wzgl du na znaczenie,
jakie ma zapis d wi ku i obrazu dla sprawy, prawo zgłoszenia zastrze e dotyczyło
tak e zał cznika do protokołu.

11.

W wietle par. 9 ust. 6 Projektu, kontrolowanemu pozostawia si protokół z
wył czeniem materiału dowodowego pozostaj cego w posiadaniu kontrolowanego.
Kontrolowany powinien zatem otrzyma razem z protokołem wszystko to, co zostało
stworzone jako materiał dowodowy w trakcie kontroli, "a nie pochodzi od niego". Czy
zatem zał cznik w postaci nagrania d wi ku lub obrazu (nie jest on wymieniony w
rozporz dzeniu) powinien by uznany za materiał dowodowy? Rozporz dzenie
powinno t kwesti precyzyjnie regulowa .

12.

W rozumieniu par. 10 ust. 2, do kontroli w trybie uproszczonym nie stosuje si
przepisów dotycz cych sporz dzania protokołu. Par. 10 ust. 3 wskazuje, e w takich
okoliczno ciach sporz dza si tylko sprawozdanie przedstawiaj ce przebieg kontroli w
trybie uproszczonym, podpisywane tylko przez kontrolowanego. Tu postrzegamy
jednak problem, e Rozporz dzenie nie wprowadza precyzyjnego rozró nienia
pomi dzy kontrol zwykł i uproszczon . Podczas tej ostatniej uprawnienia
kontrolowanego s ograniczone - nie podpisuje on protokołu, nie mo e zgłosi
zastrze e . W zwi zku z powy szym Rozporz dzenie powinno ci le okre la , w
jakich sytuacjach / okoliczno ciach Prezes UOKiK mo e przeprowadza kontrol w
trybie uproszczonym.

Projekt Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru
koncentracji przedsi biorców
1.

Podsumowanie
W porównaniu do obowi zuj cego Rozporz dzenia, Projekt Rozporz dzenia wydaje
si istotnie ogranicza a jednocze nie istotnie rozszerza zakres informacji i
dokumentów, które nale y przedstawi w WID.
Projekt sugeruje, e istotnie został ograniczony zakres informacji i dokumentów
(„Informacje”), które nale y przedstawi w WID, poniewa przedsi biorca, nad
którym przejmowana jest kontrola / którego mienie jest nabywane, nie jest ju wprost
uznany za „przedsi biorc bezpo rednio uczestnicz cego w koncentracji”, a jego
spółki zale ne za „przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji” (pkt 11.1
Projektu). Oznaczałoby to, e Projekt nie wymaga przedstawienia Informacji o tych
spółkach w punktach WID dotycz cych „przedsi biorców uczestnicz cych w
koncentracji.”
Z drugiej strony Projekt istotnie rozszerza zakres Informacji, poniewa wymaga
podania wielko ci obrotu uzyskanego „oddzielnie przez ka dego z uczestników

koncentracji”1, niezale nie od tego, w jakim kraju obrót był osi gni ty i w zwi zku z
jak działalno ci (pkt 3.3 Projektu).
Nakazuje równie zidentyfikowa wszystkie rynki produktowe i geograficznie, na
całym wiecie, na których działaj „przedsi biorcy uczestnicz cy w koncentracji” (pkt
7.1.1. Projektu), czyli nawet rynki w aden sposób niepowi zane z rynkiem
produktowym, którego dotyczy transakcja, ani z rynkiem polskim.
Ponadto Projekt nakazuje opisa koncentracje dokonane w ci gu ostatnich dwóch lat
na całym wiecie przez ka dego z przedsi biorców nale cych do grupy kapitałowej
„przedsi biorców bezpo rednio uczestnicz cych w koncentracji”, niezale nie od tego,
w jakim kraju koncentracje te miały miejsce i w zwi zku z jak działalno ci .
Mimo tego rozszerzenia, Projekt nadal (formalnie) nie zezwala na zło enie wniosku o
zwolnienie z obowi zku przestawienia Informacji: (1) do których dost p jest istotnie
utrudniony w przypadku spółek nale cych do tej samej grupy kapitałowej; (2) które
nie s obiektywnie niezb dne do wydania decyzji w przypadku koncentracji mi dzy
konkurentami. Ponadto wniosek taki mo e by (formalnie) zło ony tylko wraz ze
zgłoszeniem, a nie np. w odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane przez Prezesa
UOKiK (§5 i §6 Projektu). Takie formalne zakazy nie wydaj si by uzasadnione, w
szczególno ci poniewa w praktyce nie ma mo liwo ci spotkania i konsultacji z
UOKiK przed dokonaniem zgłoszenia (tzw. pre-notification meetings).
Przy okazji ponownie prosimy o rozwa enie przez UOKiK mo liwo ci wprowadzenia
praktyki wspomnianych powy ej spotka i konsultacji z UOKiK przed dokonaniem
zgłoszenia.
2.

Przedsi biorca bezpo rednio uczestnicz cy w koncentracji
Projekt Rozporz dzenia zawiera istotn zmian w obja nieniach znaczenia
„przedsi biorcy bezpo rednio uczestnicz cego w koncentracji”, a co za tym idzie,
tak e „przedsi biorcy uczestnicz cego w koncentracji” (pkt 11.1 Projektu).
„Przedsi biorc bezpo rednio uczestnicz cym w koncentracji” nie jest ju wyra nie
przedsi biorca, nad którym przejmowana jest kontrola (którego mienie jest nabywane).
Co za tym idzie, inni przedsi biorcy nale cy do jego grupy kapitałowej nie byliby
„przedsi biorcami uczestnicz cymi w koncentracji”. Prowadziłoby to do
nast puj cych konsekwencji:
Klasa „przedsi biorca bezpo rednio uczestnicz cy w koncentracji” stałaby si , co do
zasady, to sama z klas „przedsi biorca dokonuj cy zgłoszenia”. W zwi zku z tym
punkt 1.3 WID stałby si bezprzedmiotowy.
Przedsi biorca, nad którym przejmowana jest kontrola / którego mienie jest nabywane
przestałby spełnia kryteria bycia uznanym za „przedsi biorc uczestnicz cego w
koncentracji”. W zwi zku z tym, informacje dotycz ce tego przedsi biorcy, jak
równie innych przedsi biorców nale cych do tej samej co on grupy kapitałowej, nie
musiałyby by przedstawiane w:

1

Powstaje przy okazji pytanie, czy poj cie „uczestnicy koncentracji” z pkt. 3.3 jest jednoznaczne z poj ciem
„przedsi biorcy uczestnicz cy w koncentracji” zdefiniowanym w pkt. 11.1 Projektu (co jest istotne w zwi zku
z ewentualnym zaw eniem zakresu poj cia „przedsi biorca uczestnicz cy w koncentracji”).

•

Rozdziale III (obrót przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji to
jedynie obrót przedsi biorców nale cych do grupy kapitałowej, do której
nale y przedsi biorca przejmuj cy kontrol / nabywaj cy mienie);

•

Rozdziale IV (struktura własno ci i kontroli w ramach grupy kapitałowej);

•

Rozdziale V (informacje dotycz ce wcze niejszych koncentracji);

•

Rozdziale VI punkty 6.5 - 6.7 (dokumenty finansowe);

•

Rozdziale VII (identyfikacja rynków wła ciwych)2; oraz

•

Rozdziale X w punkcie 10.1 (identyfikacja rynków konglomeratowych).

Wszystkie powy sze rozdziały odnosz
si
do definicji „przedsi biorcy
uczestnicz cego w koncentracji”, która z kolei odnosi si do definicji „przedsi biorcy
bezpo rednio uczestnicz cego w koncentracji”.
Jeste my przekonani, e skutki wykre lenia „przedsi biorców, nad którymi
przejmowana jest kontrola” z podmiotów uznawanych wprost za „przedsi biorców
bezpo rednio uczestnicz cych w koncentracji” nie zostały zamierzone przez autorów
Projektu. Naszym zdaniem, ze wzgl du na przedstawione powy ej w tpliwo ci
interpretacyjne dotycz ce pkt 11.1 Projektu, nie mo e on by przyj ty w obecnej tre ci.
Mogłoby to bowiem w praktyce znacznie przedłu y post powania przed UOKiK w
sprawie koncentracji.
3.

Obrót przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji
Punkt 3.3 Projektu zdaje si wymaga podania przez przedsi biorców dokonuj cych
zgłoszenia warto ci obrotów osi ganych przez wszystkich przedsi biorców nale cych
do tej samej grupy kapitałowej, niezale nie od tego, gdzie obroty te s osi gane i w
zwi zku z jak działalno ci .
W przypadku zgłosze dokonywanych przez du e mi dzynarodowe grupy kapitałowe
mo e to oznacza konieczno przygotowania informacji w rozbiciu na kilka lub
kilkana cie tysi cy podmiotów, z których tylko niewielka cz
prowadzi działalno
na rynkach obejmuj cych (cz
lub cało ) terytorium Polski. Wymaganie tych
informacji, zamiast posłu enia si informacjami wynikaj cymi ze skonsolidowanych
sprawozda finansowych (które mog by zał czone do WID zgodnie z pkt. 6.6
Projektu), nie znajduje naszym zdaniem uzasadnienia w wietle celów ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawy”) i stanowi b dzie du uci liwo
dla przedsi biorców.

4.

Działalno

przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji

Podobny problem wi e si z redakcj pkt. 7.1.1 Projektu. Z brzmienia tego punktu
wynika 3 , e przedsi biorca dokonuj cy zgłoszenia b dzie musiał zidentyfikowa
wszystkie rynki, na całym wiecie, na których prowadz działalno przedsi biorcy
2

Ponadto, zgodnie z definicjami, „rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ” b d rynki, na których
działalno prowadz przedsi biorcy nale cy do tej samej grupy kapitałowej.
3
Z zastrze eniem uwagi przedstawionej w pkt. 2 powy ej.

nale cy do jego grupy kapitałowej. Co wi cej, zgodnie z definicjami zawartymi w
Rozdziale VII, rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ stan si tak e rynki
nieobejmuj ce nawet cz ci terytorium Polski (cho Rozdziały VIII i IX nadal zdaj
si dotyczy wył cznie rynków polskich). Rozwi zanie to zdaje si znacznie
wykracza poza cel Ustawy.
5.

Opis koncentracji
Projekt nakazuje sporz dzi „wykaz i krótk charakterystyk ” koncentracji
dokonanych w ci gu ostatnich dwóch lat na całym wiecie przez ka dego z
przedsi biorców nale cych do grupy kapitałowej „przedsi biorców bezpo rednio
uczestnicz cych w koncentracji”, niezale nie od tego, w jakim kraju koncentracje te
miały miejsce i w zwi zku z jak działalno ci .
Zatem nawet koncentracje, które w aden sposób nie byłyby zwi zane ani z
produktami, których dotyczy zgłaszana transakcja, ani z rynkiem polskim (np.
koncentracja w Nowej Zelandii dotycz ca dystrybucji AGD, w sytuacji gdy zgłoszenie
do UOKiK dotyczy produkcji silników samolotowych) musiałby by opisane w WID.
Tak szeroko okre lony obowi zek informacyjny b dzie istotnym obci eniem, w
szczególno ci dla wi kszych mi dzynarodowych korporacji 4 i nie jest w dnym
stopniu uzasadniony celami Ustawy.
Podobna uwaga był ju zgłaszana przez PKPP Lewiatan, jednak (jak rozumiemy) nie
została uwzgl dniona przez UOKiK ze wzgl du na „jej zbyt ogólny charakter”.
Zwracamy przy tym uwag , e Komisja Europejska wymaga opisu koncentracji tylko
na rynkach produktowych, na które koncentracja wywiera wpływ (tzw. affected
markets) i tylko w odniesieniu do pa stw UE/EFTA (sekcja 4.2.3 Formularza CO w
zw. z sekcj 6 ).

6.

Termin zło enia wniosku o zwolnienie z obowi zku przedstawienia informacji
Projekt zachowuje rozwi zanie przyj te w obecnie obowi zuj cym Rozporz dzeniu,
zgodnie z którym wniosek na podstawie §5 i §6 musi zosta „zawarty w zgłoszeniu”.
Redakcja powoływanych przepisów sugeruje zatem, e wniosek ten nie mo e ju
zosta zło ony po dokonaniu zgłoszenia.
W konsekwencji w przypadku dokonania zgłoszenia niekompletnego, przedsi biorca
nie mo e wyst pi z wnioskiem na podstawie §5 lub §6 w odpowiedzi na wezwanie
UOKiK do usuni cia braków (gdy UOKiK skorzysta z art. 95 ust. 1 pkt 3 Ustawy). W
przypadku niemo liwo ci lub niecelowo ci
danego uzupełnienia, z przyczyn
wymienionych w §5 i §6, zgłoszenie mo e zosta zwrócone (na podstawie art. 95 ust.
1 pkt 4 Ustawy). Takie rozwi zanie wydaje si nieuzasadnione. Bior c pod uwag
niezb dn uznaniowo oceny kompletno ci zgłoszenia, oraz brak praktyki konsultacji
z UOKiK przed dokonaniem zgłoszenia (tzw. pre-notification meetings), rozwi zanie
to formalnie kształtuje prawa przedsi biorców w sposób dla nich istotnie niekorzystny.
Nale y pami ta , e nie zawarcie przez przedsi biorc wniosku na podstawie §5 lub
§6 w zgłoszeniu i tak nara a go formalnie (w wietle art. 95 ust. 1 pkt 2) UOKiK na

4

Ze wzgl du na podwy szenie progów obrotu, których przekroczenie poci ga za sob obowi zek dokonania
zgłoszenia, mo na zało y , e korporacje te b d głównymi podmiotami zgłaszaj cymi koncentracje do UOKiK.

ryzyko zwrotu zgłoszenia. W przypadku powa nych i oczywistych braków w
zgłoszeniu, nieobj tych wnioskiem, o którym mowa w §5 lub §6, wydaje si , e
wła ciw reakcj UOKiK jest zwrócenie zgłoszenia. Wezwanie do usuni cia braków
lub uzupełnienia niezb dnych informacji powinno mie miejsce w przypadku mniej
istotnych i mniej oczywistych braków, takich, które mogły wynika z odmiennej
oceny istotno ci konkretnych informacji lub nieoczywisto ci wymogu ich podania. W
zwi zku z tym nie ma powodu, aby w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
zgłoszenia przedsi biorca nie mógł wyst pi z wnioskiem na podstawie §5 lub §6.
Dlatego proponujemy wykre lenie słów „zawarty w zgłoszeniu” z tre ci §5 i §6
Projektu Rozporz dzenia.
Zwracamy przy tym uwag , e Komisja Europejska nie tylko szeroko stosuje,
wspomniane wy ej, pre-notification meetings, ale równie przepisy obowi zuj ce w
UE formalnie nie wykluczaj mo liwo ci wyst pienia z wnioskiem o zwolnienie z
obowi zku przedstawienia informacji ju po dokonaniu zgłoszenia.
7.

Zakres wniosku o zwolnienie z obowi zku przedstawienia informacji
Projekt w §5 ust. 3 (podobnie jak obecnie obowi zuj ce Rozporz dzenie) wył cza w
przypadku spółek nale cych do tej samej grupy kapitałowej mo liwo składania
wniosku o zwolnienie z obowi zku przedstawienia Informacji. Rozwi zanie to w
praktyce powoduje istotne problemy po stronie przedsi biorców, nie słu c
podniesieniu poziomu ochrony interesu publicznego. Praktyka obrotu pokazuje, e
cz sto do grupy kapitałowej nale
przedsi biorcy niepowi zani ze sob pod
wzgl dem operacyjnym. W ramach takich grup kapitałowych wymiana informacji i
dokumentów jest w du ej mierze ograniczona. Ma to w szczególno ci miejsce w
przypadku wielkich mi dzynarodowych korporacji lub grup kapitałowych tworzonych
przez fundusze inwestycyjne (i, w mniejszym stopniu, banki). Cz sto kontrola
operacyjna i wymiana informacji (a tak e czasami konsolidacja wyników
finansowych) ko czy si na poziomie tzw. spółek portfelowych, a spółki inwestycyjne
lub zarz dzaj ce inwestycjami nie agreguj i nie zapewniaj przepływu informacji
pomi dzy ró nymi spółkami portfelowymi. Mo liwo
uchylenia obowi zku
przedstawiania takich szczegółowych informacji w wielu przypadkach znacznie
zmniejszyłaby koszty zgłoszenia ponoszone przez przedsi biorców, jak równie
znacznie przyspieszyłaby przygotowanie zgłoszenia.
Podobnie § 6 ust. 2 Projektu (tak jak obecnie obowi zuj ce Rozporz dzenie) wył cza
w przypadku koncentracji mi dzy konkurentami mo liwo składania wniosku o
zwolnienie z obowi zku przedstawienia Informacji, które nie s obiektywnie
niezb dne do wydania decyzji. Rozwi zanie to w praktyce powoduje istotne problemy
po stronie przedsi biorców, nie słu c podniesieniu poziomu ochrony interesu
publicznego. Praktyka obrotu pokazuje, e wielokrotnie mamy do czynienia ze
zgłoszeniami, w których uczestnikami s konkurenci w rozumieniu art. 4 pkt 11
Ustawy, jednak fakt ten nie ma adnego wpływu na wyniki analizy konkurencyjnej.
Jest tak zazwyczaj wtedy, gdy grupy kapitałowe, do których nale bezpo redni strony
koncentracji, s konkurentami (cz sto jedynie potencjalnymi) na rynku niezwi zanym
z produktowo lub geograficznie z transakcj zgłaszan do UOKiK.
Nale y przy tym pami ta , e ocena wniosków składanych na podstawie §5 lub §6 ma
charakter uznaniowy, czego dowodzi posłu enie si sformułowaniem „Prezes Urz du

mo e [...] uzna ”. Przypadki, o których mowa powy ej, mogłyby zatem zosta
zidentyfikowane i przeanalizowane w trakcie oceny wniosku przez UOKiK.
Proponujemy wi c wykre lenie §5 ust. 3 i §6 ust. 2 z Projektu.
8.

Trudno ci w zgłaszaniu przej

spółek notowanych na giełdzie

Projekt zachowuje wadliwe naszym zdaniem rozwi zanie przyj te w obecnie
obowi zuj cym Rozporz dzeniu, zgodnie z którym w przypadku zamiaru przej cia
kontroli nad spółk giełdow nale y zał czy do WID prospekt emisyjny lub ofert w
rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Rozwi zanie to znacznie utrudnia zsynchronizowanie tego rodzaju transakcji zarówno
przeprowadzanych w Polsce, jak i poza jej granicami. Wynika to z tego, e przepisy
dotycz ce obrotu giełdowego zazwyczaj przewiduj w skie ramy czasowe na
dokonanie transakcji, po opublikowaniu (ogłoszeniu) tego rodzaju dokumentu. Ramy
te nie s dopasowane do ram czasowych post powania antymonopolowego w sprawie
kontroli koncentracji, w szczególno ci w przypadku transakcji, które mog istotnie
wpłyn na konkurencj i b d szczegółowo analizowane przez UOKiK.
Naszym zdaniem nale ałoby formalnie dopu ci mo liwo dokonania zgłoszenia na
etapie wcze niejszym, zanim b dzie gotowy wspomniany wy ej prospekt emisyjny
lub oferta.
Zwracamy uwag , e równie Komisja Europejska dopuszcza tak mo liwo : „[...] w
przypadku publicznej oferty przej cia, kopi dokumentacji oferty; je li jest ona
niedost pna w momencie dokonywania zgłoszenia, powinna by dostarczona mo liwie
jak najszybciej, ale nie pó niej ni do chwili, kiedy zostanie przesłana udziałowcom;”
(pkt 5.2. Formularza CO).
9.
Obowi zek
przedsi biorstwa

wskazania

w

zgłoszeniu

informacji

stanowi cych

tajemnic

W wietle §9 Projektu, przedsi biorca dokonuj cy zgłoszenia, który uznaje
przedstawione w zgłoszeniu informacje za tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest obowi zany wskaza w
zgłoszeniu [podkre lenie nasze], które z informacji stanowi
tajemnic
przedsi biorstwa […].”
Jeste my zdania, e §9 Projektu spowoduje, e zgłoszenie nie zawieraj ce wskazania,
które z informacji stanowi tajemnic przedsi biorstwa, uwa ane b dzie za niepełne.
Wi załoby si to z ryzykiem zastosowania art. 96 ust. 3 ustawy w zw. z art. 95 ust. 1
pkt 3) ustawy (zawieszenie 2-miesi cznego terminu na wydanie przez Prezesa UOKiK
decyzji w przedmiocie koncentracji) lub wr cz art. 95 ust. 1 pkt 2) ustawy (zwrot
zgłoszenia). Naszym zdaniem sankcja taka byłaby niewspółmierna do charakteru
takiego rodzaju braku w zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji
przez jednego przedsi biorc wskazanie w zgłoszeniu, które z informacji stanowi
tajemnic przedsi biorstwa, nie jest konieczne ani dla prowadzenia post powania (nie
powstaje problem rozstrzygni cia, które z tych informacji mo na udost pni
pozostałym uczestnikom post powania w ramach realizacji ich prawa dost pu do akt,
albowiem nie ma adnych ich stron post powania) ani dla rozstrzygni cia w
przedmiocie koncentracji. W post powaniu wszcz tym na skutek zgłoszenia zamiaru

koncentracji przez jednego przedsi biorc wskazanie, które z informacji stanowi
tajemnic przedsi biorstwa, konieczne jest bowiem dopiero na potrzeby publikacji
decyzji, czyli ju po jej wydaniu. Tym samym ewentualne zawieszanie i odsuni cie w
czasie terminu na same jej wydanie tylko z tego tytułu, e brakuje wskazania, które z
informacji stanowi tajemnic przedsi biorstwa, stanowiłoby nieuzasadnione
przedłu enie post powania ze szkod dla przedsi biorczo ci.
Dodatkowo powstawałaby w tpliwo , czy pisma UOKiK podwa aj ce zakres
zawnioskowanej ochrony tajemnic przedsi biorstwa (które w praktyce s cz ste), nie
powodowałyby równie zawieszenia terminu na wydanie decyzji. Nieostro granic
poj cia tajemnicy przedsi biorstwa powoduje naturalne dyskusje mi dzy
zgłaszaj cym a organem antymonopolowym co do koniecznego zakresu poufno ci
danych. Jest tak tym bardziej, e interesy chronione w tym wypadku przez ka d z
tych stron s rozbie ne: organ antymonopolowy d y do jak najwi kszej jawno ci,
podczas gdy przedsi biorca do jak najszerszej ochrony swoich tajemnic
przedsi biorstwa. Wydaje si oczywistym, e nie mo na odmówi przedsi biorcy
słusznego prawa do ochrony swoich tajemnic przedsi biorstwa, tzn. co najmniej do
negocjowania zakresu chronionych tajemnic przedsi biorstwa z Urz dem poprzez
przedstawianie argumentów uzasadniaj cych konieczno przyznania takiej ochrony
poszczególnym informacjom. Tym samym wywieranie na nacisku, aby odst pił od
realizacji tego prawa (czyli wy ej wspomnianych dyskusji z Urz dem co do zakresu
poufno ci danych) w imi przyspieszenia wydania decyzji byłoby niezgodne z zasad
pa stwa prawa. Tymczasem do tego wła nie prowadziłoby wej cie w ycie §9
Projektu w obecnym brzmieniu.
Postulujemy zatem, aby § 9 został skre lony w cało ci. Jego druga cz , dotycz ca
obowi zku przedstawienia - w przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez
wi cej ni jednego przedsi biorc - wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy
wraz ze zgłoszeniem, wydaje si z punktu widzenia praktyki post powania w sprawie
zamiaru koncentracji i techniki legislacyjnej zb dna. Przedstawienie takiego wniosku
le y bowiem w interesie samego zgłaszaj cego. Tym samym dodatkowa ochrona jego
interesu poprzez legislacyjne nało enie na niego obowi zku dbało ci o własny interes
jest zb dna. Przypadki, w których przedsi biorca nie zadba w ten sposób o swój
interes, a ochrona niektórych jego tajemnic przedsi biorstwa b dzie niezb dna z
urz du (bp. np. przedsi biorca nie zadba o ochron poufno ci swojej polityki cenowej)
b d rzadkie. Ponadto nawet konieczno podj cia w takim wypadku interwencji z
urz du przez UOKiK nie powinna zawiesza terminu na wydanie decyzji w
przedmiocie koncentracji. Ostatecznie wreszcie wystarczaj cym zabezpieczeniem
przed takim ryzykiem byłoby zawieranie w zawiadomieniu o wszcz ciu post powania
standardowego pouczenia o konieczno ci przedstawienia takiego wniosku.
Przy tej okazji prosimy równie o rozwa enie przez Prezesa UOKiK przyj cia
praktyki przesuni cia negocjacji dot. zakresu tajemnic przedsi biorstwa w zgłoszeniu
na etap po wydaniu decyzji. Byłoby to naszym zdaniem rozwi zanie o wiele bardziej
racjonalne.
Zmniejszyłoby ono presj czasow na urz dnika rozpatruj cego
zgłoszenie, gdy odj łoby konieczno
prowadzenia w trakcie 2-miesi cznego
post powania tak e trudnych cz sto negocjacji z przedsi biorc dotycz cych w tku
pobocznego, jakim jest zakres tajemnic przedsi biorstwa. Tym samym pozwoliłoby
to takiemu urz dnikowi na skupieniu si na meritum sprawy, czyli ocenie skutków
koncentracji dla rynku. Jednocze nie prosimy o rozwa enie zmiany przy najbli szej

okazji ustawy w taki sposób, aby termin dla Prezesa Urz du na wydanie decyzji
liczony był w dniach roboczych. Byłoby to rozwi zanie sprawiedliwe i bardziej
racjonalne i zapobiegłoby manipulacjom datami: a) składania zgłosze zamiaru
koncentracji i odpowiedzi na pytania Urz du przez przedsi biorców oraz b) wysyłania
przez Urz d zapyta w trakcie post powania.
10.

Wysoko

opłaty od wniosku

Zarówno §1 ust. 1 pkt 2, jak i §10 Projektu posługuje si liczb mnog na okre lenie
„wniosków o wszcz cie post powania antymonopolowego”. U ycie liczby mnogiej w
tym przypadku nie wydaje si uzasadnione technik legislacyjn . Co wi cej, otwiera
pole do interpretacji w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje wspólnie wi cej ni jeden
przedsi biorca. Powstaje wtedy w tpliwo , czy przedsi biorcy ł cznie wnosz opłat
od wniosku (w wysoko ci 5 tys. złotych), czy te ka dy z nich ma obowi zek wnie
opłat niezale nie (tj. ka dy z przedsi biorców wnosi opłat w wysoko ci 5 tys.
złotych). Ponadto, sformułowanie §10 Projektu, w którym dwukrotnie
zidentyfikowany jest tytuł opłaty („od wniosków” i „od zgłoszenia zamiaru”), równie
prowadzi do dalszych problemów interpretacyjnych.
W zwi zku z tym proponujemy nast puj c redakcj §1 ust. 1 pkt 2: „wysoko opłaty
od wniosku o wszcz cie post powania antymonopolowego w sprawach koncentracji
oraz tryb ich uiszczania.” Proponujemy tak e nast puj c redakcj §10: „od wniosku o
wszcz cie post powania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed Prezesem
Urz du Ochrony konkurencji i Konsumentów przedsi biorca uiszcza opłat w
wysoko ci 5.000 zł.”
11.

Uwagi do punktu 2.1.3.3. WID
Punkt 2.1.3.3. WID zał czonego do Projektu (podobnie zreszt jak obecnie
obowi zuj cy WID)
da okre lenia „na czym polega koncentracyjny charakter
operacji”. Wydaje si , e jest to rozwi zanie skopiowane z Form CO i nie przystaj ce
do polskiego prawa antymonopolowego, które nie ró nicuje full-function i non-full
function joint ventures.

12.

Uwagi do punktu 2.1.4.1. WID
Punkt 2.1.4.1. WID zał czonego do Projektu da okre lenia „czy przedmiotem
koncentracji jest cało
czy cz
przedsi biorstwa”.
Wydaje si to by
bezprzedmiotowe, gdy cz ci przedsi biorstwa (w rozumieniu tego terminu
wynikaj cym z kodeksu cywilnego) nie sposób przypisa przychodu, a zatem art. 13
ust. 2 pkt 4) ustawy nigdy nie b dzie miał zastosowania do nabycia cz ci
przedsi biorstwa. Wprowadzenie takiego zapisu w WID powodowałoby zatem
niepotrzebny zam t interpretacyjny w odniesieniu do ustawy. W tym kontek cie tak e
pkt 2.1.4.2. WID zał czonego do Projektu Rozp. WID, daj cy okre lenia „na czym
polega koncentracyjny charakter operacji” jest niezrozumiały.

13.

Uwagi do punktu 2.2.5. WID
Postulujemy te skre lenie punktu 2.2.5. WID zał czonego do Projektu jako
nieuzasadnionego i niepotrzebnego w kontek cie kontroli koncentracji.

14.

Uwagi do punktu 3.2 WID
Odno nie do pkt 3.2 WID zał czonego do Projektu, aczkolwiek widzimy zasadno
jego umieszczenia w WID, zwracamy uwag Urz du na to, e jego obecne brzmienie
pozostawia szerokie pole do interpretacji co do wła ciwego sposobu odpowiedzi w
tym punkcie. Mo e to wywoływa niepotrzebne spory pomi dzy Urz dem a
zgłaszaj cym i powodowa w tpliwo ci co do tego, czy wymiana korespondencji w
tym przedmiocie powoduje zawieszenie terminu na wydanie decyzji.
Przy tej okazji pragniemy podkre li , e z punktu widzenia ochrony wolnej
konkurencji, która stanowi główne zadanie Urz du, w tpliwo ci interpretacyjne co do
tego, czy nast piło zawieszenie terminu na wydanie decyzji, same w sobie odnosz
negatywny skutek tak e dla Urz du. W najczarniejszym scenariuszu mogłoby si
bowiem zdarzy , e w wyniku rozbie no ci opinii mi dzy Urz dem a zgłaszaj cym co
do takiego zawieszenia, przedsi biorca mógłby doj do wniosku, e termin na
wydanie decyzji min ł i zamkn transakcj . Miałoby to szczególnie negatywne
skutki zwłaszcza tam, gdzie Urz d rozwa ał w trakcie post powania wydanie decyzji
warunkowej.

15.

Uwagi do Rozdziału V WID
Odno nie do Rozdziału V WID zał czonego do Projektu Rozp. WID powołujemy si
dodatkowo na analogi do obwieszczonej na stronie UOKiK interpretacji obecnego
WID w odniesieniu do rynków konglomeratowych („w ka dym przypadku obowi zek
informacji na podstawie pkt 10.1. w/w zał cznika dotyczy wył cznie rynku
wykazuj cego geograficzne powi zanie z terytorium Polski. Nie wskazuje si danych
dotycz cych rynków geograficznych, których zasi g nie ma adnego powi zania z
rynkiem krajowym.” [podkre lenie nasze]). Przyj cie obecnie w WID innej
perspektywy powodowałoby naruszenie zasady zaufania do organów administracji,
albowiem stanowiłoby niekonsekwencj w polityce Urz du. Ponadto niezgodne
byłoby ono z art. 1 ust. 2 Ustawy.

16.

Uwagi do punktu 6.1 WID
Dla unikni cia w tpliwo ci, które pojawiły si w przeszło ci w praktyce, wnosimy o
przeformułowanie pkt 6.1 WID zał czonego do Projektu jak nast puje:
„6.1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego albo innego rejestru
przedsi biorcy dokonuj cego zgłoszenia;” [podkre lenie nasze]
Postulujemy równie , aby definicja rynków konglomeratowych w pkt 10.1.1. WID
zał czonego do Projektu dostosowana została do ekonomicznych realiów tego
zjawiska. Obecna definicja jest zbyt formalistyczna i za szeroka z punktu widzenia
celów ustawy.

