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CZLONKOWIE RADY M INISTROW
Pr=edstaw iam autopoprawk~ =g los=onq pr=e=

Prezesa

Urz~ du

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministr6w

Ochrony Konkure ncji i Konsumentow,

w Sfad =a pismem = dnia 19 c=erwca 20 15 r.

- do rowatrzenia
(-) Sekretarz Rady Ministrow

W nawiq_zaniu do pisma Wiceprezesa Rza.dowego Centrum Legislacji (znak pisma:
RCL.DPG.550.3/2015) przekazujq_cego uwagf; do art. 8 oraz art. 12 projektu ustawy o
zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsument6w oraz niekt6rych innych ustaw (RM-

10-65-15) ,

uprzejmie informujf;,

ze

akceptUjf; korektf;

przedmiotowych

przepiSOW

przejsciowych w brzmieniu zaproponowanym w ww. piSmie RCL. Uwaga RCL ma na celu
zapewnienie

prawidtowego

pod

wzglf;d em

legislacyjnym

sformutowania

przepisow

dotyczq_cych okresu przejsciowego obowiq_zywania art. 138b Kodeksu wykroczen. Przepis ten
bf;dzie miat zastosowanie do spraw, w ktorych wytoczono powodztwo o uznanie postanowien
wzorcow umow za niedozwolone na podst awie dotychczasowych przepisow i obowiq_zywac
bf;dzie przez 10 lat od wejscia w zycie ust awy.
Wobec powyzszego zgtaszam autopoprawkf; do tekstu projektu poprzez nastf;pujq_cq_
modyfikacjf; brzmienia art. 8 oraz art. 12 projektu:
- usunif;cie wart. 8 wyrazow ,i art. 3",
- oznaczenie dotychczasowej tresci art. 8 jako ust. 1 i dodanie ust. 2 w brzmieniu:
,Przepisu art. 138b ustawy zmienianej w art. 3 nie stosuje sif; do spraw, w ktorych zostata
wydana decyzja, o ktorej mowa w Dziale IIIA rozdziale 2 ustawy zmienianej w art. 1",
- uwzglf;dnienie zmiany Kodeksu wykroczen w art. 12, w czf;sci okreslaja.cej
pozniejszy termin wejscia w zycie niektorych zmian, poprzez nadanie art. 12 brzmienia:
, Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 6 miesif;CY od dnia ogtoszenia, z wyja.tkiem art. 2 pkt
2 w zakresie uchylanego art. 479 45 oraz art . 3, ktore wchodzq_ w zycie po uptywie 10 lat ad
dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy. ".
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