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KANCELARIA PREZESA RA DY MINISTROW

[2/LIP/ 20 15/ GZ 16 :03

Departament Rady Mini str6w

RM-10-65-15

02-07-2015

CZLONKOWIE RADY M INISTROW
Przedstawi am Auto poprawk~ II zgloszon<j przez Prezesa
U rz~du Ochrony Konku re ncj i i Konsument6w, w slad za pi smem z
dma 19 czerwca 201 5 r. -do rowatrzenia
(-) Sekretarz Rady Mini str6w

•

Prezes Ur.:.:ciu

Ocllron~

KonJ•mencjj I Kon~ull'IO::ntQw

Adam Ja$ser

DP"-022-2/15/AW

Warszawa,

Material do rozpatrzenia
na posiedzeniu Rady Ministrow
w dniu 7 lipca 2015 r.

J

.07.1015 r.

Pan
Madej Berek
Sekretarz Rady M1nl!;tr6w

W nawictzanfu .do projektu ustawv o zmianfe ustawy o oehronie konkurencjl

konsument6w oraz niekt6rych fnnych ustaw (UD 213), pr7ekazanego do rozpatr2enia prze:z
Rad~ M1nlstr6w pismem z dnfa 18 czerwca 2015 r. (RM-10·65-15), zgtaszam autopoprawke do

tekstu przedm1otowego projektu,· kt6rej celem jest odst!U)iente od wprowadzania do

ww.

1.15tawy instytucji przeszukama w sprawach praktyk naruszajq_cych zbtorowe tnteresy

konsument6w.
W zwiqzku z powyZsz.yrn, proponujf# wykre5lenie z art. 1 ww. projektu pkt. 11
przewidujacego nowg brzmienie . art. 105n ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsument6w, L~W.iil~niaj(lce instytucje przeszukanfa w :sprawach praktyk naruszajlt_cych
zbiorowe interesy konsument6w. Ponadto, wskutek zaproponowanego wykreslenia zmiany z
pkt 21 konieane ~le

poprawienie numerac;ji kolejnych punktow w art. 1 projektu oraz

dokonanle nastepujctCYch zmian w U2asadnieniu:

- na str. 1 wakapide 2. wprz:edostatnim zdaniu nat.ezy wykresl1c wyrazy: ,.oraz przeszukanla
w sprawach praktyk narusujtlcyd1 zbiorowe interesy konsument6w",
· na str. 6 w akapicie 3. w zdaniu pierwszym nalety wykreSlic wyrazy: .,stwarzenie
mai:llwoSci przeprowadzeni11. przeszu~nia ,., a w zdaniu tr.tedm wyr'd'!.y: ,,or~ mM:liwoSc:l
przeprowadzania przeszukania w post~wan;u wsprawach praktyk naruszaj(lcych zbiorowe
interesy konsument6w",

- na str. 7 w pkt lllit.ea, tiret 4. nale±y wykre5lic wyrazy: "przeprowadzenia prze>Zukania w
sprawach dotyczC\,cych naruszenla zb1orowych 1nteres6w konsument6w oraz",

- na str. 11 w akap~de 1. nalety wykre5liC zdanfe drugie.

Ponadta w OSR w cz~$cl1 1 na str. 3 tiret 3 nalety wykre$lic wyra%1J: ,pr!ywr6cen1e fi'!Stytucji
przeszukania oraz".
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