UOKiK będzie mógł blokować e-sklepy. Sprzedawcy
kosmetyków też znajdą się pod lupą urzędu
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W najbliższym czasie ruszą konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. To czas, kiedy detaliści mogą zgłosić swoje
zastrzeżenia. Obecnie jest on na etapie uzgodnień międzyresortowych. O tym, na co
przedsiębiorcy powinni zwrócić swoją uwagę rozmawiamy z Agnieszką ChoromańskąMalicką, adwokatem specjalizującym się w prawie handlu i dystrybucji z kancelarii
Kochański i Partnerzy.
W handlu detalicznym często dochodzi do naruszenia praw konsumentów. Tym bardziej, w
przypadku e-sklepów kiedy klient ogląda produkt jedynie na zdjęciu. Czy detaliści
prowadzący sprzedaż w internecie mają się czego bać?
- Prezes UOKIK, zgodnie z projektem zmiany ustawy o ochronie konkurencji konsumentów, uzyska
uprawnienie do nakazania przedsiębiorcy zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących
na stronę internetową, usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie strony internetowej lub
aplikacji mobilnej, a także nakazania usunięcia domeny internetowej.

Zgodnie z projektem ustawy nałożenie powyższego zobowiązania przed zakończeniem postępowania
będzie możliwe wtedy, gdy w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może
spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów, a w
przypadku odwołania się przez przedsiębiorcę od decyzji do sądu ochrony konkurencji i
konsumentów - termin na rozpoznanie tej decyzji został określony na dwa miesiące od dnia
przekazania odwołania przez prezesa UOKIK.
Na plus należy ocenić wymóg uprawdopodobnienia, że dalsze stosowanie praktyki może powodować
trudne do usunięcia zagrożenia, na minus długi termin na rozpatrzenie odwołania przez sąd – w
realiach Internetu taki okres utrudnień lub niemożności prowadzenia działalności może zagrażać
płynności nawet dużych przedsiębiorców.
Na co jeszcze powinni zwrócić uwagę właściciele e-sklepów?
- Projekt ustawy przewiduje również niewarunkowaną żadnymi wyjątkowymi okolicznościami
możliwość zwrócenia się przez prezesa UOKIK o podjęcie przez przedsiębiorcę powyższych działań
(zamieszczenie ostrzeżenia, usunięcie treści, ograniczenie dostępu, wyłączenie strony lub aplikacji,
usunięcie domeny) w ramach tzw. wystąpienia miękkiego (wystąpienia bez wszczęcia postępowania).
Wydaje się, że ustawodawca powinien doprecyzować okoliczności, w których prezes UOKIK może
zwracać się do przedsiębiorców z powyższymi żądaniami w ramach wystąpienia. Jeżeli natomiast
dodanie tego postanowienia ma na celu jedynie wskazania jednego z możliwych sposobów
rozwiązania sprawy przed wszczęciem postepowania, nie zrozumiałe jest wskazanie akurat
możliwości wystąpienia z żądaniem blokady strony lub domeny, a pominięcie wskazania innych
możliwych rozwiązań (np. usunięcia konkretnej klauzuli, inna zmiana w stosowanej dokumentacji lub
procedurach).
Nowe prawo ma działać w interesie konsumentów. Czy przedsiębiorcom dojdą kolejne
obowiązki?
- Zmiany nie wprowadzają żadnych nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Celem wprowadzanych
zmian jest zwiększenie skuteczności egzekwowania praw konsumenta. Przyznanie szerszych
uprawnień prezesowi UOKIK oznaczać będzie konieczność jeszcze większej dbałości o zgodność z
prawem wszystkich regulaminów i procedur obowiązujących w prowadzonym przez przedsiębiorcę
serwisie internetowym.
Poza kwestią blokowania stron należy zwrócić uwagę na wprowadzoną możliwość dokonywania
zakupów testowych w celu weryfikacji tego, czy cała procedura zakupowa jest zgodna z wymogami.
Dotychczas prezes UOKIK w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów miał tylko prawo podjęcia czynności zmierzających
do zakupu towaru, a nie do dokonywania rzeczywistych zakupów i przeprowadzania testów i badań
zakupionych produktów.
Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy? Czy będzie obowiązywał jakiś okres
przejściowy?
- Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
przepisów dotyczących utworzenia rejestru domen usuniętych, które wchodzą w życie po upływie 3
miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Pośpiech ustawodawcy jest tu podyktowany przede wszystkim
tym, że wprowadzenie dodatkowych uprawnień organów w zakresie ochrony praw konsumentów
wymagane jest przez Rozporządzenie 2017/2394.
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