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Talaan ng mga nilalaman

Ano ang Philippine Competition 
Commission (PCC)?

Ano ang mga pangunahing 
kapangyarihan at tungkulin 
ng PCC?

Ano ang layunin ng Philippine 
Competition Act (RA 10667)?

Anong klaseng mga complaints 
ang pwedeng isumite sa PCC?

Ano ang mga anti-competitive 
agreements?

Ano ang mga halimbawa ng 
anti-competitive agreements?

Ano ang abuse of dominant 
position?

Ano ang mga halimbawa 
ng abuse of dominant position?
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Ano ang mga mergers and 
acquisitions? 

Ano ang mga ipinagbabawal na 
mergers and acquisitions? 

Ano ang gagawin ng PCC sa isang 
entity o mga entities na lumabag 
sa RA 10667?

Paano nagsusumite ng complaint 
sa PCC?
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Ano ang Philippine 
Competition 
Commission (PCC)?

Ayon sa Chapter II ng RA 10667 o Philippine Competition Act, 
ang PCC ay isang independente at quasi-judicial na lupong 
may orihinal at pangunahing jurisdiction sa mga isyung may 
kinalaman sa kompetisyon sa merkado. Ito ang nagpapatupad 
ng Philippine Competition Act. Kinabibilangan ito ng isang (1) 
Chair at apat (4) na Commissioners na nakatakdang magsilbi ng 
fixed term na hindi hihigit sa pitong (7) taon. Upang manatiling 
independente at ligtas sa panlabas na impluwensya ang PCC, 
pagkatapos silang ma-appoint ng Presidente, may security of 
tenure ang Chair at mga Commissioners. Hindi rin sila maaaring 
ma-reappoint. 
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Ano ang Philippine 
Competition 
Commission (PCC)?

Ano ang mga 
pangunahing kapangyarihan 
at tungkulin ng PCC?

Ayon sa Section 12 ng RA 10667, kapangyarihan at tungkulin nitong:

Mag-imbestiga ng anti-competitive agreements, abuses of 
dominance, mag-sagawa ng mga inquiry, mag-desisyon sa mga 
kaso, i-regulate o pagbawalan ang mergers at acquisitions na 
lubos na pumipigil ng kumpetisyon, at magpataw ng sanctions at 
penalties; 

Gumawa ng rules, regulations, at guidelines na magtutulak ng 
kumpetisyon at pipigil sa pagbawas ng kumpetisyon sa bansa; 

Mag-monitor at suriin ang practice ng kumpetisyon sa mga 
merkado, at mag-isyu ng advisory opinions sa gobyerno, lalo 
na kung may mga regulasyon na pumipigil o binabawasan ang 
kumpetisyon; 

Gumawa ng pag-aaral, maglathala ng mga report at iba pang 
publications na magbibigay impormasyon sa pribadong sector, 
at magpo-promote ng capacity-building at sharing ng best 
practices kasama ang ibang mga lupong may kinalaman sa 
kumpetisyon; 

Mag-isyu ng advisory opinions at guidelines tungkol sa 
kumpetisyon at mag-sumite ng taunan at ispesyal na reports sa 
Kongreso, kasama na ang mga nirerekomendang batas para sa 
regulasyon ng pangangalakal; at 

Magtaguyod ng mga pro-competitive na polisiya ng gobyerno.

5



6

Ano ang layunin ng 
Philippine 
Competition Act 
(RA 10667)? 

Mapahusay ang economic efficiency at magtaguyod ng 
malaya’t patas na kumpetisyon sa negosyo, komersyo’t 
kalakalan; 

Pigilan ang economic concentration na magko-control sa 
produksyon, distribusyon, kalakalan, o industriya na 
lubos na pipigil sa kumpetisyon, o magbabawas at 
magmamanipula sa disiplina ng free market; at

Parusahan ang lahat ng uri ng anti-competitive agreements,  
abuse of dominant position, at anti-competitive mergers at 
acquisitions, upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga 
mamimili at maisulong ang kaunlaran ng pambansa at 
pandaigdigang kalakalan at ekonomiya

Ayon sa Section 2 ng RA 10667, layunin nito na: 
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Anong klaseng 
mga complaints 

ang pwedeng 
isumite sa PCC? 

Maaaring magsumite ng reklamo tungkol 
sa mga ipinagbabawal na anti-competitive 

agreements, abuses of dominant position, at 
anti-competitive mergers and acquisitions.
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Ano ang mga 
anti-competitive 
agreements?

Ito ang mga kasunduang labis na hinahadlangan, pinipigilan, o 
binabawasan ang kumpetisyon. Ayon sa Section 14 ng RA 10667, 
bawal ang mga horizontal agreements o ang mga kasunduan ng 
magkakakumpitensya, katulad ng price-fixing at bid-rigging.  
At ang mga vertical agreements, o ang mga kasunduan ng mga 
suppliers, manufacturers, distributors, at retailers. Maaaring 
magbunga ang mga ganitong kasunduan ng artipisyal na pagtaas 
ng presyo ng mga bilihin o serbisyo. Dahil dito mapipilitan ang 
mga mamimili na bayaran ang mas mataas na presyong ito. Bawal 
rin ang mga kasunduang nagpapataw ng limitasyon sa output, 
naghahati-hati sa merkado, at iba pa. 
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 Ano ang  mga halimbawa 
ng anti-competitive 
agreements? 

Price-fixing- Kasunduan ng mga magkakakumpetensiya 
tungkol sa presyo ng mga serbisyo o bilihin, upang hindi ito 
mabago ayon sa market forces.

Bid-rigging-Koordinasyon, imbis na pababaan ng presyo, 
ng mga nagbi-bid.

Output-limitations- Kasunduan na nagbabawas sa output o 
naglalagay ng quota, o nagko-coordinate ng investment 
plans.

Market-sharing- Kasunduan na bawat isa sa 
magkakakumpitensya ay magbebenta lamang sa isang 
lugar, na magreresulta sa pagkakaroon ng kanya-kanyang 
monopoly sa isang teritoryo.

Hango mula sa Section 14 ng RA 10667
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Ano ang abuse of 
dominant 
position? 

Ayon sa Section 15 ng RA 10667, ito ang gawain ng isang entity 
na may dominanteng posisyon sa merkado na humahadlang, 
pumipigil, o bumabawas ng kompetisyon sa merkado. Ayon 
naman sa Section 4, ang entity na tinutukoy ng batas ay maaaring 
tao, kumpanya, sole proprietorship, partnership, kombinasyon, o 
asosasyon ng mga negosyante. 
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 Ano ang mga halimbawa 
ng abuse of dominant 
position? 

Predatory pricing- Ang pagbabagsak sa presyo ng isang entity 
na may dominanteng posisyon sa merkado sa mga binebenta nito 
kahit na ito ay panandaliang malugi upang mapilitang mag-sara 
ang mga kakompetensya nito na hindi kayang babaan ang 
kanilang mga presyo.

Pagsasamantala sa mga mamimili, customer, o 
kakumpitensya- Ang pagkakaroon ng di makatarungang mga 
kondisyon ng pangangalakal tulad ng sobra-sobrang pagtaas ng 
presyo ng bilihin o serbisyo.

Diskriminasyon- Ang pagkakaroon ng iba’t ibang presyo o 
kondisyon para sa magkatumbas naman na mga transaksyon, 
bilihin, o serbisyo.

Paglimita sa produksyon, merkado, o technical development 
sa paraan na nakapipinsala sa mga mamimili- Ang pagtatakda 
ng mga limitasyon o pagbabawas ng output; ang di makatwirang 
pagtanggi sa pagsupply; at pagpigil sa access, gamit, 
o pagpapaunlad ng bagong teknolohiya.

Hango mula sa Section 14 ng RA 10667
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Ano ang  mga 
mergers and 
acquisitions? 

Ayon sa Section 4 ng RA 10667, ang merger ay ang pagsasama 
ng dalawa o higit pang mga entities sa isang umiiral na entity o 
upang makabuo ng isang bagong entity.

Ang acquisition naman ay ang pagbili ng securities o assets 
upang makontrol ng: 

 1. Isang entity ang kabuuan o bahagi ng isa pang entity; 
 2. Dalawa o higit pang entities ang isa pang entity; o 
 3. Isa o higit pang entities ang isa o higit pang entities. 
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 Ano ang mga 
ipinagbabawal na 

mergers and 
acquisitions? 

Ayon sa Section 20 ng RA 10667, ipinagbabawal 
ang mga mergers at acquisitions na sa kabuuan ay 

hinahadlangan, pinipigilan, o binabawasan ang 
kumpetisyon sa merkado, ayon sa pagpapasya 

ng PCC. 
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Ano ang gagawin ng 
PCC sa isang entity o 
mga entities na 
lumabag sa RA 10667? 

Ayon sa Section 29 ng RA 10667, pagkatapos ng nararapat na 
proseso ng pagdinig, maaaring magpataw ang PCC ng 
administrative fines na maaaring umabot sa ₱I00 million sa 
unang paglabag at ₱250 million sa ikalawang paglabag. 

Ayon sa Section 30 ng PCA, maliban sa multa, maaaring ikulong 
ang mga direktor at opisyales ng korporasyon na pumasok sa 
isang anti-competitive agreement.
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Paano 
nagsusumite ng 

complaint 
sa PCC? 

Bisitahin ang PCC website sa www.phcc.gov.ph at sundin 
ang tagubilin sa pagsusumite ng reklamo, ipadala ang inyong 

katanungan o reklamo sa: 

PHILIPPINE COMPETITION COMMISSION 

Postal address:  2nd Floor, Development Academy
   of the Philippines Building, 
   San Miguel Avenue, Ortigas Center,
   Pasig City 
Telefax:   +632 515 4536
Email address: 
   queries@phcc.gov.ph
   ceo@phcc.gov.ph
   mergers@phcc.gov.ph
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