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L a g
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om ändring av 37 § i konkurrenslagen

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 662/2012

och 1169/2013, som följer:

37 §

Förfarandet vid inspektioner

Näringsidkare och sammanslutningar av
näringsidkare ska för inspektioner ge Kon-
kurrens- och konsumentverkets, regionför-
valtningsverkets eller Europeiska kommissio-
nens tjänstemän eller personer som dessa be-
myndigat tillträde till affärs- och lagerlokaler,
markområden och fordon som de har i sin
besittning. De tjänstemän som förrättar in-
spektion har rätt att granska och ta kopior av
näringsidkarnas och sammanslutningarnas af-
färskorrespondens, bokföring, dataregistre-
ringar och andra handlingar och data som kan
ha betydelse för tillsynen över att denna lag
samt de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den följs.

De tjänstemän som förrättar inspektion har
rätt att få alla uppgifter som behövs för in-
spektionen också av ett företag som behand-
lar kommunikation eller uppgifter som avses
i 1 mom. på begäran av den näringsidkare
som är föremål för inspektion eller annars

som en del av den service som tillhandahål-
lits näringsidkaren. Om lämnandet av uppgif-
ter till de tjänstemän som förrättar inspektio-
nen medför kostnader för det företag som på
begäran av den näringsidkare som är föremål
för inspektion eller annars som en del av den
service som tillhandahålls den näringsidkaren
behandlar uppgifter, svarar denna näringsid-
kare eller den sammanslutning av näringsid-
kare som är föremål för inspektion för kost-
naderna, om inte parterna kommer överens
om något annat.

De tjänstemän som förrättar inspektion har
rätt att av samtliga företrädare för och an-
ställda hos näringsidkaren eller sammanslut-
ningen av näringsidkare kräva utredningar av
fakta och handlingar som har samband med
föremålet för och ändamålet med inspektio-
nen och protokollföra de svar som har erhål-
lits. De tjänstemän som förrättar inspektion
har också rätt att försegla lokaler eller bokfö-
ring, handlingar och data så länge och i den
omfattning som det behövs för inspektionen.

Vid förrättande av inspektion i andra loka-
ler än de som avses i 35 § har Europeiska
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kommissionens, Konkurrens- och konsu-
mentverkets och regionförvaltningsverkets
tjänstemän befogenheter enligt 1 mom., men
inte befogenheter enligt 3 mom.

Bestämmelser om polisens skyldighet att
ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polisla-
gen (872/2011).

Europeiska kommissionen, Konkurrens-
och konsumentverket och regionförvaltnings-
verken kan vid inspektioner biträdas av andra
personer som de har bemyndigat därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen

2 78/2015

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1456-9663


