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Lag
om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 14, 15, 17 och 20 §, sådana de lyder, 14, 15 och

20 § delvis ändrade i lag 662/2012 samt 17 § i lag 662/2012, som följer:

14 §

Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall

En näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning ska inte åläggas att betala
någon påföljdsavgift när det är fråga om en sådan i 5 § eller i artikel 101 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt avsedd hemlig konkurrensbegränsning mellan konkur-
renter genom vilken inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor fastställs, pro-
duktion eller försäljning begränsas eller marknader, kunder eller inköpskällor delas upp,
om näringsidkaren

1) lämnar en företagsförklaring samt uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens-
och konsumentverket kan förrätta en i 35 eller 36 § avsedd inspektion, eller

2) efter en i 35 eller 36 § avsedd inspektion lämnar en företagsförklaring samt uppgif-
ter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en
överträdelse av 5 § eller av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
har skett.

I de situationer som avses i 1 mom. förutsätter befrielse från påföljdsavgift dessutom att
näringsidkaren har lämnat företagsförklaringen, uppgifterna och bevisen enligt 1 och 2
punkten innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler. 

En näringsidkare som har utövat påtryckningar mot en annan näringsidkare för att den-
na ska delta i en kartell kan inte beviljas befrielse från påföljdsavgiften.

15 § 

Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Andra näringsidkare som har deltagit i en i 14 § 1 mom. avsedd konkurrensbegränsning
än de som beviljats befrielse från påföljdsavgift enligt 14 §, får nedsättning i påföljdsav-
giften om de lämnar Konkurrens- och konsumentverket en företagsförklaring, uppgifter
och bevis som är betydelsefulla med tanke på konstaterandet av att det föreligger en kon-
kurrensbegränsning eller av dess hela vidd eller natur. En förutsättning är dessutom att
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uppgifterna lämnas innan Konkurrens- och konsumentverket får dem via andra kanaler.
Påföljdsavgiften sänks

1) med 30–50 procent för den näringsidkare som är den första att lämna uppgifter,
2) med 20–30 procent för den näringsidkare som är den andra att lämna uppgifter,
3) i andra fall än de som avses i 1 och 2 punkten med högst 20 procent.
En näringsidkare som beviljats villkorlig befrielse från påföljdsavgiften enligt 17 § 2

mom. kan inte beviljas nedsättning i påföljdsavgiften enligt 1 mom. i ett ärende som gäller
samma konkurrensbegränsning.

17 § 

Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i 
kartellfall

Ansökan om befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § och nedsättning av påföljdsavgif-
ten enligt 15 § ska göras hos Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsu-
mentverket kan fastställa en frist inom vilken sökanden ska lämna Konkurrensverket den
företagsförklaring, de uppgifter och bevis som avses i 14 §.

Konkurrens- och konsumentverket beviljar näringsidkaren villkorlig befrielse från på-
följdsavgift efter det att näringsidkaren har lämnat företagsförklaringen, uppgifterna och
bevisen enligt 14 § till Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsument-
verket tar inte ställning till andra ansökningar enligt 14 § i samma ärende innan verket har
avgjort huruvida en villkorlig befrielse från påföljdsavgiften ska beviljas den näringsidka-
re som först inlämnat en ansökan. Om näringsidkaren har inlämnat eller har för avsikt att
inlämna en ansökan om befrielse från påföljd i samma ärende enligt 14 § 1 mom. 1 punk-
ten till Europeiska kommissionen eller den behöriga myndigheten i en annan av Europe-
iska unionens medlemsstater, kan villkorlig befrielse beviljas på basis av en förkortad an-
sökan.

Förfarandet avslutas med att Konkurrens- och konsumentverket meddelar ett skriftligt
beslut om huruvida näringsidkaren uppfyller samtliga förutsättningar enligt 14 eller 15
och 16 §.

Den företagsförklaring, de uppgifter och de bevis som har lämnats till Konkurrens- och
konsumentverket för erhållande av befrielse enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgif-
ten enligt 15 § får inte användas till annat ändamål än för behandlingen vid Konkurrens-
och konsumentverket, i marknadsdomstolen eller i högsta förvaltningsdomstolen av ett
ärende som gäller ett föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning eller en
skyldighet att leverera en nyttighet enligt 9 §, ett beslut om åtagande enligt 10 §, återkal-
lande av gruppundantagsförmån enligt 11 § eller en framställning om påföljdsavgift enligt
12 §. 

De uppgifter och bevis som avses i 4 mom. får dock användas också vid behandlingen
av skadeståndstalan som väckts med stöd av lagen om konkurrensrättsligt skadestånd
(1077/2016).

20 §

Skadestånd

Bestämmelser om ersättningsskyldighet för skada som orsakats genom överträdelse av
förbudet i 5 eller 7 § eller förbudet i artikel 101 eller artikel 102 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt finns i lagen om konkurrensrättsligt skadestånd. 
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Denna lag träder i kraft den 26 december 2016.

Helsingfors den 9 december 2016
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