Lag
om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 662/2012,
och
fogas till 35 §, sådan den lyder i lag 662/2012, ett nytt 3 mom. och till 40 §, sådan den lyder
i lag 662/2012, ett nytt 2 mom., som följer:

35 §
Inspektioner i näringsidkares affärslokaler
——————————————————————————————
Tjänstemän vid Konkurrens- och konsumentverket har rätt att förrätta inspektioner i de affärs- och lagerlokaler samt av markområden och fordon som en näringsidkare har i sin besittning i enlighet med bestämmelserna i det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
(FördrS / ).
36 §
Inspektioner i andra lokaler
För att utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den har Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän
rätt att förrätta inspektioner också i andra lokaler än sådana som avses i 35 §, om det finns
grundad anledning att misstänka att där förvaras bokföring eller andra handlingar som har
samband med affärsverksamheten och föremålet för inspektionen och som kan ha betydelse
för att ett allvarligt brott mot 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt ska kunna bevisas.
Tjänstemän vid Konkurrens- och konsumentverket har rätt att förrätta inspektioner i andra
lokaler än de som avses i 35 § i enlighet med bestämmelserna i det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor.
Europeiska kommissionen kan i enlighet med artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1/2003
om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget bestämma att inspektion ska förrättas också i andra lokaler än de som avses i 35 §.
Tillstånd hos marknadsdomstolen ska inhämtas i förväg av Konkurrens- och konsumentverket till en sådan inspektion som avses i 1 och 2 mom. och av Europeiska kommissionen till en
sådan inspektion som avses i 3 mom. Marknadsdomstolen kan förbjuda en inspektion om den
skulle vara godtycklig eller alltför långtgående. När marknadsdomstolen prövar om den planerade inspektionen är godtycklig eller alltför långtgående, ska marknadsdomstolen särskilt beakta hur allvarlig den misstänkta konkurrensbegränsningen är, betydelsen av den bevisning
som avses, den berörda näringsidkarens medverkan samt den rimliga sannolikheten för att de
räkenskaper och affärshandlingar som inspektionen avser förvaras i de lokaler för vilka tillstånd begärs.

40 §
Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land
——————————————————————————————
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får Konkurrens- och konsumentverket lämna ut en sekretessbelagd handling som innehas av verket till en konkurrensmyndighet i ett annat nordiskt
land i enlighet med bestämmelserna i det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor.
———
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
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