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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa
lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att det stif- verket ändras till Konkurrens- och konsutas en lag om Konkurrens- och konsument- mentverket i den nya lagen. Myndigheternas
verket. Den föreslagna lagen ska ersätta de lagstadgade uppgifter ändras inte.
gällande lagarna om konkurrensverket och
Konkurrens- och konsumentverket föreslås
Konsumentverket. Propositionens huvudsak- bli inrättat så att uppgifterna för och personaliga syfte är att ge konkurrens- och konsu- len vid de verk som ska dras in överförs till
mentfrågorna större tyngd och genomslag i det nya verket vid den tidpunkt då deras
samhället samt att effektivisera förvaltning- verksamhet upphör.
en. Det gemensamma målet för konkurrensDen överdirektör vid Konkurrens- och
och konsumentpolitiken är sunda och väl konsumentverket som är chef för ansvarsomfungerande marknader där företag och andra rådet för konsumentfrågor ska vara konsuverksamhetsutövare agerar på ett ansvarsfullt mentombudsman. Konsumentombudsmansätt och tar också hänsyn till konsumenters nens lagstadgade uppgifter och behörighet
intressen. I propositionen föreslås det dessut- ändras inte.
om att de lagar som innehåller bestämmelser
Propositionen hänför sig till budgetproposiom Konkurrensverkets och Konsumentver- tionen för 2013 och avses bli behandlad i
kets uppgifter ändras. I detta avseende är samband med den.
propositionen till sina centrala delar lagstiftLagarna avses träda i kraft den 1 januari
ningsteknisk, vilket innebär att de nuvarande 2013.
namnen Konkurrensverket och Konsument—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Arbets- och näringsministeriet publicerade
den 15 mars 2012 ett meddelande om att det
inleds en utredning om en eventuell sammanslagning av tre ämbetsverk. Den 20 mars
2012 tillsatte arbets- och näringsministeriet
en styrgrupp för sammanslagningsutredningen (TEM767/00.04.01/2012). Målet var att
ge konkurrens- och konsumentfrågorna större
genomslag i samhället och att effektivisera
förvaltningen. Vid en eventuell sammanslagning skulle man beakta de skillnader i konkurrensfrågornas och konsumentfrågornas
natur som följer av lagstiftningen. Avsikten
var inte att ändra ämbetsverkens lagbaserade
uppgifter. Utredningen hade också samband
med utarbetandet av ett nytt konsumentpolitiskt program. Utredningen resulterade i ett
förslag om sammanslagning av Konkurrensverket och Konsumentverket. Konsumentforskningscentralens ställning ska avgöras på
basis av statsrådets sektorsforskningsutredning.
2
2.1

Nuläge
Lagstiftning och praxis

Konkurrensverket
Konkurrensverket är ett ämbetsverk inom
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Verkets uppgift enligt lagen om
konkurrensverket (711/1988) är att trygga en
sund och fungerande ekonomisk konkurrens.
Innehållet i Konkurrensverkets uppgifter
fastställs i huvudsak i konkurrenslagen
(948/2011). Bestämmelser om verkets uppgifter finns dessutom i postlagen (415/2011),
lagen om stark autentisering och elektroniska
signaturer (617/2009), lagen om auktion av
vissa radiofrekvenser (462/2009), kommunikationsmarknadslagen (393/2003), lagen om
televisions- och radioverksamhet (744/1998),
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
(354/1997), elmarknadslagen (386/1995), la-

gen om försäkringskassor (1164/1992) och
lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).
Konkurrensverkets verksamhetsidé är att
trygga en sund och fungerande ekonomisk
konkurrens och höja effektiviteten i ekonomin i både den privata och den offentliga
verksamheten. Verket ingriper i sådana konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler (artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF) t.ex. karteller och missbruk av dominerande marknadsställning. Verket bidrar allmänt till att
konkurrensen fungerar bl.a. genom att ta initiativ till främjande av konkurrensen och till
avveckling av konkurrensbegränsande bestämmelser. Verket utövar dessutom tillsyn
över företagsförvärv och sköter sådana internationella uppgifter som hör till verkets uppgifter. Konkurrensverket ska ställa sina uppgifter i angelägenhetsordning så att det koncentrerar sig på utredning av de samhällsekonomiskt mest betydelsefulla konkurrensbegränsningarna. Verket gör vid behov en
framställning till marknadsdomstolen om att
marknadsdomstolen ska bestämma en påföljdsavgift för en näringsidkare som brutit
mot konkurrensreglerna.
Konkurrensverkets primära uppgift är att
säkerställa att marknadsprocessen fungerar så
att effektiviteten i ekonomin framhävs och att
en del av fördelarna kommer konsumenterna
till godo. Målet är att skapa och upprätthålla
sådana förhållanden där de olika formerna av
näringsverksamhet har jämlika verksamhetsbetingelser och tillförsikt om att framgång
kan nås genom överlägset kunnande. Syftet
med Konkurrensverkets verksamhet är däremot inte att tillhandahålla rättsmedel för lösande av enskilda avtalstvister eller att skydda näringsidkarna mot konkurrenternas eller
handelspartners oskäliga eller egenmäktiga
förfaranden, om det samtidigt inte är fråga
om ett förfarande som behöver undersökas
för att trygga en sund och fungerande konkurrens på marknaden.
Konkurrensverkets viktigaste internationella samarbetspartner är europeiska konkurrensnätverket, ECN (European Competition
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Network), samt de nordiska konkurrensmyndigheterna. Konkurrensverket behandlar årligen cirka 600 ärenden med internationell anknytning och verket deltar i arbetet i cirka 50
internationella arbetsgrupper på området
konkurrenspolitik.
I egenskap av tillsynsmyndighet är Konkurrensverket självständigt. Riktlinjerna för
den ekonomiska politiken påverkar dock
tyngdpunkterna i verkets verksamhet. Verkets strategiska prioriteringar och operativa
mål stöder arbets- och näringsministeriets
koncernstrategi. Konkurrensverket resultatstyr regionförvaltningsverken i fråga om
konkurrensärenden.
Konkurrensverkets personalresurser år
2012 är 78,5 årsverken. Denna siffra innefattar möjligheten att anställa mer personal motsvarande 10 årsverken i uppgifter för bekämpning av grå ekonomi. Konkurrensverkets nettoanslag för 2012 är 6,162 miljoner
euro.
Konsumentverket
Konsumentverket är ett ämbetsverk inom
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Konsumentverkets uppgift enligt lagen om Konsumentverket (1056/1998) är att
trygga konsumenternas ekonomiska och
rättsliga ställning och att genomföra konsumentpolitiken. Bestämmelser om Konsumentverkets uppgifter finns dessutom i beredskapslagen (1552/2011), lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009), lagen
om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009), lagen om paketreserörelser (939/2008), lagen om konsumentrådgivning (800/2008), lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), lagen
om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000), lagen om bostadsköp
(843/1994), strafflagen (39/1889) och konsumentskyddslagen (38/1978). Hänvisningar
till lagen om Konsumentverket ingår dessutom i lagen om betaltjänst (290/2010), lagen
om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002), lagen om behandling
av
vissa
marknadsrättsliga
ärenden
(1528/2001) och lagen om indrivning av
fordringar (513/1999).

Konsumentverkets överdirektör är konsumentombudsman och de tillsynsuppgifter
som faller inom konsumentombudsmannens
behörighet sköts vid Konsumentverket. Lagen om Konsumentverket innehåller bestämmelser om konsumentombudsmannens
befogenheter. I fråga om de uppgifter kring
tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen
som hör till konsumentombudsmannen gäller
vad som särskilt bestäms om dem. Konsumentombudsmannen har tillsynsuppgifter på
basis av flera olika lagar. Konsumentombudsmannen övervakar lagenligheten hos
marknadsföringen, avtalsvillkoren och indrivningen. Om man vid förhandlingar inte
förmår en näringsidkare att frivilligt avstå
från ett förfarande som strider mot lagen, ska
konsumentombudsmannen vid behov vidta
de tvångsåtgärder som ärendet kräver eller
föra det till domstol. Konsumentombudsmannen kan bistå konsumenter i rättsliga frågor som är viktiga med tanke på tillämpningen av lagen eller konsumenternas allmänna
intresse. Bland de instrument som står till
konsumentombudsmannens förfogande finns
också gruppklagomål och grupptalan.
Konsumentverket främjar marknadens
funktion. Konsumentverket fungerar som
sakkunnig på ett föregripande sätt och betonar konsumentaspekten, påverkar företags
tillvägagångssätt och främjar konsumenternas möjligheter att agera. Målet är att företag
ska agera på ett ansvarsfullt sätt och att konsumenter kan lita på att marknaden fungerar
och att eventuella störningar snabbt klaras
upp. Konsumentverkets och konsumentombudsmannens verksamhet inriktar sig på sådana omständigheter och problem som är av
betydelse ur konsumenternas synvinkel.
Konsumentverket sköter kontrollen av paketreserörelsers säkerheter och i anslutning till
detta för ett register över paketreserörelser
som är verksamma i Finland.
Konsumentverket tar initiativ och framlägger förslag i syfte att utveckla konsumentskyddet och konsumentpolitiken. Också konsumentupplysning och konsumentfostran hör
till verkets lagstadgade uppgifter. Konsumentverket utför och låter utföra utredningar
som gäller konsumentfrågor och jämförelser,
såsom pris- och kvalitetsjämförelser och jämförande produkttester, samt publicerar infor-
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mation som är avsedd för konsumenter och
näringsidkare både på webbsidorna och i tidskriften Kuluttaja. Konsumentverket styr och
utbildar regionförvaltningsverken, ekonomioch skuldrådgivningen samt konsumentrådgivningen. Konsumentverket / konsumentombudsmannen är EU:s kontaktpunkt i Finland enligt förordning (EG) nr 2006/2004 om
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen avseende behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter samt behörig
myndighet när det gäller tillsynen över nästan alla konsumentskyddsinstrument som
nämns i bilagan till EG-förordningen. Vid
verket finns dessutom centret Konsumenteuropa i Finland och verket är en nationell administrativ kontaktpunkt enligt direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.
I egenskap av tillsynsmyndigheter är både
Konsumentverket och konsumentombudsmannen självständiga. Verkets prioriteringar
påverkas dock av statsrådets konsumentpolitiska riktlinjer. Verkets strategiska prioriteringar och operativa mål stöder arbets- och
näringsministeriets koncernstrategi.
Konsumentverket har en direktion. Direktionen kan inte ingripa i tillsynsuppgifterna.
Konsumentverkets personalresurser år
2012 är sammanlagt 71,5 årsverken. Konsumentverkets nettoanslag i budgeten för 2012
är 4,837 miljoner euro.
2.2

Utvecklingen av konkurrens- och
konsumentförvaltningen i Europeiska unionen och vissa andra länder

Europeiska kommissionen
Ett av de viktigaste målen för den konkurrenspolitik som Europeiska unionen bedriver
och för unionens konkurrenslagstiftning är
att en fungerande konkurrens ska tjäna konsumenternas intressen. Arbetet i kommissionen har dock organiserats så att konsumentfrågorna sköts av generaldirektoratet för
konkurrens (DG Competition) och konsumentfrågorna av generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor (DG Sanco). I den
nuvarande kommissionen hör en betydande
del av konsumentskyddslagstiftningen till
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generaldirektoratet för rättsliga frågor (DG
Justice). Säkert delvis också på grund av detta har EU:s konkurrens- och konsumentpolitik ända tills de allra senaste åren skötts inom
vitt skilda politikområden. Under de senaste
åren har dock, åtminstone i de utspel och
riktlinjer som kommissionens generaldirektorat för konkurrens kommit med, också konsumentaspekten beaktats i allt högre grad. På
både konkurrens- och konsumentsidan har
man framhävt den horisontella dimensionen.
Det största praktiska problemet är ovan
nämnda generaldirektorats olika tillvägagångssätt och befogenheter i förhållande till
exempelvis medlemsstaterna.
Europeiska unionens medlemsstater
Bland Europeiska unionens medlemsstater
sköts konkurrensfrågorna och konsumentfrågorna åtminstone i Storbritannien, Danmark,
Italien, Polen och Bulgarien antingen helt eller delvis av samma myndighet. Irland har
fattat beslut om en sammanslagning av konkurrens- och konsumentmyndigheterna.
I Storbritanniens OFT (Office of Fair Trading) kan problem på en viss marknad behandlas gemensamt av experter från både
konkurrens- och konsumentpolitikens områden, och dessa kan tillämpa antingen konkurrenslagstiftnigens eller konsumentskyddslagstiftningens påföljder beroende på vilket som
är mest ändamålsenligt.
I Danmark genomfördes en sammanslagning av myndigheterna den 1 september
2010. I Danmark finns det en särskild konsumentombudsman vars sekretariat finns vid
det nya sammanslagna ämbetsverket. Sammanslagningen av resurser som allokeras till
forskningen, det faktum att eventuella konfliktsituationer mellan konkurrens- och konsumentfrågor kan lösas vid ett och samma
ämbetsverk samt stärkning av konkurrensoch konsumentpolitiken i och med att perspektivet blir mer vitt har ansetts vara de särskilda fördelarna med en sammanslagning av
konkurrens- och konsumentmyndigheter.
Gemensamma funktioner och nämnare vid
det nya verket hittas framför allt i förvaltningen, kommunikationen och marknadskännedomen. Substansuppgifterna skiljer sig
från varandra. Konsumentombudsmannen
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som institution är självständig. Denne finns
dock i anslutning till verket och sekretariatet
utgör en funktionell del av verket.
Förenta staterna
I Förenta staterna sköter Federal Trade
Commission både konkurrens- och konsumentärenden. Verksamheten har organiserats
så att den personal som svarar för tillsynsuppgifterna är placerad i egna separata enheter och de har särskilda yrkesmässiga färdigheter. En sådan organisationsmodell förutsätter en klar enhetlig målsättning och ett starkt
styrande grepp av den part som styr verket.
Australien
Australiens konkurrens- och konsumentkommission (Australian Competition and
Consumer Commission, ACCC) är ett självständigt ämbetsverk som grundades år 1995.
Dess uppgift är att övervaka att marknadsaktörerna följer lagstiftningen på området samt
att också på andra sätt främja konkurrensen
och den rättvisa handeln till förmån för konsumenter, företag och sammanslutningar.
Verket svarar också för nationella infrastrukturtjänster.
2.3

Bedömning av nuläget

En utvärdering av Konkurrensverket
genomfördes år 2008. Enligt utvärderingen
har Konkurrensverkets verksamhet varit
samhälleligt effektfullt, kompetensen vid
verket är högklassigt och verket ger värdefull
vägledning för företagen. Verket fick också
bra betyg i en internationell jämförelse. Sådana punkter som ännu bör utvecklas är särskilt riktlinjer, målinriktning och vissa verksamhetsprocesser vid verket. I utvärderingen
betonades särskilt att tyngdpunkten i Konkurrensverkets verksamhet bör i större utsträckning än tidigare läggas på undersökning av sådana fall som har en stor samhällsekonomisk betydelse. De rekommendationer
som gavs i samband med utvärderingen har
omsatts i praktiken bl.a. vid reformen av
konkurrenslagen och vid styrningen och ledningen av Konkurrensverket.

Den centrala utmaningen när det gäller
Konkurrensverkets samhälleliga effektfullhet
är att säkerställa en väl fungerande marknad.
Fungerande marknader skapar förutsättningar
för framgångsrik företagsverksamhet och säkerställer att de fördelar som fås genom produktivitetsutvecklingen också gynnar kunder
och konsumenter. De skapar samtidigt incitament till utvecklande av nytt samt till bättre
utbud inklusive förmånligare priser.
En utvärdering av Konsumentverkets juridiska verksamhet genomfördes år 2009. Den
allmänna uppfattningen var att verksamheten
var effektiv med hänsyn tagen till de resurser
som står till förfogande. Utvärderaren föreslog flera åtgärder för att förbättra den konsumenträttsliga verksamhetens resultat, verkningsfullhet och effektivitet. Sådana är bl.a.
utveckling av verkets data- och övervakningssystem, breddning och uppdatering av
den samling instrument och påföljder som
står till konsumentombudsmannens förfogande, ökning och utnyttjande av konsumentforskningen samt omvärdering av processen
för behandling av konsumentärenden vid
marknadsdomstolen. Utvärderingen har utnyttjats vid resultatstyrningen av både Konsumentverket och Konsumentforskningscentralen och vid den interna utvecklingen av
Konsumentverket.
Konkurrensverket och Konsumentverket
verkar båda inom ett politikområde där den
gemensamma nämnaren är en fungerande
marknad. Konkurrenspolitikens mål är en
fungerande konkurrens och marknad. En
fungerande konkurrens ger konsumenten
möjligheter att välja bland ett större sortiment produkter till konkurrenskraftiga priser.
Konsumentpolitiken å sin sida stärker konsumenternas förtroende för marknaden genom att den eliminerar ”störande beteende”
bland näringsidkare.
Det går att hitta både likheter och olikheter
hos kundkretsen och tillsynsobjekten. Konkurrensverkets kunder och undersökningsobjekt är otvetydigt företag och offentliga samfund. När det gäller konkurrenstillsynen är
tillsynsobjektet uttryckligen näringsidkarna
och näringsverksamheten, varför fokusen i
tillsynen ligger på företagsverksamheten och
relationerna mellan företag. Näringsidkarna
är också kunder hos Konsumentverket och i
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det fallet ligger fokusen på relationerna mellan näringsidkare och konsumenter. Enskilda
tvistemål mellan näringsidkare och konsumenter behandlas av konsumentrådgivningen
vid magistraten och i konsumenttvistenämnden, som finns inom justitieministeriets förvaltningsområde.
I konkurrenspolitiken liksom även i konsumentpolitiken är målet att påverka företags
agerande – så att dessa följer lagliga tillvägagångssätt och principen om transparens. Ett
drag som förenar de båda nuvarande ämbetsverken är specialkunnande på olika sektorer
liksom också processkompetens. En del av
de ärenden som behandlas av Konkurrensverket och de ärenden som behandlas av
Konsumentverket/konsumentombudsmannen
förs till domstol för avgörande. Visserligen
tillämpas olika processregler på de fall som
behandlas i domstol. Vid behandlingen av
konkurrensärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen medan civilprocessen och bestämmelserna i rättegångsbalken tillämpas
vid behandlingen av konsumentärenden. Det
finns skillnader också i ämbetsverkens behörighet och undersökningsbefogenheter.
När det gäller tillämpningen av EU:s konkurrensregler har medlemsstaterna ålagts
stränga krav på enhetlig tillämpning. Genomförandet av konkurrensreglerna har inte harmoniserats, men medlemsstaterna ska ordna
genomförandet på ett effektivt sätt så att kraven på enhetlig tillämpning uppfylls också i
praktiken. Genomförandets effektivitet följs
noggrant också exempelvis genom nätverket
för EU:s konkurrensmyndigheter (ECN).
Genomförandet av konkurrensreglerna är
förenat också med vissa särdrag som måste
beaktas när verksamheten vid det nya ämbetsverket organiseras. Sådana särdrag är
bl.a. sekretesskraven i samband med det s.k.
leniency-förfarandet samt ett uttryckligt behov av skydd för affärshemligheter. Utredning av konkurrensärenden förutsätter nästan
alltid ett grundligt utredningsarbete som utsträcker sig till företagens affärshemligheter.
Därför måste man kunna försäkra sig om att
företags affärshemligheter också i fortsättningen kan skyddas på ett tillförlitligt sätt.
De tillsynsmetoder som konsumentskyddstillsynen förfogar över bestäms i den nationella lagstiftningen. Substanslagstiftningen

9

härstammar dock i allt större utsträckning
från EU.
Både Konkurrensverkets och Konsumentverkets uppgifter omfattar främjandet av de
frågor som hör till uppgiftsområdet och föregripande inflytande i samhället.
Båda ämbetsverken har också personal som
sköter förvaltnings- och kommunikationsuppgifter.
3

Målsättning och de viktigaste
förslagen

Propositionens huvudsakliga syfte är att ge
konkurrens- och konsumentfrågorna större
tyngd och genomslag i samhället samt att effektivisera förvaltningen.
Det Konkurrens- och konsumentverk som
ska inrättas föreslås bli bildat genom en
sammanslagning av det nuvarande Konkurrensverket och det nuvarande Konsumentverket. Det nya ämbetsverkets uppgift handlar om att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att säkerställa att marknaden
fungerar, att genomföra konkurrenslagen och
EU:s konkurrensregler samt att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning. Ämbetsverket har i praktiken samma
uppgifter som det nuvarande Konkurrensverket och det nuvarande Konsumentverket.
Genom den föreslagna lagen om Konkurrens- och konsumentverket upphävs de gällande lagarna om konkurrensverket respektive Konsumentverket.
Det föreslås att det vid Konkurrens- och
konsumentverket inrättas ett ansvarsområde
för konkurrensfrågor och ett ansvarsområde
för konsumentfrågor. Det föreslås dessutom
att verkets tillsynsverksamhet ska organiseras
så att verkets eller konsumentombudsmannens självständiga ställning och opartiskhet
inte äventyras vid skötseln av de tillsynsuppgifter som hör till verket eller ombudsmannen. Enligt konkurrenslagen har det ämbetsverk som föreslås bli inrättat mycket omfattande inspektionsbefogenheter vid utredningen av konkurrensärenden. Också de påföljdsavgifter som bestäms för överträdelse av bestämmelserna i konkurrenslagen kan vara
höga. För att affärshemligheterna ska bevaras
och rätten att försvara sig ska tryggas i fråga
om de näringsidkare som är föremål för un-
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dersökningen måste man kunna försäkra sig
om att de uppgifter som verket erhållit på basis av konkurrenslagen inte kan användas till
något annat ändamål än det för vilket de ursprungligen har skaffats. Bestämmelserna om
detta finns i 17 § 4 mom. och 38 § 3 mom. i
konkurrenslagen. På samma sätt får de uppgifter som verket eller konsumentombudsmannen fått i samband med skötseln av tillsynsuppgifter endast användas i samband
med konsumentfrågor. Uppgifter som ingår i
ett offentligt beslut får naturligtvis användas
också till annat ändamål.
I propositionen föreslås det att den överdirektör som är chef för ansvarsområdet för
konsumentfrågor ska fungera som konsumentombudsman. Konsumentombudsmannens uppgifter i anslutning till tillsynen över
efterlevnaden av lagstiftningen kvarstår oförändrade. I och med detta kvarstår också konsumentombudsmannens beslutanderätt oförändrad. Konkurrens- och konsumentverkets
generaldirektör kan inte påverka konsumentombudsmannens beslut eller förbehålla sig
rätten att avgöra ett tillsynsärende som hör
till konsumentombudsmannens uppgifter.
Också sådana tillbörliga resurser som tillsynsverksamheten förutsätter tryggas vid det
nya verket. Bestämmelserna om konsumentombudsmannens förfaringssätt i den nuvarande lagen om Konsumentverket ska tas in i
den föreslagna lagen om Konkurrens- och
konsumentverket.
Enligt förslaget dras den nuvarande direktionen för Konsumentverket in. Arbets- och
näringsministeriet ska enligt förslaget kunna
tillsätta en delegation för Konkurrens- och
konsumentverket.
I propositionen föreslås det dessutom att de
lagar som innehåller bestämmelser om Konkurrensverkets och Konsumentverkets uppgifter ändras. Till denna del är propositionen
huvudsakligen lagstiftningsteknisk, vilket innebär att de nuvarande namnen Konkurrensverket och Konsumentverket ändras till Konkurrens- och konsumentverket i de aktuella
lagarna. I propositionen föreslås det vidare
att det i lagen om paketreserörelser för tydlighetens skull ska intas en bestämmelse om
att lagen inte gäller sådana näringsidkare som
etablerat sig inom en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som

tillfälligt bedriver paketreserörelse i Finland.
Tillägget ändrar inte det nuvarande rättsläget.
4
4.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

I budgetpropositionen för 2013 har Konsumentverkets och Konkurrensverkets omkostnadsmoment 32.40.01 och 32.40.02
sammanslagits till Konkurrens- och konsumentverkets moment 32.40.01. Nettoanslaget
som föreslås under momentet uppgår till
10 959 000 euro. I budgeten för 2012 anvisades Konkurrensverket ett extra anslag på
600 000 euro för bekämpning av grå ekonomi. Vid dimensioneringen av ämbetsverkets
anslag i budgetpropositionen för 2013 har
beaktats bl.a. 500 000 euro för bekämpning
av grå ekonomi och en inbesparing på
100 000 euro från utgifter för adb inom den
offentliga förvaltningen.
På längre sikt kan resurserna för personalförvaltningen vid det sammanslagna ämbetsverket organiseras så att det finns mindre
personal än nuförtiden i förvaltningsuppgifterna. Det interna och externa utvecklingstryck som riktar sig mot förvaltningsuppgifterna kan hanteras på ett effektivare sätt inom
det sammanslagna verket. Enligt bedömning
kan effektivitetsfördelar också nås inom dataförvaltningen och särskilt inom upprätthållandet och utvecklingen av olika system. Synergier och större effektivitet skulle kunna
nås också inom kommunikationsuppgifterna.
Målet på längre sikt är att åstadkomma inbesparingar också i fråga om kostnaderna för
lokaler. Å andra sidan har verket ett behov
att stärka analyskapaciteten som motsvarar
åtminstone de föreslagna inbesparingarna.
4.2

Konsekvenser för personalen

Konkurrensverkets och Konsumentverkets
nuvarande personal, inklusive de tjänstemän
som utnämnts till de högsta tjänsterna, övergår till det nya Konsument- och konkurrensverk som ska inrättas.
Statstjänstemannalagen (750/1994) innehåller bestämmelser om en tjänstemans ställning vid organisationsförändringar av olika
slag. När statliga ämbetsverk sammanslås
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övergår de tjänster vid de verk som sammanslås och de tjänstemän som utnämnts till
tjänsterna till det nya ämbetsverket allt enligt
uppgift eller funktion. En tjänst kan överföras utan tjänstemannens samtycke i de fall
där den nya tjänsten är belägen inom samma
pendlingsregion. Också statens tjänstekollektivavtal innehåller många avtalsbestämmelser
vars syfte är att trygga tjänstemännens lönenivå i situationer där organisationen förändras.
Omorganisering av uppgifterna kan komma
i fråga när det gäller vissa uppgifter inom exempelvis förvaltningen. Vid sådan omorganisering som innebär väsentliga ändringar i
uppgifterna, kan - då en ny tjänst inrättas i
stället för en gammal - den nya tjänsten, när
den tillsätts första gången, tillsättas utan att
den ledigförklaras om det till tjänsten i fråga
utnämns en tjänsteman som har utnämnts till
en tjänst vid ett ämbetsverk som är föremål
för en omorganisation.
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Förslaget medför inga konsekvenser för företag. Uppgifterna och befogenheterna för de
myndigheter som föreslås bli sammanslagna
kvarstår oförändrade.
De sammanslagna resurserna vid det nya
Konkurrens- och konsumentverket förbättrar
ämbetsverkets serviceförmåga och tillgänglighet.

kens intressentgrupper. I de flesta remissyttrandena ansågs det att en sammanslagning av
Konkurrensverket och Konsumentverket är
en ändamålsenlig lösning. Ett sammandrag
av utlåtandena har sammanställts. När det
gäller Konkurrensverket och Konsumentverket fästes det i remissyttrandena uppmärksamhet vid ämbetsverkens tillsynsuppgifter,
beaktandet av skillnaderna mellan verkens
instrument och tillvägagångssätt, tryggandet
av konsumentombudsmannens ställning och
säkerställandet av att intressentgrupperna blir
hörda i den nya organisationen. På basis av
styrgruppens utredningsarbete lades det fram
ett förslag om att Konkurrensverket och
Konsumentverket ska sammanslås.
Vid sitt möte den 22 maj 2012 tillstyrkte
ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling en sammanslagning av Konkurrensverket och Konsumentverket. Koordineringsgruppen för regionalisering tillstyrkte den 30 maj 2012 arbets- och näringsministeriets förslag om att det nya Konkurrens- och konsumentverk som ska inrättas
ska vara belägen inom huvudstadsregionen.
Regeringspropositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. Utlåtande om
propositionen har begärts av justitieministeriet, finansministeriet, Konkurrensverket och
Konsumentverket. De remissyttranden som
erhållits under beredningens gång har i tilllämpliga delar beaktats i regeringspropositionen.

4.4

6

4.3

Konsekvenser för företagen

Samhälleliga konsekvenser

Konkurrens- och konsumentverkets gemensamma arbete för att säkerställa att
marknaden fungerar ger konkurrens- och
konsumentfrågorna större tyngd och genomslag i samhället. Det gemensamma målet för
konkurrens- och konsumentpolitiken är ju
sunda och väl fungerande marknader där företag och andra verksamhetsutövare agerar
på ett ansvarsfullt sätt och tar också hänsyn
till konsumenternas intressen.
5

Beredningen av propositionen

Den arbetsgrupp som hade till uppgift att
utreda möjligheten att sammanslå tre ämbetsverk har begärt utlåtanden av ämbetsver-

Samband med andra propositioner

I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden (RP 32/2012 rd) ingår ett förslag till värdepappersmarknadslag genom
vilken den gällande värdepappersmarknadslagen föreslås bli upphävd. I 11 § i den föreslagna lagen om Konkurrens- och konsumentverket ingår det en hänvisning till den
gällande värdepappersmarknadslagen, som
alltså föreslås bli upphävd.
I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om betalningsvillkor i
kommersiella avtal, lag om ändring av lagen
om indrivning av fordringar och vissa lagar
som har samband med dem (RP 57/2012 rd)
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föreslås det att 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen
om behandling av vissa marknadsrättsliga
ärenden ska ändras. Samma paragrafpunkt
föreslås också bli ändrad i denna proposition.
Dessutom föreslås lagen om behandling av
vissa marknadsrättsliga ärenden bli upphävd.
En regeringsproposition om detta bereds som
bäst vid justitieministeriet.

Regeringens proposition till riksdagen med
förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket och till ändring av vissa andra lagar som har samband med den hänför sig till
budgetpropositionen för 2013 och avses bli
behandlad i samband med den.

RP 108/2012 rd
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DETALJMOTIVERING

1

Lagförslag

1.1

1 kap.

Lag om Konkurrens- och konsumentverket

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket

1 §. Ansvarsområde. I paragrafen fastställs
Konkurrens- och konsumentverkets ansvarsområde.
I 1 mom. finns bestämmelser om de allmänna målsättningar med tanke på vilka ämbetsverket inrättas. Momentet motsvarar
långt den gällande 1 § i lagen om konkurrensverket och gällande 1 § 1 mom. i lagen
om Konsumentverket. Vad gäller konkurrensfrågor fastställs genomförandet av konkurrenspolitiken som en av verkets uppgifter
på motsvarande sätt som genomförandet av
konsumentpolitiken i anslutning till konsumentfrågorna. Definitionen föreslås bli uppdaterad. I mom. föreskrivs det dessutom att
konsumentombudsmannen finns vid Konkurrens- och konsumentverket.
På basis av 21 § 7 punkten i reglementet
för statsrådet (263/2003) hör Konkurrensoch konsumentverket till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
2 §. Uppgifter. I paragrafen ingår en uppräkning av ämbetsverkets uppgifter. De uppgifter som Konkurrensverket, Konsumentverket och konsumentombudsmannen sköter
nuförtiden ska kvarstå oförändrade.
Enligt 1 mom. 1 punkten ska det nya ämbetsverket i likhet med de nuvarande verken
lägga fram förslag och ta initiativ till främjande av konkurrensen och till avveckling av
konkurrensbegränsande bestämmelser och
föreskrifter samt utveckla konsumentpolitiken och konsumentskyddet. I 2 punkten har
det i fråga om uppgifterna för konkurrensfrågor hänvisats till konkurrenslagen och tillsynen över beslut som meddelats med stöd av
konkurrenslagen har lyfts från den nuvarande
förordningen upp på lagnivå.

Enligt 1 mom. 5 punkten ska Konkurrensoch konsumentverket sköta de uppgifter som
verket har enligt lagen om paketreserörelser,
lagen om tillhandahållande av tjänster, lagen
om konsumentrådgivning samt lagen om
ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.
Konkurrens- och konsumentverket ska också
på basis av det avtal som ingåtts med Europeiska kommissionen ha hand om centret
Konsumenteuropa i Finland. Uppgifterna hör
nuförtiden till Konsumentverket.
I 2 mom. konstateras det i likhet med den
gällande lagstiftningen att om konsumentombudsmannens tillsynsuppgifter gäller vad
som särskilt föreskrivs om dem. Av tydlighetsskäl har det i momentet intagits bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt
att framlägga förslag och ta initiativ. Nuförtiden finns inga särskilda bestämmelser om
konsumentombudsmannens rätt att framlägga
förslag och ta initiativ. I sin tillsynsverksamhet är konsumentombudsmannen självständig
och opartisk. Konsumentombudsmannen har
också nuförtiden kunnat uppmärksamma behov av och ta initiativ till ändring av lagstiftningen för att avhjälpa brister som ombudsmannen upptäckt i samband med sin tillsynsverksamhet samt lägga fram förslag till ändring av bestämmelserna till denna del.
Enligt bestämmelsen om bemyndigande i 3
mom. får närmare bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
3 §. Ledning och beslutanderätt. I paragrafen föreslås det bestämmelser om utnämning
av de högsta cheferna vid verket samt om
generaldirektörens uppgifter och befogenheter. Tjänstebenämningen för verkets högsta
chef föreslås vara generaldirektör och tjänstebenämningen för cheferna för ansvarsområdena för konkurrensfrågor och konsumentfrågor föreslås vara överdirektör.
I 2 mom. föreslås det att den överdirektör
som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor ska fungera som konsumentombudsman.
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Uppgifterna för både generaldirektören och
den överdirektör som är konsumentombudsman omfattar utövning av offentlig makt. Av
denna anledning föreslås det att generaldirektören och överdirektörerna ska utnämnas av
statsrådet. Bestämmelser om grunderna för
utnämning till tjänsterna kan enligt 8 § 2
mom. i statstjänstemannalagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Av denna anledning tas inga bestämmelser innehållande
behörighetsvillkor in i lagen. Avsikten är att
behörighetsvillkoret för konsumentombudsmannen också fortsättningsvis ska vara juris
magisterexamen.
Enligt 3 mom. ska generaldirektören avgöra alla ärenden som verket ska avgöra om
inte något annat föreskrivs annanstans i lagen. De ärenden i vilka bestämmanderätten
ålagts konsumentombudsmannen ska avgöras
av den överdirektör som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor och som fungerar som konsumentombudsman. Bestämmelser om överföring av generaldirektörens bestämmanderätt på någon annan tjänsteman
får finnas i arbetsordningen. Bestämmelser
om överföring av konsumentombudsmannens bestämmanderätt finns i 12 paragrafen.
Enligt 4 mom. ska generaldirektören besluta om verkets arbetsordning och om andra interna föreskrifter samt om organisering av
verkets verksamhet i övrigt.
På basis av 5 mom. får generaldirektören
förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende vilket innebär att denne kan återta den bestämmanderätt som han eller hon tidigare har delegerat. Av tydlighetsskäl föreskrivs det i
momentet att generaldirektören inte kan förbehålla sig rätten att avgöra ett tillsynsärende
som enligt vad som föreskrivs hör till konsumentombudsmannens uppgifter.
I 6 mom. ingår en bestämmelse om bemyndigande i vilken det föreskrivs att närmare bestämmelser om ledningen och bestämmanderätten vid Konkurrens- och konsumentverket får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
4 §. Övervakarnas oberoende. Enligt paragrafen ska Konsument- och konkurrensverkets tillsynsfunktioner i fråga om både konkurrensärenden och konsumentärenden ordnas så att oberoendet och opartiskheten i den
tillsyn som ska skötas av verket och konsu-

mentombudsmannen tryggas. Det uttryckliga
syftet med bestämmelsen är att trygga opartisk och objektiv behandling av konkurrensoch konsumentärendena inom ämbetsverket.
Med tanke på behandlingen av konkurrensärendena är det viktigt att t.ex. de uppgifter
och bevis som fåtts i samband med inspektioner som utförs med stöd av konkurrenslagen och vid det s.k. leniency-förfarandet,
som handlar om befrielse från böter eller
nedsättning av böterna, får användas endast
för utredning och behandling av konkurrensärenden enligt konkurrenslagen. Begränsningen avseende användningen av uppgifter
och bevis är viktig särskilt för att affärshemligheterna för den näringsidkare som är föremål för undersökning inte avslöjas och att
dennes rätt att försvara sig tryggas.
Begränsningen avseende behandlingen av
uppgifter och bevis som fåtts vid leniencyförfarandet är dessutom särskilt viktig med
tanke på tryggandet av funktionen av leniency-systemet. Syftet med användningen av
uppgifter och bevis som fåtts vid leniencyförfarandet begränsas inom Konsument- och
konkurrensverket är att trygga attraktionskraften och funktionen hos leniency-systemet
på motsvarande sätt som den begränsning på
användningen av uppgifter som föreskrivs i
17 § 4 mom. i konkurrenslagen. Målet med
begränsningen beträffande användning av
uppgifter och bevis är således att säkerställa
att en näringsidkare som ansökt om befrielse
från påföljdsavgift enligt 14 § i konkurrenslagen eller nedsättning av påföljdsavgiften
enligt 15 § i konkurrenslagen inte hamnar i
sämre ställning än övriga kartellmedlemmar.
Bestämmelsen hindrar dock inte Konkurrensoch konsumentverket från att använda de
uppgifter och bevis som fåtts vid leniencyförfarandet för inledande av ett förfarande eller givande av ett föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning, beslut om
åtagande eller framställning om påföljdsavgift eller återkallande av en gruppundantagsförmån, om uppgifterna och bevisen innehåller information om andra konkurrensbegränsningar än den konkurrensbegränsning
enligt 14 § 1 mom. i konkurrenslagen som
ansökan grundar sig på.
Frågor i samband med utredning av konkurrensärenden har behandlats också ovan i
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avsnitt 2.3 Bedömning av nuläget och avsnitt
3. Målsättning och de viktigaste förslagen.
Uppgifter som ingår i ett offentligt beslut
eller uppgifter som annars är offentliga får
naturligtvis användas också i både konkurrensärenden och konsumentärenden.
I fråga om tillsynsärendena härleds oberoendet från arbets- och näringsministeriet genom den bestämmanderätt som i dessa ärenden i lag getts ämbetsverket eller konsumentombudsmannen.
5 §. Delegation. Enligt 1 mom. kan det vid
Konkurrens- och konsumentverket finnas en
delegation. Delegationen tillsätts av arbetsoch näringsministeriet. Avsikten är att delegationen ska främja samarbetet mellan ämbetsverket och dess intressentgrupper.
Det nuvarande Konsumentverket har haft
en direktion. Direktionens mandatperiod löper ut den 31 oktober 2012. Avsikten är att
direktionens mandatperiod förlängs till utgången av året. Konkurrensverket har inte
haft någon direktion. Någon bestämmelse om
direktion föreslås inte i den nya lagen eftersom Konkurrens- och konsumentverket
kommer klart och tydligt att vara en tillsynsmyndighet. Den nuvarande strukturen
med direktion skulle vara problematisk bl.a.
med tanke på att myndigheten ska vara opartisk och oavhängig i sin verksamhet.
Avsikten med den föreslagna bestämmelsen är inte heller att påverka exempelvis
uppgifterna för delegationen för konsumentärenden. Den delegation som nu föreslås bli
inrättad skulle gälla uttryckligen Konkurrensoch konsumentverket. De uppgifter som delegationen för konsumentärenden har i fråga
om konsumentpolitiken är mer omfattande
och också delegationens sammansättning är
bredare.
Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser
om delegationens uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.
6 §. Skyldigheten att lämna uppgifter. Paragrafen motsvarar 4 § i den gällande lagen
om Konsumentverket och det är fråga om
endast den skyldighet att lämna uppgifter
som anges i den paragrafen. Det föreslås
också en mindre ändring i språkdräkten för
en term i den finska lagversionen.
Bestämmelser om skyldigheten att lämna
uppgifter i konkurrensärenden finns i 33 § i

15

konkurrenslagen. Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets behörighet att
förena skyldigheten att lämna uppgifter med
vite föreskrivs i fråga om ärenden som regleras i konkurrenslagen också fortsättningsvis i
46 § i konkurrenslagen.
7 §. Uppgifternas prioritetsordning. Paragrafen motsvarar 1 § 3 mom. i den gällande
lagen om Konsumentverket.
Bestämmelser om angelägenhetsordning i
fråga om konkurrensärenden och ärenden
som lämnas utan prövning finns i 32 § i konkurrenslagen.
2 kap.

Särskilda bestämmelser om
konsumentombudsmannen

8 §. Rätt att utföra inspektion. Paragrafen
motsvarar 4 a § i den gällande lagen om
Konsumentverket. Ordalydelsen har preciserats för att överensstämma med nuvarande
praxis.
9 §. Konsumentombudsmannens förhandlingsplikt. Paragrafen motsvarar 5 § i den
gällande lagen om Konsumentverket.
10 §. Förbud som meddelas av konsumentombudsmannen. Paragrafen motsvarar 6 § i
den gällande lagen om Konsumentverket.
11 §. Begäran om utlåtande. Paragrafen
motsvarar till sitt sakinnehåll 7 § i den gällande lagen om Konsumentverket, men den
föreslås bli uppdaterad.
I paragrafen ska finansinspektionen och
försäkringsinspektionen ersättas med Finansinspektionen. Enligt 45 § i lagen om Finansinspektionen, till vilken det hänvisas i den föreslagna paragrafen, övervakar Finansinspektionen att kreditinstitut, försäkringsbolag,
försäkringsföreningar, försäkringsmäklare,
värdepappersföretag, fondbolag och fondbörser iakttar de på dem tillämpliga bestämmelserna om marknadsföring och användning av
avtalsvillkor samt om annat sådant förfarande i kundförhållanden som från kundens synpunkt är olämpligt eller strider mot god sed.
Bestämmelsen tillämpas också på utländska filialer, andra utländska tillsynsobjekt som
tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial och utländska försäkringsmäklare.
Enligt 47 § i lagen om Finansinspektion
ska Finansinspektionen innan den vidtar åtgärder be konsumentombudsmannen ge ett
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utlåtande, om den observerar att en finansmarknadsaktör som avses i 45 § handlar i
strid med konsumentskyddslagen vid tilllämpningen av de bestämmelser som avses i
den nämnda paragrafen.
12 §. Beslutanderätt. Paragrafen motsvarar
i huvudsak 8 § 2 mom. i den gällande lagen
om Konsumentverket.
I paragrafen föreslås att ordet marknadsdomstol ska ersättas med ordet domstol.
Konsumentombudsmannen kan bistå en konsument vid skötseln av enskilda ärenden eller
anhängiggöra en grupptalan. Sådana ärenden
behandlas huvudsakligen i tingsrätten. Av
denna anledning föreslås det att konsumentombudsmannen ska kunna förordna en underlydande tjänsteman att på sina vägnar föra
talan eller bistå en konsument vid en domstol
i stället för marknadsdomstolen.
13 §. Bistående av konsument. Paragrafen
motsvarar i huvudsak 9 § i den gällande lagen om Konsumentverket.
I 1 mom. föreslås konsumentklagonämnden bli ändrad till konsumenttvistenämnden.
I 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
14 §. Gruppklagomål. Paragrafen motsvarar 9 a § i den gällande lagen om Konsumentverket.
15 §. Grupptalan. Paragrafen motsvarar
9 b § i den gällande lagen om Konsumentverket.
16 §. Ändringssökande. Paragrafen motsvarar 10 § i den gällande lagen om Konsumentverket.
3 kap.

Ikraftträdande

17 §. Ikraftträdande. I paragrafen föreskrivs om lagens ikraftträdande.
18 §. Övergångsbestämmelser. Enligt 1
mom. fortsätter Konkurrens- och konsumentverket Konkurrensverkets och Konsumentverkets verksamhet. De ärenden som är
anhängiga vid Konkurrensverket och Konsumentverket liksom verkets gällande åtaganden och avtal samt de rättigheter och
skyldigheter som följer av dem ska överföras
till Konkurrens- och konsumentverket.
Enligt 2 mom. ska hänvisningar till Konkurrensverket eller Konsumentverket i annan
lagstiftning anses avse en hänvisningar till

Konkurrens- och konsumentverket. På motsvarande sätt ska en hänvisning till lagen om
konkurrensverket eller lagen om Konsumentverket anses avse en hänvisning till lagen om Konkurrens- och konsumentverket.
Enligt 3 mom. kan sådana åtgärder som
verkställigheten av lagen kräver, t.ex. utnämning av direktörer enligt 3 § och fastställande
av arbetsordningen, vidtas innan lagen träder
i kraft.
1.2

Konkurrenslagen

8 §. Förbud mot genomförande av en konkurrensbegränsning. I paragrafen ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
9 §. Föreläggande om att upphöra med en
konkurrensbegränsning och skyldighet att leverera en nyttighet. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
10 §. Åtaganden. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
11 §. Återkallande av gruppundantagsförmån. I paragrafen ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
12 §. Påföljdsavgift för konkurrensbegränsning. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
14 §. Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall. I 1 och 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
15 §. Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
16 §. Villkor för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall. I 1 och 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
17 §. Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
18 §. Nedsättning av påföljdsavgiften i
andra än kartellfall. I 1 mom. ändras Kon-
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kurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
19 §. Preskription av påföljdsavgiften. I 1
mom. ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
20 §. Skadestånd. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
22 §. Tillämpningsområde. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
23 §. Anmälan om företagsförvärv. I 1, 2
och 5 mom. ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
25 §. Förbud mot företagsförvärv och uppställande av villkor för företagsförvärv. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
26 §. Behandlingsfrister. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
29 §. Företagsförvärv i marknadsdomstolen. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
30 §. Ändring av beslut om företagsförvärv. I paragrafen ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
31 §. Behandling av ärenden vid Konkurrensverket. I paragrafens rubrik och i själva
paragrafen ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
32 §. Ärendenas angelägenhetsordning och
lämnande av ett ärende utan prövning. I 1
och 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
33 §. Näringsidkarnas skyldighet att lämna
upplysningar. I 1 och 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
34 §. Kallelse att höras. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
35 §. Inspektioner av näringsidkares affärslokaler. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
36 §. Inspektioner av andra lokaler. I 1 och
3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
37 §. Förfarandet vid inspektioner. I 1, 3
och 5 mom. ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
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38 §. Näringsidkarens rätt att försvara sig.
I 1, 3 och 4 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
39 §. Utlämnande av sekretessbelagda
handlingar till Kommunikationsverket. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
40 §. Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
41 §. Regionförvaltningsverkets uppgifter. I
paragrafen ändras Konkurrensverkets namn
till Konkurrens- och konsumentverket.
44 §. Överklagande. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
45 §. Temporära bestämmelser. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
46 §. Vite. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
49 §. Hörande av Konkurrensverket. I paragrafens rubrik och i själva paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
1.3

Postlagen

12 §. Överföring av koncession. I 2 mom.
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom föreslås det att laghänvisningen i momentet ska
uppdateras.
1.4

Lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer

44 §. Myndighetssamarbete och rätt att
lämna information. I 2 mom. ersätts både
Konkurrensverkets och Konsumentverkets
namn med namnet Konkurrens- och konsumentverket.
1.5

Lagen om auktion av vissa radiofrekvenser

17 §. Ändring och återkallande av koncession. I 4 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
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Dessutom föreslås det att laghänvisningen i
momentet ska uppdateras.

mentverket. Dessutom föreslås det att laghänvisningen i momentet ska uppdateras.

1.6

1.9

Kommunikationsmarknadslagen

12 §. Återkallande och överföring av koncession. I 4 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
Dessutom föreslås det att laghänvisningen i
momentet ska uppdateras.
113 §. Utlämnande av sekretessbelagda
handlingar till Konkurrensverket och konsumentombudsmannen. I paragrafens rubrik
och i själva paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
1.7

Lagen om televisions- och radioverksamhet

13 §. Överföring av koncession och förändringar i den faktiska bestämmanderätten.
I 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom föreslås det att laghänvisningen i momentet ska uppdateras.
1.8

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

7 §. Ägarkontroll. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket. Dessutom föreslås det att
laghänvisningen i momentet ska uppdateras
och att namnet Försäkringsinspektionen ändras till Finansinspektionen.
28 b §. Finansinspektionens konkurrenstillsyn. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
Dessutom ska Försäkringsinspektionen ändras till Finansinspektionen i paragrafens rubrik.
28 c §. Remissförfarande. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket och Försäkringsinspektionen till Finansinspektionen.
29 §. Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till
ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag
och delning. I 4 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsu-

Elmarknadslagen

41 §. Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom föreslås det att laghänvisningarna i paragrafen uppdateras och
att Europeiska gemenskapernas kommission
ändras till Europeiska kommissionen.
1.10

Lagen om försäkringskassor

135 §. I 3 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
Dessutom föreslås det att laghänvisningen i
momentet ska uppdateras och att Försäkringsinspektionen ändras till Finansinspektionen.
1.11

Lagen om pensionsstiftelser

102 §. I 4 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
Dessutom föreslås det att laghänvisningen i
momentet ska uppdateras och att Försäkringsinspektionen ändras till Finansinspektionen.
1.12

Beredskapslagen

29 §. Övervaknings- och upplysningsskyldighet. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
1.13

Betaltjänstlagen

85 §. Meddelande av förbud i konsumentskyddsärenden. Det föreslås att laghänvisningen i 3 mom. ändras.
1.14

Lagen om tillhandahållande av
tjänster

16 §. Administrativ kontaktpunkt. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
17 §. Skyldighet att anmäla risk för allvarlig skada. I paragrafen ändras Konkurrens-
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verkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
19 §. Tillsyn. Det föreslås att laghänvisningen i paragrafen ändras.
1.15

Lagen om paketreserörelser

1 §. Allmänna bestämmelser. Det föreslås
att ett nytt 3 mom. av tydlighetsskäl ska fogas till paragrafen. I momentet föreskrivs om
rätten att tillfälligt idka paketreserörelse i
Finland. Enligt förslaget gäller inte lagen en
näringsidkare som etablerat sig i en stat som
tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som endast tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland. Med tillfälligt idkande av
paketreserörelse avses tillhandahållande av
tjänster utan att kriterierna för etablering
uppfylls. Enligt fast rättspraxis vid Europeiska unionens domstol avses med etablering ett
faktiskt utövande av en ekonomisk verksamhet genom fast etablering för en obegränsad
period. När frågan om verksamhetens tillfälliga art bedöms beaktas enligt rättspraxisen
vid EU:s domstol utöver tjänstens varaktighet, dessutom också hur ofta den tillhandahållits och dess regelbundenhet och kontinuitet. Gränsdragningen mellan etablering och
tillfälligt tillhandahållande av tjänster ska i
sista hand göras skilt i varje enskilt fall. Det
har inte fastställts någon maximal längd för
tjänstens varaktighet utan den kan variera till
och med mycket från fall till fall. Att verksamheten är tillfällig utesluter inte att den
som tillhandahåller tjänster kan förse sig med
en viss infrastruktur i värdmedlemsstaten,
däri inbegripet ett kontor eller en byrå, i den
mån detta är nödvändigt för att kunna fullgöra den ifrågavarande tjänsten (bl.a. mål C215/01, Bruno Schnitzer, REG 2003, s. I14847). Det bör dock noteras att enligt fast
rättspraxis vid EU:s domstol (bl.a. mål 33/74,
Van Binsbergen, ECR 1974, s. 1299) behåller en medlemsstat rätten att vidta åtgärder
mot en tjänsteleverantör som är etablerad i en
annan medlemsstat men helt eller till största
delen riktar sin verksamhet mot den första
medlemsstatens territorium, om etableringsorten har valts i syfte att kringgå den lagstiftning som skulle ha varit tillämplig på leverantören om denne hade varit etablerad på
den första medlemsstatens territorium. Enligt
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denna rättspraxis skulle lagen alltså i dylika
fall trots 3 mom. kunna tillämpas också på
näringsidkare som etablerat sig i en annan
medlemsstat inom EES.
4 §. Register över paketreserörelser. I 1
mom. ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
5 §. Registeranmälan och anmälan om
ändringar. I 1 och 3 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
6 §. Förutsättningar för registrering. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
8 §. Avförande ur registret. I paragrafen
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
9 §. Ställande av säkerhet. I 1 mom. ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
10 §. Befrielse från skyldigheten att ställa
säkerhet. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
11 §. Godtagbar säkerhet. I paragrafen
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
12 §. Användning av säkerhet. I 2 mom.
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
13 §. Skyldighet att anmäla ändringar som
påverkar säkerheten. I paragrafen ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
14 §. Tillsyn. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
15 §. Tvångsmedel. I paragrafen ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
16 §. Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
17 §. Anhängiggörande av förbudsföreläggande utomlands. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.
19 §. Revisor och bokföring. I 2 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
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21 §. Ändringssökande. I paragrafen ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
22 §. Delegation. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
1.16

Lagen om konsumentrådgivning

2 §. Ordnande av konsumentrådgivning. I 1
mom. ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.
1.17

Lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

26 §. Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt
att få uppgifter. Det föreslås att laghänvisningen i 2 mom. ändras.
1.18

Lagen om behandling av vissa
marknadsrättsliga ärenden

2 §. Marknadsrättsliga ärenden. Det föreslås att laghänvisningen i 4 punkten ändras.
3 §. Anhängiggörande av ärenden. Det föreslås att laghänvisningen i 1 mom. 1 punkten ändras.
10 §. Behandling av ärenden enligt lagen
om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Det föreslås att laghänvisningen i 1
mom. ändras.
1.19

Lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

4 §. Ersättning av statens medel. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom ska hänvisningen till handels- och industriministeriet ändras till en hänvisning till
arbets- och näringsministeriet.
7 §. Utlämnande av uppgifter. I paragrafen
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
1.21

Lagen om indrivning av fordringar

14 §. Att meddela förbud. Det föreslås att
laghänvisningen i 3 mom. ändras.
1.22

2 kap.

Lagen om bostadsköp

Köparens skydd under byggnadsfasen

19 §. Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
7 kap.

Särskilda stadganden

6 §. Anvisning om säkerheter. I paragrafen
ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.
7 §. Intyg över insolvenssäkerhet. I paragrafen ändras Konkurrensverkets namn till
Konkurrens- och konsumentverket.

2 §. Utländska myndigheters och organisationers rätt att anhängiggöra ärenden i Finland. I 2 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
4 §. Rätt till anhängiggörande i en annan
EES-stat. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och konsumentverket.

3 a §. Paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott. I 1 mom. 2 punkten ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.

1.20

1.24

Lagen om ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning

2 §. Ordnande av ekonomisk rådgivning
och skuldrådgivning. I 1 mom. ändras Konkurrensverkets namn till Konkurrens- och
konsumentverket.

1.23

30 kap.

2 kap.

Strafflagen

Om näringsbrott

Konsumentskyddslagen

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

17 §. Att meddela förbud. Det föreslås att
laghänvisningen i 2 mom. ändras.
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3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

3 §. I 2 mom. ändras Konkurrensverkets
namn till Konkurrens- och konsumentverket.
7 kap.

Konsumentkrediter

51 §. Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. ändras
Konkurrensverkets namn till Konkurrensoch konsumentverket.
2

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Enligt 2 § 3 mom. i den föreslagna lagen
om Konkurrens- och konsumentverket ska
närmare bestämmelser om Konkurrens- och
konsumentverkets uppgifter kunna utfärdas
genom förordning av statsrådet. Enligt 3 § 6
mom. får närmare bestämmelser om ledning
och beslutanderätt utfärdas genom förordning
av statsrådet. Enligt 5 § 2 mom. får närmare
bestämmelser om delegationens uppgifter
och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.
Ett utkast till förordning ingår som bilaga
till denna proposition.
3

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2013.

4
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Förhållande till grundlagen och
lagstiftningsordning

I 3 § i den föreslagna lagen om Konkurrens- och konsumentverket finns bestämmelser om verkets ledning och om beslutanderätt. De uppgifter som ska skötas av generaldirektören innefattar utövning av offentlig
makt som enligt 119 § 2 mom. i grundlagen
ska regleras genom lag. I den nya lagen föreslås det att generaldirektören i arbetsordningen bestämmer om verkets organisation, avgörande av ärenden samt om vissa andra frågor
som hör till den interna förvaltningen av verket. Också konsumentombudsmannens uppgifter innefattar utövning av offentlig makt. I
8 § finns bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att utföra inspektioner, i
10 § om ett förbud som konsumentombudsmannen kan meddela och i 12 § om avgörandet av ärenden. I förslaget ingår också bestämmelser om hur generaldirektören, överdirektören med ansvar för konsumentfrågorna som fungerar som konsumentombudsman
samt överdirektören med ansvar för konkurrensfrågorna ska utnämnas. Lagförslagen kan
behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.

Lag
om Konkurrens- och konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.

För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden
fungerar, säkerställa efterlevnaden av konkurrenslagen och tillämpningen av Europeiska unionens konkurrensregler samt för att
trygga konsumenternas ekonomiska och
rättsliga ställning finns det ett Konkurrensoch konsumentverk. Vid Konkurrens- och
konsumentverket finns det en konsumentombudsman.

3) främjar och genomför konsumentupplysning och konsumentfostran,
4) utför undersökningar, utredningar och
jämförelser som hänför sig till verkets verksamhetsområde,
5) sköter andra uppgifter som det föreskrivs att verket ska sköta eller som ålagts
verket.
I fråga om de uppgifter inom tillsynen över
efterlevnaden av lagstiftningen som ska skötas av konsumentombudsmannen gäller vad
som särskilt föreskrivs om dem. Konsumentombudsmannen får framlägga förslag och ta
initiativ till ändring av lagstiftningen i syfte
att avhjälpa brister som denne upptäckt vid
tillsynen.
Närmare bestämmelser om Konkurrensoch konsumentverkets uppgifter får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

2§

3§

Uppgifter

Ledning och beslutanderätt

Konkurrens- och konsumentverket
1) lägger fram förslag och tar initiativ till
främjande av konkurrens, till avveckling av
konkurrensbegränsande bestämmelser och
föreskrifter samt till utveckling av konsumentpolitiken och konsumentskyddet,
2) sköter de uppgifter som verket har enligt
konkurrenslagen (948/2011) och utövar tillsyn över att de beslut som fattats med stöd av
konkurrenslagen iakttas,

Konkurrens- och konsumentverket leds av
en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören ansvarar för utveckling av verksamheten och för att verksamheten ger resultat och att målen nås.
Vid Konkurrens- och konsumentverket
finns det dessutom två överdirektörer som
utnämns av statsrådet. Den ena av överdirektörerna är chef för ansvarsområdet för konkurrensfrågor och den andra överdirektören

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket
1§
Ansvarsområde
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chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor. Den överdirektör som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor är konsumentombudsman.
Generaldirektören avgör de ärenden som
ska avgöras av Konkurrens- och konsumentverket, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.
Generaldirektören fastställer Konkurrensoch konsumentverkets arbetsordning.
Generaldirektören får i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars på basis av arbetsordningen ska avgöras
av en underlydande tjänsteman. Generaldirektören får inte förbehålla sig rätten att avgöra tillsynsärenden som enligt vad som föreskrivs hör till konsumentombudsmannens
uppgifter.
Närmare bestämmelser om ledning och beslutanderätt får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
4§
Övervakarnas oberoende
Konsument- och konkurrensverkets tillsynsfunktioner i konkurrensärenden och konsumentärenden ska ordnas så att verkets och
konsumentombudsmannens oberoende och
opartiskhet vid skötseln av de tillsynsuppgifter som ankommer på dem tryggas.
5§
Delegation
Vid Konkurrens- och konsumentverket kan
det finnas en delegation. Delegationen tillsätts av arbets- och näringsministeriet.
Närmare bestämmelser om delegationens
uppgifter och sammansättning får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
6§
Skyldighet att lämna uppgifter
En näringsidkare är skyldig att lämna Konkurrens- och konsumentverket uppgifter om
minutförsäljningspriser på konsumtionsnyt-
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tigheter och konsumenttjänster för de undersökningar, utredningar och jämförelser som
avses i 2 § 1 mom. samt att lämna konsumentombudsmannen uppgifter för de tillsynsuppgifter som avses i 2 § 2 mom. Konkurrens- och konsumentverket får bestämma
att uppgifter ska lämnas även till regionförvaltningsverken.
Konkurrens- och konsumentverket och
konsumentombudsmannen kan förena skyldigheten att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om föreläggande och utdömande
av vite finns i viteslagen (1113/1990).
7§
Uppgifternas prioritetsordning
Konkurrens- och konsumentverket i fråga
om konsumentärenden och konsumentombudsmannen ska vara verksamma i synnerhet
inom de områden som har avsevärd betydelse
för konsumenterna eller inom vilka det kan
antas att problem som gäller konsumenternas
ställning förekommer mest allmänt.
2 kap.
Särskilda bestämmelser om konsumentombudsmannen
8§
Rätt att utföra inspektioner
Konsumentombudsmannen har rätt att utföra inspektioner i näringsidkares affärslokaler
och utrymmen som används i verksamheten,
om detta är nödvändigt för att utreda en sådan överträdelse inom gemenskapen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen,
eller för att få en sådan överträdelse att upphöra. Inspektioner får dock inte förrättas i lokaler eller utrymmen som används för permanent boende.
Polisen ska lämna konsumentombudsmannen handräckning för utförande av inspektioner enligt 1 mom.
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9§

När konsumentombudsmannen observerar
att en näringsidkare vidtagit en lagstridig åtgärd ska konsumentombudsmannen försöka
förmå näringsidkaren att frivilligt avstå från
den. Vid behov ska konsumentombudsmannen vidta de tvångsåtgärder som ärendet kräver eller föra ärendet till domstol.

förbud eller för ett ärende till marknadsdomstolen ska konsumentombudsmannen begära
utlåtande av Finansinspektionen, om ärendet
gäller
1) ett av Finansinspektionens tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt eller dess filial eller en utländsk försäkringsmedlare enligt 45 § i lagen om Finansinspektionen
(878/2008),
2) marknadsföring av värdepapper som avses
i
värdepappersmarknadslagen
(495/1989).

10 §

12 §

Förbud som meddelas av konsumentombudsmannen

Beslutanderätt

Konsumentombudsmannens förhandlingsplikt

Om konsumentombudsmannen har rätt att
förbjuda ett lagstridigt förfarande med stöd
av någon annan lag, ska ett förbud eller ett
interimistiskt förbud meddelas på det sätt
som anges i denna paragraf.
Konsumentombudsmannen får meddela
förbud i ärenden som inte har avsevärd betydelse för tillämpning av lag eller i övrigt. Ett
förbud förfaller, om den som förbudet gäller
inom en utsatt tid om minst åtta dagar efter
att ha fått del av beslutet skriftligen eller hos
Konkurrens- och konsumentverket muntligen
meddelar att han motsätter sig förbudet.
Konsumentombudsmannen får meddela ett
interimistiskt förbud, om det på grund av
ärendets omfattning eller förfarandets snabba
verkan eller av något annat särskilt skäl är
nödvändigt att skyndsamt hindra ett förfarande som avses i 1 mom. Konsumentombudsmannen ska föra ett beslut om interimistiskt förbud till marknadsdomstolen inom tre
dagar från det att han eller hon meddelade
beslutet vid äventyr att förbudet annars förfaller.
Konsumentombudsmannen får förena ett
förbud med vite. Beslut om utdömande av
vite fattas av marknadsdomstolen.
11§
Begäran om utlåtande
Innan konsumentombudsmannen meddelar
ett i 10 § avsett förbud eller interimistiskt

Konsumentombudsmannen får i ärenden
där praxis i fråga om lagens tillämpning är
vedertagen överföra beslutanderätt på en underlydande tjänsteman samt förordna en underlydande tjänsteman att på sina vägnar föra
talan eller bistå en konsument vid domstol.
13 §
Bistående av konsumenter
Konsumentombudsmannen får bistå eller
förordna en underlydande tjänsteman att bistå en konsument i skötseln av ett enskilt
ärende, om detta är viktigt med tanke på tilllämpningen av lagen och konsumenternas
allmänna intresse eller om näringsidkaren
inte iakttar konsumenttvistenämndens beslut.
I sådana fall som avses i 1 mom. får konsumentombudsmannen besluta att de rättegångskostnader som uppkommer för konsumenten själv, eller motpartens rättegångskostnader som konsumenten åläggs att betala, helt eller delvis ska betalas med medel
som reserverats för Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader.
Om en näringsidkare som är konsumentens
motpart i ett fall som avses i 1 mom. förlorar
målet vid en rättegång, är näringsidkaren
skyldig att i enlighet med de grunder som
gäller för ersättning av rättegångskostnader
parter emellan betala staten ersättning för
skäliga kostnader för bistående av konsumenten.
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14 §

3 kap.

Gruppklagomål

Ikraftträdande

Konsumentombudsmannen får på eget initiativ som gruppklagomål till konsumenttvistenämnden föra tvistemål som hör till nämndens behörighet och som kan behandlas som
gruppklagomål i enlighet med lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

17 §

15 §
Grupptalan
Konsumentombudsmannen
får
väcka
grupptalan i enlighet med vad som närmare
föreskrivs i lagen om grupptalan (444/2007).

16 §
Ändringssökande
I konsumentombudsmannens beslut i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet eller som gäller bistående av konsumenter enligt 13 §, anförande av gruppklagomål enligt 14 § eller väckande av grupptalan enligt 15 § får ändring inte sökas genom
besvär. I fråga om sökande av ändring gäller
i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i någon annan lag.

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs lagen om konkurrensverket (711/1988) och lagen om Konsumentverket (1056/1998).
18 §
Övergångsbestämmelser
Konkurrens- och konsumentverket fortsätter Konkurrensverkets och Konsumentverkets verksamhet. De ärenden som är anhängiga hos Konkurrensverket och Konsumentverket vid ikraftträdandet av denna lag och
ämbetsverkens gällande åtaganden och avtal
samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till Konkurrens- och
konsumentverket.
Hänvisningar i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den
till lagen om konkurrensverket eller lagen om
Konsumentverket, som upphävs genom denna lag, ska när denna lag har trätt i kraft avse
denna lag. Hänvisningar i någon annan lag
eller i bestämmelser som utfärdats med stöd
av den till Konkurrensverket eller Konsumentverket, ska när denna lag har trätt i kraft
avse Konsument- och konkurrensverket.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.
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2.
Lag
om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 8–11 §, 12 § 3 mom., 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1
mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 § 3 mom., 22 § 3 mom., 23 §
1, 2 och 5 mom., 25 och 26 §, 29 § 1 mom., 30 och 31 §, 32 § 1 och 2 mom., 33 § 1 och 2
mom., 34 och 35 §, 36 § 1 och 3 mom., 37 § 1, 3 och 5 mom. 38 § 1, 3 och 4 mom., 39–41 §,
44 § 1 mom., 45 §, 46 § 1 mom. samt 49 § som följer:
8§
Förbud mot genomförande av en konkurrensbegränsning
Ett villkor som har tagits in i avtal, stadgar
eller beslut eller som har fogats till andra
rättshandlingar eller regleringar och som
strider mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101
eller 102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt eller mot ett föreläggande, förbud eller åläggande som har meddelats av
marknadsdomstolen eller av Konkurrens- och
konsumentverket eller mot ett temporärt förbud eller åläggande som har meddelats av
Konkurrens- och konsumentverket, får inte
tillämpas eller verkställas, om inte marknadsdomstolen beslutar något annat.
9§
Föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning och skyldighet att leverera en nyttighet
Om en konkurrensbegränsning är förbjuden
enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan Konkurrens- och konsumentverket
1) förelägga en näringsidkare eller en
sammanslutning av näringsidkare att upphöra
med ett förfarande som är förbjudet enligt 5
eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, och

2) ålägga en näringsidkare att leverera en
nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denne erbjuder
andra näringsidkare i samma ställning.
10 §
Åtaganden
Konkurrens- och konsumentverket kan genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av de näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare som deltagit i en
misstänkt konkurrensbegränsning bindande
för de berörda näringsidkarna, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den
konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket kan ta
upp ärendet till ny behandling, om ett sakförhållande som låg till grund för beslutet har
ändrats i något väsentligt avseende, om de
berörda näringsidkarna åsidosätter sina åtaganden eller om beslutet har grundat sig på
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande
uppgifter som parterna har lämnat.
11 §
Återkallande av gruppundantagsförmån
Konkurrens- och konsumentverket kan, i
enlighet med artikel 29.2 i rådets förordning
(EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-
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fördraget, beträffande ett avtal, ett beslut av
en sammanslutning av näringsidkare eller ett
samordnat förfarande av näringsidkare, inom
Finlands territorium återkalla en fördel enligt
kommissionens gruppundantagsförordning,
om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inom Finlands territorium eller i en
sådan del av det som har en väl avgränsad
geografisk marknads alla särdrag har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
12 §
Påföljdsavgift för konkurrensbegränsning
——————————————
Påföljdsavgiften bestäms av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrensoch konsumentverket. Avgiften ska betalas
till staten.
14 §
Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall
En näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning ska inte åläggas att betala
någon påföljdsavgift då det är fråga om en
sådan i 5 § eller i artikel 101 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt avsedd
hemlig konkurrensbegränsning mellan konkurrenter genom vilken inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor fastställs,
produktion eller försäljning begränsas eller
marknader, kunder eller inköpskällor delas
upp, om näringsidkaren
1) lämnar 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 uppgifter och bevis på basis av vilka
Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en överträdelse av 5 § eller 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 uppgifterna och
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bevisen enligt 1 och 2 punkten innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler.
——————————————
15 §
Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall
Andra näringsidkare än de som på basis av
14 § beviljats befrielse från påföljdsavgift
och som har deltagit i en konkurrensbegränsning som avses i 14 § 1 mom., får nedsättning i påföljdsavgiften om de lämnar Konkurrens- och konsumentverket uppgifter och
bevis som är betydelsefulla med tanke på
konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess hela vidd
eller natur innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler. Påföljdsavgiften sänks enligt följande:
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.
——————————————
16 §
Villkor för befrielse från påföljdsavgift och
nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall
För att kunna bli beviljad befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § eller nedsättning av
påföljdsavgiften enligt 15 § ska näringsidkaren dessutom
1) upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter en ansökan enligt 17 § 1 mom. till Konkurrens- och
konsumentverket,
2) samarbeta med Konkurrens- och konsumentverket under hela utredningen av en
konkurrensbegränsning,
3) avstå från att förstöra sådana bevis som
omfattas av ansökan innan ansökan enligt
17 § 1 mom. lämnas in eller efter det att ansökan har lämnats in, och
4) hemlighålla innehållet i en ansökan en-
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ligt 17 § 1 mom. och det faktum att näringsidkaren har inlämnat en ansökan eller överväger att inlämna en ansökan.
Trots 1 mom. 1 punkten får dock näringsidkaren under Konkurrens- och konsumentverkets ledning fortsätta att delta i konkurrensbegränsningen i den omfattning som det
anses nödvändigt för att säkerställa framgången med de inspektioner som avses i 35
och 36 §.
——————————————
17 §
Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift
och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall
Ansökan om befrielse från påföljdsavgift
enligt 14 § och nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § ska göras hos Konkurrensoch konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa en frist inom vilken sökanden ska lämna Konkurrens- och
konsumentverket de uppgifter och bevis som
avses i 14 §.
Konkurrens- och konsumentverket beviljar
näringsidkaren en villkorlig befrielse från påföljdsavgift efter det att näringsidkaren har
lämnat uppgifterna och bevisen enligt 14 §
till Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket tar inte ställning till andra ansökningar enligt 14 § i
samma ärende innan verket har avgjort huruvida en villkorlig befrielse från påföljdsavgiften ska beviljas den näringsidkare 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 punkten
till Europeiska kommissionen eller den behöriga myndigheten i en annan av Europeiska
unionens medlemsstater, kan villkorlig befrielse beviljas på basis av en förkortad ansökan.
Förfarandet avslutas med att Konkurrensoch konsumentverket meddelar ett skriftligt
beslut om huruvida näringsidkaren uppfyller
samtliga villkor enligt 14 eller 15 och 16 §.
De uppgifter och bevis som har lämnats till
Konkurrens- och konsumentverket för erhål-

lande av befrielse enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgiften 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 §, återkallande av gruppundantagsförmån enligt 11 § eller en framställning om påföljdsavgift enligt 12 §.
18 §
Nedsättning av påföljdsavgiften i andra än
kartellfall
Då det är fråga om någon annan konkurrensbegränsning än en sådan som avses i
14 § 1 mom., kan Konkurrens- och konsumentverket göra en framställning om påföljdsavgift som är lägre än den annars skulle
vara för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller avstå från
en framställning om påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har
bistått Konkurrens- och konsumentverket
med utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————
19 §
Preskription av påföljdsavgiften
Påföljdsavgift får inte bestämmas för överträdelse av bestämmelserna i 5, 7, 25 eller
27 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, om
inte framställning till marknadsdomstolen har
gjorts inom fem år från den dag då överträdelsen inträffade, eller vid fortsatt överträdelse inom fem år från den dag då överträdelsen
upphörde. Konkurrens- och konsumentverkets åtgärder för utredning av konkurrensbegränsningen avbryter preskriptionstiden som
då börjar löpa från början.
——————————————
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20 §
Skadestånd
——————————————
Rätten till skadestånd preskriberas om skadeståndstalan inte har väckts inom tio år från
den dag då överträdelsen inträffade, eller vid
fortsatt överträdelse inom tio år från den dag
då överträdelsen upphörde. Om skadeståndskravet baserar sig på en konkurrensbegränsning som Konkurrens- och konsumentverket
genom sitt beslut konstaterat strida mot förbudet enligt 1 mom. eller om vilken det har
gjort en framställning till marknadsdomstolen för bestämmande av påföljdsavgift, anses
rätten till skadestånd dock inte ha preskriberats förrän ett år har förflutit från det att det
beslut som meddelats i ärendet vunnit laga
kraft.
22 §
Tillämpningsområde
——————————————
Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte, om företagsförvärvet
hör till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, om inte Europeiska
kommissionen hänskjuter ärendet till Konkurrens- och konsumentverket med stöd av
artikel 4.4 eller artikel 9 i den förordningen.
23 §
Anmälan om företagsförvärv
Företagsförvärv enligt 22 § ska anmälas till
Konkurrens- och konsumentverket efter det
att avtal ingåtts, bestämmanderätt förvärvats
eller ett offentligt köpeanbud enligt 6 kap.
3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989)
offentliggjorts men dock innan förvärvet har
verkställts. Företagsförvärvet kan också anmälas till Konkurrens- och konsumentverket
omedelbart efter det att parterna med tillräcklig säkerhet kan visa att de har för avsikt att
genomföra ett företagsförvärv.
Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbets-
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pensionsförsäkringsbolag (354/1997), 11
kap. i lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) eller 12 kap. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) tillämpas, ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket när
parterna i förvärvsavtalet har fått kännedom
om Finansinspektionens samtycke eller om
att Finansinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv
behöver dock inte göras om Finansinspektionen, i enlighet med vad som bestäms i någon
lag som nämns ovan i detta moment, av
Konkurrensverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrens- och konsumentverket i sitt utlåtande har ansett att det
inte föreligger något hinder för godkännande
av förvärvet.
——————————————
Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter att förrätta inspektioner i samband med behandlingen av
ärenden som rör tillsyn över företagsförvärv
finns i 33, 35, 37, 38 och 46 §.
25 §
Förbud mot företagsförvärv och ställande av
villkor för företagsförvärv
Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av
företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett
märkbart sätt hindrar konkurrensen på den
finländska marknaden eller på en avsevärd
del av den, särskild på grund av att förvärvet
resulterar i uppkomst eller förstärkning av
dominerande marknadsställning.
Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrens- och konsumentverket utöver
vad som avses i 1 mom. förbjuda också ett
sådant företagsförvärv på elmarknaden som
resulterar i att den sammanräknade mängd
elektricitet som med 400 volts spänning
överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet och av sådana sammanslutningar eller anläggningar som bedriver distributionsnätsverksamhet och som står i ett
sådant förhållande till parterna som avses i
24 § 1—3 mom. överskrider 25 procent av
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den mängd elektricitet som på motsvarande
sätt överförs i hela landet.
Om sådant hindrande av konkurrensen som
avses i 1 mom. eller sådana skadliga verkningar av ett företagsförvärv som avses i 2
mom. kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av företagsförvärvet,
ska Konkurrens- och konsumentverket i stället för att göra en framställning om saken
förhandla och förordna om sådana villkor
som ska iakttas. Konkurrens- och konsumentverket kan inte förordna om sådana villkor för ett företagsförvärv som den som anmält företagsförvärvet inte godkänner.

29 §
Företagsförvärv i marknadsdomstolen
I ett ärende där Konkurrens- och konsumentverket har gjort en framställning om
förbud mot företagsförvärv ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. I
annat fall anses företagsförvärvet ha blivit
godkänt.
——————————————
30 §

26 §

Ändring av beslut om företagsförvärv

Behandlingsfrister

Konkurrens- och konsumentverket kan på
ansökan undanröja ett villkor som ställts för
fullföljande av ett företagsförvärv eller lindra
villkoret med anledning av att förhållandena
på marknaden väsentligt har förändrats eller
av något annat vägande skäl.
Trots ett tidigare beslut kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och
konsumentverket förbjuda ett företagsförvärv
eller bestämma att det ska hävas eller uppställa villkor för fullföljande av förvärvet, om
parterna i förvärvet har lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter som haft väsentlig betydelse för avgörandet i saken eller om förvärvet har verkställts i strid med 25 eller
27 §. Dessutom krävs det att Konkurrensoch konsumentverkets framställning om ny
behandling delges parterna i förvärvsavtalet
inom ett år från det att beslutet vann laga
kraft eller från det att företagsförvärvet verkställdes.

Konkurrens- och konsumentverket ska
pröva en anmälan om företagsförvärv omedelbart. Initialt ska Konkurrens- och konsumentverket avgöra om fortsatt utredning ska
företas i saken. Om Konkurrens- och konsumentverket inte meddelar beslut om fortsatt
utredning inom en månad från det att anmälan togs emot, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Fristen börjar inte löpa om anmälan har väsentliga brister.
Om Konkurrens- och konsumentverket inte
uppställer några villkor för eller gör någon
framställning om förbud mot företagsförvärvet inom tre månader från det att verket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst två
månader.
Om parterna i ett företagsförvärv eller sådana parter som står i ett i 24 § 1—3 mom.
avsett förhållande till dem inte inom utsatt tid
lämnar de uppgifter som Konkurrens- och
konsumentverket begärt på basis av 33 § eller om de uppgifter som lämnas är väsentligen bristfälliga eller felaktiga, förlängs de
behandlingsfrister som avses i 1 och 2 mom.
Behandlingsfristen förlängs med det antal
dagar som uppgifterna försenas med räknat
från den dag som ursprungligen utsattes för
lämnandet av uppgifterna. Konkurrens- och
konsumentverket fattar ett beslut om förlängning av behandlingsfristen.

31 §
Behandling av ärenden vid Konkurrens- och
konsumentverket
Konkurrens- och konsumentverket ska reda
ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar. Konkurrens- och konsumentverket
ska vidta åtgärder för att undanröja en konkurrensbegränsning eller dess skadliga verkningar, om verket anser att en näringsidkare
eller en sammanslutning av näringsidkare
begränsar konkurrensen på ett sätt som avses
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i 5 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
och det är behövligt att vidta åtgärder för
tryggande av en sund och fungerande konkurrens på marknaden.
32 §
Ärendenas angelägenhetsordning och lämnande av ett ärende utan prövning
Konkurrens- och konsumentverket ska ställa sina uppgifter i angelägenhetsordning.
Konkurrens- och konsumentverket lämnar
ett ärende utan prövning, om
1) det inte kan anses sannolikt att det är
fråga om en förbjuden konkurrensbegränsning enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller
102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt,
2) konkurrensen på marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots den misstänkta konkurrensbegränsningen, eller
3) den begäran om åtgärd som lämnats in
helt klart saknar grund.
——————————————
33 §
Näringsidkarnas skyldighet att lämna upplysningar
En näringsidkare och en sammanslutning
av näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrens- och konsumentverket ge verket alla
de uppgifter och handlingar som behövs för
utredning av en konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena och för
bedömning av ett företagsförvärv som avses i
4 kap.
En näringsidkare och en sammanslutning
av näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrens- och konsumentverket också lämna
uppgifter och handlingar för utredning av om
näringsidkaren eller sammanslutningen av
näringsidkare innehar en dominerande marknadsställning.
——————————————

31
34 §
Kallelse att höras

Om det är nödvändigt för att samla in uppgifter om föremålet för en utredning har
Konkurrens- och konsumentverket rätt att
kalla in och höra en företrädare för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller någon annan som av grundad
anledning kan misstänkas ha varit aktiv vid
genomförandet av en konkurrensbegränsning. Konkurrens- och konsumentverket får
protokollföra de svar som det får. Bestämmelser om hörande finns i förvaltningslagen
(434/2003).
35 §
Inspektioner i näringsidkares affärslokaler
Behöriga tjänstemän vid Konkurrens- och
konsumentverket och regionförvaltningsverket har rätt att förrätta inspektioner i de affärs- och lagerlokaler samt av markområden
och fordon som en näringsidkare har i sin besittning för att övervaka att denna lag och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
följs samt för att bedöma företagsförvärv
som avses i 4 kap. Konkurrens- och konsumentverket är skyldigt att på begäran av Europeiska kommissionen förrätta inspektioner
så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.
Konkurrens- och konkurrensverket biträder
kommissionen vid inspektioner så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.
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 hand-
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lingar 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.
——————————————
Tillstånd hos marknadsdomstolen ska inhämtas i förväg av Konkurrens- och konsumentverket till en sådan inspektion som avses i 1 mom. och av Europeiska kommissionen till en sådan inspektion som avses i 2
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.
37 §
Förfarandet vid inspektioner
Näringsidkare och sammanslutningar av
näringsidkare ska för inspektioner ge Konkurrens- och konsumentverkets, regionförvaltningsverkets eller Europeiska kommissionens tjänstemän eller personer som dessa
bemyndigat tillträde till affärs- och lagerlokaler, markområden och fordon som de har i
sin besittning. De tjänstemän som förrättar
inspektion har rätt att granska och ta kopior
av näringsidkarnas och sammanslutningarnas
affärskorrespondens, bokföring, dataregistreringar 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.
——————————————
Vid förrättande av inspektion i andra lokaler än de som avses i 35 § har Europeiska
kommissionens, Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets
tjänstemän de befogenheter som följer av 1

mom., men de har inte de befogenheter som
anges i 2 mom.
——————————————
Europeiska kommissionen, Konkurrensoch konsumentverket och regionförvaltningsverken kan vid inspektioner biträdas av
andra personer som de har bemyndigat därtill.
38 §
Näringsidkarens rätt att försvara sig
Konkurrens- och konsumentverket ska
meddela den näringsidkare som är föremål
för en utredning vilken ställning denna har i
utredningen och för vilken gärning denna
misstänks. Näringsidkaren har rätt att få informationen så snart detta kan ske utan men
för utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————
Konkurrens- och konsumentverket får använda de upplysningar som erhållits på basis
av 33–36 § endast till det ändamål för vilket
de har samlats in om inte Konkurrens- och
konsumentverket har inlett en ny utredning.
En näringsidkare är inte skyldig att ge Konkurrens- och konsumentverket handlingar
som innehåller konfidentiell brevväxling
mellan en utomstående juridisk rådgivare och
dennas klient. När en näringsidkare besvarar
de frågor som Konkurrens- och konsumentverket ställt kan näringsidkaren inte åläggas
att erkänna att näringsidkaren gjort sig skyldig till ett brott mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.
En näringsidkare har rätt att bli hörd innan
Konkurrens- och konsumentverket gör en
framställning om påföljdsavgift eller fattar
ett beslut i vilket det konstaterar att ett förfarande i strid med 5 eller 7 § eller med artikel
101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förekommit. Konkurrensoch konsumentverket ska underrätta näringsidkaren skriftligen om de invändningar som
verket kommit med mot omständigheter som
uppdagats vid undersökningen jämte motiveringar. Konkurrens- och konsumentverket
ska sätta ut en skälig tid inom vilken närings-
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idkaren antingen skriftligen eller muntligen
kan framföra sina synpunkter till Konkurrens- och konsumentverket.
39 §
Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Kommunikationsverket
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har
Konkurrens- och konsumentverket rätt att
lämna ut en sådan sekretessbelagd handling
som avses i 24 § i den lagen och som det fått
eller upprättat i samband med skötseln av
sina uppgifter enligt denna lag till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för
skötseln av Kommunikationsverkets uppgifter.
40 §
Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land
Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda handlingar som innehas av Konkurrens- och konsumentverket till en utländsk konkurrensmyndighet finns i 30 § i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
41 §
Regionförvaltningsverkets uppgifter
Regionförvaltningsverket ska utreda konkurrensförhållanden och konkurrensbegränsningar samt på uppdrag av Konkurrens- och
konsumentverket vidta andra åtgärder för
främjande av konkurrensen inom sitt verksamhetsområde.
44 §
Överklagande
Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av denna
lag får överklagas genom besvär hos mark-
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nadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som
Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 26 § 1 mom. eller 45 § 1
mom. och ett beslut om förrättande av inspektion enligt 35 § får inte överklagas genom besvär. Ett beslut som Konkurrens- och
konsumentverket har meddelat med stöd av
17 § 3 mom. eller 26 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär. Den som anmäler ett företagsförvärv får inte anföra besvär över ett beslut som Konkurrens- och
konsumentverket meddelat med stöd av 25 §
och genom vilket Konkurrens- och konsumentverket har bestämt att de villkor som
anmälaren har ställt ska iakttas. Ett beslut
som Konkurrens- och konsumentverket har
meddelat med stöd av 9–11 eller 33 § ska
iakttas trots att besvär har anförts, om inte
marknadsdomstolen bestämmer något annat.
——————————————

45 §
Temporära bestämmelser
Om det är behövligt att omedelbart förhindra tillämpning eller genomförande av en
konkurrensbegränsning, kan Konkurrensoch konsumentverket meddela ett temporärt
förbud mot tillämpning och genomförande.
Konkurrens- och konsumentverket kan också
temporärt ålägga en näringsidkare att leverera nyttigheter till en annan näringsidkare på
villkor som motsvarar dem som denna erbjuder andra näringsidkare.
Konkurrens- och konsumentverket ska fatta
beslut i huvudsaken och göra en framställning till marknadsdomstolen enligt 12 § 3
mom. om bestämmande av påföljdsavgift
inom 60 dagar från det att ett temporärt beslut har meddelats. På ansökan av Konkurrens- och konsumentverket inom ovan
nämnda tid kan marknadsdomstolen förlänga
tidsfristen. Om Konkurrens- och konsumentverket inte inom föreskriven tid fattar beslut i
huvudsaken eller gör framställning till marknadsdomstolen, förfaller förbudet eller åläggandet.
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Innan Konkurrens- och konsumentverket
utfärdar ett temporärt förbud eller åläggande
ska det bereda näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare tillfälle att
bli hörd, om inte något annat följer av att saken är brådskande eller av andra särskilda orsaker.
46 §
Vite

49 §
Hörande av Konkurrens- och konsumentverket
Då domstolen behandlar ett mål som gäller
en konkurrensbegränsning ska den bereda
Konkurrens- och konsumentverket tillfälle att
höras.
Vid behandlingen av en skadeståndstalan
enligt 20 § 1 mom. kan domstolen begära utlåtande av Konkurrens- och konsumentverket.

Konkurrens- och konsumentverket kan förena de villkor, förelägganden, förbud eller
ålägganden som verket meddelat med stöd av
denna lag med vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen.
———
——————————————
Denna lag träder i kraft den
—————

20 .
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3.
Lag
om ändring av 12 § i postlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i postlagen (415/2011) 12 § 2 mom. som följer:
12 §

konsumentverket enligt konkurrenslagen
(948/2011) eller till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr
139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”),
ska statsrådets beslut ges inom två månader
från det att ärendet som gäller företagsköpet
har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Överföring av koncession

——————————————
Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 1 mom. Statsrådet ska fatta beslut inom
två månader från det att ansökan har inkommit till statsrådet. Om orsaken till förändringen av bestämmanderätten är ett företagsköp som ska anmälas till Konkurrens- och
—————

4.
Lag
om ändring av 44 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) 44 § 2 mom.
som följer:
44 §
Myndighetssamarbete och rätt att lämna information

ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt
med Finansinspektionen och Konkurrensoch konsumentverket samt med varandra.

——————————————
När Kommunikationsverket och dataom———
budsmannen utför uppgifter enligt denna lag
Denna lag träder i kraft den
—————

20 .
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5.

Lag
om ändring av 17 § i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009) 17 § 4 mom. som följer:
17 §

att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
Ändring och återkallande av koncession
beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till
——————————————
Konkurrens- och konsumentverket eller enStatsrådet kan återkalla en koncession, om ligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om
en överföring av koncessionen enligt 16 § 2 kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s
mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1 koncentrationsförordning”) till kommissiomom. ställs på en överföring. En koncession- nen, ska koncessionsmyndigheten meddela
shavare som gör en överföring av en konces- ett beslut senast inom två månader från den
sion enligt 16 § 2 mom. kan begära ett för- dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts
handsbeslut om behovet av att återkalla kon- genom ett beslut som vunnit laga kraft.
cessionen. Koncessionsmyndigheten ska
———
meddela ett beslut inom två månader från det
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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6.

Lag
om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 12 § 4 mom. och 113 §, sådana de lyder, 12 § 4 mom. i lag 463/2009 och 113 § i lag 363/2011, som följer:
12 §

113 §

Återkallande och överföring av koncession

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Konkurrens- och konsumentverket och
konsumentombudsmannen

——————————————
Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till
Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om
kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s
koncentrationsförordning”) till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela
ett beslut senast inom två månader från den
dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts
genom ett beslut som vunnit laga kraft.
——————————————

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har kommunikationsministeriet
och Kommunikationsverket rätt att till Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen lämna ut sekretessbelagda handlingar som de har tagit emot eller
upprättat i samband med fullgörandet av
uppgifterna enligt denna lag, om detta är
nödvändigt för att Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen
ska kunna sköta sina uppgifter.
———
Denna lag träder i kraft den

—————

20 .
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7.

Lag
om ändring av 13 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 13 § 3 mom., sådant momentet lyder i lag 306/2010, som följer:
13 §

det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen
Överföring av koncession och förändringar i
(948/2011) ska meddelas till Konkurrensden faktiska bestämmanderätten
och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av fö——————————————
retagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsAnmälan om sådan överföring eller föränd- förordning”) till kommissionen, ska koncesring som avses i 1 och 2 mom. ska omedel- sionsmyndigheten meddela ett beslut senast
bart göras till koncessionsmyndigheten. inom två månader från den dag då företagsKoncessionshavaren kan begära ett för- förvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut
handsbeslut i ärendet. Koncessionsmyndig- som vunnit laga kraft.
heten ska meddela ett beslut senast inom två — — — — — — — — — — — — — —
månader från det att anmälan eller ansökan
———
anlände till myndigheten. Om förändringen i
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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8.
Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 3 mom., 28 b § 3 mom.,
28 c § samt 29 § 4 mom., sådana de lyder, 7 § 3 mom., 28 b § 3 mom. och 28 c § i lag
524/2008 samt 29 § 4 mom. i lag 442/2012, som följer:
7§
Ägarkontroll
——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan anmälan som avses i 1 mom., om
förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen
(948/2011).
——————————————
28 b §
Finansinspektionens konkurrenstillsyn
——————————————
Finansinspektionen och Konkurrens- och
konsumentverket ska samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt.
28 c §
Remissförfarande

behandlar en konkurrensbegränsning som
huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning
——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., om
det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som
avses i konkurrenslagen.

Konkurrens- och konsumentverket ska be———
gära utlåtande av Finansinspektionen när det
Denna lag träder i kraft den
—————

20 .
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9.
Lag
om ändring av 41 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (386/1995) 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1172/2004,
som följer:
41 §

När konkurrensbegränsningar på elmarknaden och deras skadliga effekter bedöms
Lagens förhållande till konkurrenslagstiftskall också denna lag och med stöd av den
ningen
utfärdade bestämmelser och föreskrifter beaktas.
Om ett ärende som elmarknadsmyndigheKonkurrens- och konsumentverket skall årten behandlar gäller ett förfarande som kan ligen offentliggöra en berättelse om tillämpbryta mot bestämmelserna om konkurrensbe- ningen av konkurrenslagen på elmarknaden.
gränsningar i konkurrenslagen (948/2011), Berättelsen skall lämnas till Europeiska
får elmarknadsmyndigheten hänskjuta ären- kommissionen i enlighet med internationella
det för behandling i enlighet med konkur- informationsförpliktelser som är bindande för
renslagen till den del det är fråga om konkur- Finland.
rensbegränsningar.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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10.
Lag
om ändring av 135 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 135 § 3 mom., sådant det lyder i lag
420/2003, som följer:
135 §
tas av den tillsyn över företagsförvärv som
——————————————
avses i konkurrenslagen (948/2011).
Finansinspektionen ska be Konkurrens- — — — — — — — — — — — — — —
och konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., när
———
det arrangemang som avses i ansökan omfatDenna lag träder i kraft den 20 .
—————

11.
Lag
om ändring av 102 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 102 § 4 mom., sådant momentet lyder i lag
421/2003, som följer:
102 §
tas av den tillsyn över företagsförvärv som
——————————————
avses i konkurrenslagen (948/2011).
Finansinspektionen ska be Konkurrens- — — — — — — — — — — — — — —
och konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., om
———
det arrangemang som avses i ansökan omfatDenna lag träder i kraft den 20 .
—————
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12.
Lag
om ändring av 29 § i beredskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 29 § 1 mom. som följer:
29 §

om situationen beträffande en sådan konsumtionsnyttighets efterfrågan och utbud som
Övervaknings- och upplysningsskyldighet
omfattas av dagligvaruförsörjningen och som
är av avsevärd betydelse för befolkningens
För tryggande av befolkningens försörjning försörjning och folkhälsan. Näringsidkaren
under undantagsförhållanden som avses i 3 § ska dessutom, om detta är nödvändigt med
1—3 punkten är en näringsidkare skyldig att tanke på prisövervakningen, i begärd omfattpå begäran underrätta arbets- och näringsmi- ning uppge en nyttighets pris eller prissättnisteriet, Konkurrens- och konsumentverket, ningsgrund och förändringar i den.
regionförvaltningsverket och en magistrat — — — — — — — — — — — — — —
som med stöd av lagen om konsumentråd———
givning (800/2008) ger konsumentrådgivning
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

13.
Lag
om ändring av 85 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 85 § 3 mom. som följer:
85 §
Meddelande av förbud i konsumentskyddsärenden

förbud i enlighet med vad som i lagen om
Konkurrens- och konsumentverket ( / ) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

——————————————
———
Konsumentombudsmannen får meddela
Denna lag träder i kraft den
förbud som avses i 1 mom. och interimistiska
—————

20 .
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14.
Lag
om ändring av lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 16, 17 och 19 § som följer:
16 §
Administrativ kontaktpunkt
Konkurrens- och konsumentverket är den
kontaktpunkt som avses i artikel 28.2 i Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).

myndigheten anmäla detta till Konkurrensoch konsumentverket, som ansvarar för användningen av den varningsmekanism som
avses i artikel 32 i tjänstedirektivet.
19 §
Tillsyn

Konsumentombudsmannen övervakar att
7—10 § i denna lag följs i kontakterna mellan en tjänsteleverantör och en konsument. I
Skyldighet att anmäla risk för allvarlig skada fråga om skötseln av tillsynsuppgiften, rätten
att bestämma påföljder och förandet av ärenOm den behöriga myndigheten upptäcker den till marknadsdomstolen gäller bestämsådana omständigheter i anslutning till en melserna i 2 kap. i konsumentskyddslagen
tjänst som kan orsaka allvarlig skada för (38/1978) samt i lagen om Konkurrens- och
människors hälsa eller säkerhet eller för mil- konsumentverket ( / ).
jön i Finland eller i en annan stat inom Euro———
peiska ekonomiska samarbetsområdet, ska
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
17 §
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15.
Lag
om ändring av lagen om paketreserörelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om paketreserörelser (939/2008) 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 och 8 §,
9 § 1 mom., 10 och 11 §, 12 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 15—17 §, 19 § 2 mom., 21 § och
22 § 1 mom., av dem 14 § 1 mom. sådant momentet lyder i lag 1535/2009, samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:
1§
Tillämpningsområde
——————————————
Denna lag gäller inte näringsidkare som
etablerat sig i en stat som tillhör Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som endast tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland.
4§
Registret över paketreserörelser
Konkurrens- och konsumentverket ska föra
ett register över dem som idkar paketreserörelse (registret över paketreserörelser). Var
och en har rätt att få uppgifter ur registret.
——————————————
5§
Registeranmälan och anmälan om ändringar
Den som har för avsikt att idka paketreserörelse ska göra en skriftlig anmälan om detta till Konkurrens- och konsumentverket för
införande i registret. Anmälan får också lämnas elektroniskt.
——————————————
Ändringar i de uppgifter som införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till Kon-

kurrens- och konsumentverket skriftligen.
Anmälan får också lämnas elektroniskt. En
anmälan om att någon upphör med att idka
paketreserörelse ska innehålla en redogörelse
för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur
säkerheten.
6§
Förutsättningar för registrering
Konkurrens- och konsumentverket ska registrera den som gjort en anmälan enligt 5 §
1 mom. som idkare av paketreserörelse, om
1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,
2) anmälaren, när det är fråga om en fysisk
person, har uppnått myndighetsåldern, inte
har försatts i konkurs och inte har fått sin
handlingsbehörighet begränsad, och
3) anmälaren har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.
8§
Avförande ur registret
Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en idkare av paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering
som anges i 6 § inte längre finns eller om den
registrerade har upphört med sin verksamhet.
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En idkare av paketreserörelse ska ges tillfälle
att bli hörd innan han avförs ur registret.
9§
Ställande av säkerhet
En researrangör ska, för den händelse att
researrangören blir insolvent, hos Konkurrens- och konsumentverket ställa en av Konkurrens- och konsumentverket godkänd säkerhet som tryggar
1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,
2) ersättning till konsumenten för den avgift som betalats före resans början om resan
inställs eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan om resan
avbryts, samt
3) inkvartering av resenärerna på resmålet
fram till returtransporten, om inkvartering
har ingått i avtalet.
——————————————
10 §
Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet
Konkurrens- och konsumentverket kan helt
eller delvis befria en idkare av paketreserörelse från skyldigheten att ställa säkerhet, om
1) inga avgifter tas ut hos konsumenten för
paketresor eller tjänster i anslutning till dessa
innan resan påbörjas, eller
2) det i paketresan inte ingår transport och
det inte föreligger någon risk för att resan
avbryts i en situation där idkaren av paketreserörelse blir insolvent.
Konkurrens- och konsumentverket ska
återkalla befrielsen om det inte längre finns
någon grund för den.
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2) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka
till för de prestationer som avses i 9 § 1
mom.,
3) som upphör att gälla tidigast tre månader
från den tidpunkt då Konkurrens- och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den upphör, och
4) som på yrkande av Konkurrens- och
konsumentverket, så snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller
Konkurrens- och konsumentverket annars har
konstaterat att en idkare av paketreserörelse
är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse
av en betalningsförpliktelse som säkerheten
omfattar.
12 §
Användning av säkerheten
——————————————
Beslut om användningen av säkerheten fattas av Konkurrens- och konsumentverket.
Konkurrens- och konsumentverket bestämmer en dag före vilken resenären ska kräva
att säkerheten används till betalning av hans
eller hennes fordran.
13 §
Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten
Den som idkar paketreserörelse ska utan
dröjsmål till Konkurrens- och konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens
art eller omfång som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av
säkerheten.

11 §

14 §

Godtagbar säkerhet

Tillsyn

Som säkerhet ska godkännas en borgen,
annan garantiförbindelse eller försäkring
1) vars utfärdare har sin hemort i en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

Konkurrens- och konsumentverket samt,
enligt Konkurrens- och konsumentverkets
anvisningar, regionförvaltningsverken och
polismyndigheterna övervakar att denna lag
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och de bestämmelser och föreskrifter som har
utfärdats med stöd av den följs.
——————————————

har genomförts nationellt i den lag som blir
tillämplig.

15 §

Anhängiggörande av förbudsföreläggande
utomlands

Tvångsmedel
Om någon idkar paketreserörelse utan att
ha blivit registrerad som idkare av paketreserörelse eller om någon som idkar paketreserörelse utan att ha ställt säkerhet utövar verksamhet för vilken säkerhet krävs, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta denna verksamhet.
Om den säkerhet som ställts av en idkare
av paketreserörelse inte längre kan godkännas, kan Konkurrens- och konsumentverket
uppmana rörelseidkaren att inom utsatt tid
ställa ny säkerhet. Om ny säkerhet inte ställs
inom den utsatta tiden, kan Konkurrens- och
konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att
fortsätta den verksamhet för vilken säkerhet
krävs.
Om en idkare av paketreserörelse försummar en skyldighet enligt 13 §, 14 § 2 mom.
eller 19 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom en
utsatt tid fullgöra sin skyldighet.
Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses
i denna paragraf med vite.
16 §
Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

17 §

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns
i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.
19 §
Revisor och bokföring
——————————————
Bland de upplysningar som lämnas till
Konkurrens- och konsumentverket ska på
begäran finnas ett utlåtande av en revisor
som avses i 1 mom.
——————————————
21 §
Ändringssökande
Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 8 och
10—12 § ska iakttas även om det överklagas,
om inte besvärsinstansen bestämmer något
annat.
22 §

Delegationen för paketresefrågor
Konkurrens- och konsumentverket kan vidta åtgärder enligt 15 § även på ansökan av en
I anslutning till Konkurrens- och konsusådan utländsk myndighet eller organisation mentverket finns en delegation för paketresesom avses i 2 § i lagen om gränsöverskridan- frågor som tillsätts av arbets- och näringsmide förbudsförfarande (1189/2000), om verk- nisteriet för tre år i sänder.
samhet som har sitt ursprung i Finland strider — — — — — — — — — — — — — —
mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direk———
tiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaDenna lag träder i kraft den
20 .
ket och andra paketarrangemang, sådana de
—————
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16.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om konsumentrådgivning (800/2008) 2 § 1 mom. som följer:
2§
Ordnande av konsumentrådgivning
Konkurrens- och konsumentverket svarar
för den allmänna ledningen, styrningen och
———
tillsynen av konsumentrådgivningen.
Denna lag träder i kraft den
——————————————
—————

20 .

17.
Lag
om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 26 § 2
mom. som följer:
26 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få
uppgifter

Kommunikationsverket uppgifter som behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter
finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

——————————————
En tjänsteleverantör är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att lämna
—————
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18.
Lag
om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 4 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 10 § 1 mom. som följer:
2§
Marknadsrättsliga ärenden
Marknadsdomstolen behandlar ärenden
som hör till dess behörighet enligt
——————————————
4) lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ),
——————————————

om televisions- och radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,
——————————————
10 §
Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses
3§
i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentombudsmannen skall inom 30 dagar efter att han
Anhängiggörande av ärenden
fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsuVid marknadsdomstolen anhängiggörs ett mentskyddslagen eller lagen om Konkurrensärende som behandlas med stöd av
och konsumentverket har för avsikt att vidta
1) konsumentskyddslagen, lagen om Kon- åtgärder med anledning av ärendet.
kurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom.
———
lagen om indrivning av fordringar eller lagen
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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19.
Lag
om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 2 § 2 mom. och 4 § 1
mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. delvis ändrat i lagarna 789/2009 och 753/2010 samt 4 § 1
mom. i lagarna 1533/2001 och 789/2009, som följer:
2§

4§

Utländska myndigheters och organisationers
rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

Rätt till anhängiggörande i en annan EESstat

——————————————
Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs
av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller
förbjudande av verksamhet som strider mot
artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 § 2
mom. 4 punkten eller mot det direktiv som
nämns i momentets 6 punkt handläggs dock
av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet så som föreskrivs i läkemedelslagen (395/1987) och förbjudande av
verksamhet som strider mot artikel 7 i det direktiv som nämns i momentets 5 punkt av
Konkurrens- och konsumentverket så som
föreskrivs i lagen om paketreserörelser
(939/2008).
——————————————

Konsumentombudsmannen, Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet,
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården, Konkurrens- och konsumentverket, Kommunikationsverket och Finansinspektionen har rätt att i ärenden som faller
under respektive tillsynsbehörighet yrka att
verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om verksamheten kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade
allmänna intressen i Finland.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

—————

20 .
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20.
Lag
om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) 2 § 1 mom. samt
4 och 7 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1522/2009 och 7 § delvis ändrad i lag 1522/2009,
som följer:
2§
Ordnande av ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning
Konkurrens- och konsumentverket har
hand om den allmänna ledningen och styrningen av den ekonomiska rådgivningen och
skuldrådgivningen samt tillsynen över dem.
——————————————
4§
Ersättning av statens medel

ställer på framställning av Konkurrens- och
konsumentverket. Ersättningen bestäms så att
den motsvarar kostnaderna för ändamålsenlig
produktion av tjänsterna.
7§
Utlämnande av uppgifter
Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är
skyldig att för uppföljningen och tillsynen
samt för fastställandet av ersättningen lämna
regionförvaltningsverket och Konkurrensoch konsumentverket behövliga uppgifter om
sin verksamhet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Ersättning till den som ordnar ekonomiska
rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fast—————
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21.

Lag
om ändring av 14 § i lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 14 § 3 mom., sådant momentet lyder
delvis ändrat i lag 1538/2001, som följer:
14 §

meddela ett interimistiskt förbud med iakttagande av vad som i lagen om Konkurrensoch konsumentverket ( / ) föreskrivs om
Att meddela förbud
förbud som meddelas av konsumentom——————————————
budsmannen.
Konsumentombudsmannen kan meddela
———
ett förbud som avses i 13 § 1 mom. eller
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
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22.
Lag
om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 19 § 1 mom. samt 7 kap. 6 och 7 §, sådana
de lyder i lag 795/2005, som följer:
2 kap.
Köparens skydd under byggnadsfasen
19 §

i 2 och 4 kap. och i samråd med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter se till att de
som bygger eller låter bygga bostäder har
tillgång till anvisningen innan byggnadsarbetet påbörjas.

Säkerhet för den händelse att en stiftande
delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet
En stiftande delägare skall innan bostadsaktierna bjuds ut till försäljning se till att det
till förmån för aktiebolaget och köparna av
bostadsaktier som säkerhet för den stiftande
delägarens insolvens i överensstämmelse
med denna paragraf tecknas en för ändamålet
lämplig försäkring eller att det ges en bankgaranti eller någon annan garanti enligt de
villkor som Konkurrens- och konsumentverket fastställer. Försäkringen eller garantin
skall gälla i tio år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för
användning. Om en statlig eller kommunal
myndighet är stiftande delägare, är den dock
inte skyldig att arrangera säkerhet för sin insolvens.
——————————————
7 kap.
Särskilda stadganden
6§

7§
Intyg över insolvenssäkerhet
Stiftande delägare och andra i 4 kap. avsedda säljare ska se till att byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsyn tillställs
ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som
förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a §
avsedda fall den som beviljat säkerhet ska på
begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av
intyget ska framgå vilket byggnadsprojekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som har
ställts och till förmån för vem säkerheten
gäller. Bestämmelser om byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att underrätta Konkurrens- och konsumentverket om att intyg
saknas finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Anvisning om säkerheter

———
Konkurrens- och konsumentverket ska utDenna lag träder i kraft den
arbeta en anvisning om säkerheter som avses
—————

20 .
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23.
Lag
om ändring av 30 kap. 3 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 3 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag
940/2008, som följer:
30 kap.
Om näringsbrott
3a§
Paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott

gen om paketreserörelser krävs säkerhet eller
som lämnar Konkurrens- och konsumentverket oriktiga uppgifter om en omständighet
som inverkar på behovet av säkerhet eller
godkännandet av säkerhet eller underlåter att
uppge en sådan omständighet och därmed
försvagar resenärernas ekonomiska trygghet,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för paketreserörelseförseelse dömas till böter.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
2) utan att ha ställt säkerhet idkar sådan
paketreserörelse för vilken det enligt 9 § i la—————

24.

Lag
om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 2 kap. 17 § 2 mom., 3 kap. 3 § 2 mom. och 7
kap. 51 § 1 mom., sådana de lyder, 2 kap. 17 § 2 mom. i lag 561/2008, 3 kap. 3 § 2 mom. i lag
1547/2001 samt 7 kap. 51 § 1 mom. i lag 746/2010, som följer:
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2 kap.
Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

i enlighet med vad som bestäms i lagen om
Konkurrens- och konsumentverket ( / ).
7 kap.

17 §

Konsumentkrediter

Att meddela förbud

51 §

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela
förbud som avses i 16 § och interimistiska
förbud på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (
/ ).

Tillsynsmyndigheter

3 kap.
Reglering av avtalsvillkor

Tillsynen över att bestämmelserna i detta
kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom
distriktsförvaltningsmyndigheter underställda
Konkurrens- och konsumentverket, samt av
Finansinspektionen när kreditgivaren är ett
av Finansinspektionens tillsynsobjekt.
——————————————

3§
——————————————
———
Konsumentombudsmannen kan meddela i
Denna lag träder i kraft den
2 § avsedda förbud eller interimistiska förbud
—————

20 .

Helsingfors den 17 september 2012

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

JUTTA URPILAINEN

Arbetsminister Lauri Ihalainen

296115
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Bilagor
Paralleltexter

2.
Lag
om ändring av konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 8–11 §, 12 § 3 mom., 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1
mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 § 3 mom., 22 § 3 mom., 23 §
1, 2 och 5 mom., 25 och 26 §, 29 § 1 mom., 30 och 31 § och 31 §, 32 § 1 och 2 mom., 33 § 1
och 2 mom., 34 och 35 §, 36 § 1 och 3 mom., 37 § 1, 3 och 5 mom. 38 § 1, 3 och 4 mom., 39–
41 §, 44 § 1 mom., 45 §, 46 § 1 mom. samt 49 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Förbud mot genomförande av en konkurrensbegränsning

Förbud mot genomförande av en konkurrensbegränsning

Ett villkor som har tagits in i avtal, stadgar
eller beslut eller som har fogats till andra
rättshandlingar eller regleringar och som strider mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller
102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt eller mot ett föreläggande, förbud eller åläggande som har meddelats av
marknadsdomstolen eller av Konkurrensverket eller mot ett temporärt förbud eller åläggande som har meddelats av Konkurrensverket, får inte tillämpas eller verkställas, om
inte marknadsdomstolen beslutar något annat.

Ett villkor som har tagits in i avtal, stadgar
eller beslut eller som har fogats till andra
rättshandlingar eller regleringar och som strider mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller
102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt eller mot ett föreläggande, förbud eller åläggande som har meddelats av
marknadsdomstolen eller av Konkurrens- och
konsumentverket eller mot ett temporärt förbud eller åläggande som har meddelats av
Konkurrens- och konsumentverket, får inte
tillämpas eller verkställas, om inte marknadsdomstolen beslutar något annat.

9§

9§

Föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning och skyldighet att leverera en nyttighet

Föreläggande om att upphöra med en konkurrensbegränsning och skyldighet att leverera en nyttighet

Om en konkurrensbegränsning är förbjuden
Om en konkurrensbegränsning är förbjuden
enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i
fördraget om Europeiska unionens funktions- fördraget om Europeiska unionens funktions-
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Gällande lydelse

sätt, kan Konkurrensverket
1) förelägga en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare att upphöra
med ett förfarande som är förbjudet enligt 5
eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, och
2) ålägga en näringsidkare att leverera en
nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denne erbjuder
andra näringsidkare i samma ställning.

sätt, kan Konkurrens- och konsumentverket
1) förelägga en näringsidkare eller en
sammanslutning av näringsidkare att upphöra
med ett förfarande som är förbjudet enligt 5
eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, och
2) ålägga en näringsidkare att leverera en
nyttighet till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denne erbjuder
andra näringsidkare i samma ställning.

10 §

10 §

Åtaganden

Åtaganden

Konkurrensverket kan genom sitt beslut
göra de åtaganden som erbjudits av de näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare som deltagit i en misstänkt konkurrensbegränsning bindande för de berörda näringsidkarna, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Konkurrensverket kan ta upp ärendet till ny behandling, om ett sakförhållande som låg till grund
för beslutet har ändrats i något väsentligt avseende, om de berörda näringsidkarna åsidosätter sina åtaganden eller om beslutet har
grundat sig på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat.

Konkurrens- och konsumentverket kan genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av de näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare som deltagit i en
misstänkt konkurrensbegränsning bindande
för de berörda näringsidkarna, om det är möjligt att genom dessa åtaganden undanröja den
konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket kan
ta upp ärendet till ny behandling, om ett sakförhållande som låg till grund för beslutet har
ändrats i något väsentligt avseende, om de
berörda näringsidkarna åsidosätter sina åtaganden eller om beslutet har grundar sig på
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande
uppgifter som parterna har lämnat.

11 §

11 §

Återkallande av gruppundantagsförmån

Återkallande av gruppundantagsförmån

Konkurrensverket kan, i enlighet med artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003
om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, beträffande
ett avtal, ett beslut av en sammanslutning av
näringsidkare eller ett samordnat förfarande
av näringsidkare, inom Finlands territorium
återkalla en fördel enligt kommissionens
gruppundantagsförordning, om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inom
Finlands territorium eller i en sådan del av det
som har en väl avgränsad geografisk marknads alla särdrag har verkningar som är oför-

Konkurrens- och konsumentverket kan, i
enlighet med artikel 29.2 i rådets förordning
(EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EGfördraget, beträffande ett avtal, ett beslut av
en sammanslutning av näringsidkare eller ett
samordnat förfarande av näringsidkare, inom
Finlands territorium återkalla en fördel enligt
kommissionens gruppundantagsförordning
om avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet inom Finlands territorium eller i en
sådan del av det som har en väl avgränsad
geografisk marknads alla särdrag har verk-
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enliga med artikel 101.3 i fördraget om Euro- ningar som är oförenliga med artikel 101.3 i
peiska unionens funktionssätt.
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

12 §

12 §

Påföljdsavgift för konkurrensbegränsning

Påföljdsavgift för konkurrensbegränsning

——————————————
——————————————
Påföljdsavgiften bestäms av marknadsdomPåföljdsavgiften bestäms av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrensverket. stolen på framställning av Konkurrens- och
Avgiften ska betalas till staten.
konsumentverket. Avgiften ska betalas till
staten.

14 §

14 §

Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall

Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall

En näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning ska inte åläggas att betala
någon påföljdsavgift då det är fråga om en
sådan i 5 § eller i artikel 101 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt avsedd
hemlig konkurrensbegränsning mellan konkurrenter genom vilken inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor fastställs,
produktion eller försäljning begränsas eller
marknader, kunder eller inköpskällor delas
upp, om näringsidkaren
1) lämnar uppgifter och bevis på basis av
vilka Konkurrensverket kan förrätta en i 35
eller 36 § avsedd inspektion, eller
2) efter en i 35 eller 36 § avsedd inspektion
lämnar uppgifter och bevis på basis av vilka
Konkurrensverket kan konstatera att en överträdelse av 5 § eller 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 uppgifterna och
bevisen enligt 1 och 2 punkten innan Konkurrensverket fått uppgifterna via andra kanaler.
——————————————

En näringsidkare som deltagit i en konkurrensbegränsning ska inte åläggas att betala
någon påföljdsavgift då det är fråga om en
sådan i 5 § eller i artikel 101 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt avsedd
hemlig konkurrensbegränsning mellan konkurrenter genom vilken inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor fastställs,
produktion eller försäljning begränsas eller
marknader, kunder eller inköpskällor delas
upp, om näringsidkaren
1) lämnar 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 uppgifter och bevis på basis av vilka
Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en överträdelse av 5 § eller 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 uppgifterna och
bevisen enligt 1 och 2 punkten innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler.
——————————————
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15 §

15 §

Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Andra näringsidkare än de som på basis av
14 § beviljats befrielse från påföljdsavgift och
som har deltagit i en konkurrensbegränsning
som avses i 14 § 1 mom., får nedsättning i påföljdsavgiften om de lämnar Konkurrensverket uppgifter och bevis som är betydelsefulla
med tanke på konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess
hela vidd eller natur innan Konkurrensverket
fått uppgifterna via andra kanaler. Påföljdsavgiften sänks enligt följande:
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.
——————————————

Andra näringsidkare än de som på basis av
14 § beviljats befrielse från påföljdsavgift
och som har deltagit i en konkurrensbegränsning som avses i 14 § 1 mom., får nedsättning i påföljdsavgiften om de lämnar Konkurrens- och konsumentverket uppgifter och
bevis som är betydelsefulla med tanke på
konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess hela vidd
eller natur innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler.
Påföljdsavgiften sänks enligt följande:
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.
——————————————

16 §

16 §

Villkor för befrielse från påföljdsavgift och
nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Villkor för befrielse från påföljdsavgift och
nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

För att kunna bli beviljad befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § eller nedsättning av
påföljdsavgiften enligt 15 § ska näringsidkaren dessutom
1) upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter en ansökan enligt 17 § 1 mom. till Konkurrensverket,
2) samarbeta med Konkurrensverket under
hela utredningen av en konkurrensbegränsning,
3) avstå från att förstöra sådana bevis som
omfattas av ansökan innan ansökan enligt
17 § 1 mom. lämnas in eller efter det att ansökan har lämnats in, och
4) hemlighålla innehållet i en ansökan enligt 17 § 1 mom. och det faktum att näringsidkaren har inlämnat en ansökan eller överväger att inlämna en ansökan.
Trots 1 mom. 1 punkten får näringsidkaren
under Konkurrensverkets ledning fortsätta att
delta i konkurrensbegränsningen i den om-

För att kunna bli beviljad befrielse från påföljdsavgift enligt 14 § eller nedsättning av
påföljdsavgiften enligt 15 § ska näringsidkaren dessutom
1) upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter en ansökan enligt 17 § 1 mom. till Konkurrens- och
konsumentverket,
2) samarbeta med Konkurrens- och konsumentverket under hela utredningen av en
konkurrensbegränsning,
3) avstå från att förstöra sådana bevis som
omfattas av ansökan innan ansökan enligt
17 § 1 mom. lämnas in eller efter det att ansökan har lämnats in, och
4) hemlighålla innehållet i en ansökan enligt 17 § 1 mom. och det faktum att näringsidkaren har inlämnat en ansökan eller överväger att inlämna en ansökan.
Trots 1 mom. 1 punkten får dock näringsidkaren under Konkurrens- och konsument-
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fattning som det anses nödvändigt för att säkerställa framgången med de inspektioner
som avses i 35 och 36 §.
——————————————

verkets ledning fortsätta att delta i konkurrensbegränsningen i den omfattning som det
anses nödvändigt för att säkerställa framgången med de inspektioner som avses i 35
och 36 §.
——————————————

17 §

17 §

Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift
och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Förfarandet vid befrielse från påföljdsavgift
och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Ansökan om befrielse från påföljdsavgift
enligt 14 § och nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § ska göras hos Konkurrensverket. Konkurrensverket kan fastställa en frist
inom vilken sökanden ska lämna Konkurrensverket de uppgifter och bevis som avses i
14 §.
Konkurrensverket beviljar näringsidkaren
en villkorlig befrielse från påföljdsavgift efter
det att näringsidkaren har lämnat uppgifterna
och bevisen enligt 14 § till Konkurrensverket.
Konkurrensverket tar inte ställning till andra
ansökningar enligt 14 § i samma ärende innan
verket har avgjort huruvida en villkorlig befrielse från påföljdsavgiften ska beviljas den
näringsidkare 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 punkten till Europeiska kommissionen eller den behöriga myndigheten i en annan av Europeiska unionens medlemsstater,
kan villkorlig befrielse beviljas på basis av en
förkortad ansökan.
Förfarandet avslutas med att Konkurrensverket meddelar ett skriftligt beslut om huruvida näringsidkaren uppfyller samtliga villkor
enligt 14 eller 15 och 16 §.
De uppgifter och bevis som har lämnats till
Konkurrensverket för erhållande av befrielse
enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § får inte användas till annat ändamål än för behandlingen vid Konkurrensverket, i marknadsdomstolen eller i högsta
förvaltningsdomstolen av ett ärende som gäller ett föreläggande om att upphöra med en
konkurrensbegränsning eller en skyldighet att

Ansökan om befrielse från påföljdsavgift
enligt 14 § och nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § ska göras hos Konkurrensoch konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa en frist inom vilken sökanden ska lämna Konkurrens- och
konsumentverket de uppgifter och bevis som
avses i 14 §.
Konkurrens- och konsumentverket beviljar
näringsidkaren en villkorlig befrielse från påföljdsavgift efter det att näringsidkaren har
lämnat uppgifterna och bevisen enligt 14 §
till Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket tar inte ställning till andra ansökningar enligt 14 § i
samma ärende innan verket har avgjort huruvida en villkorlig befrielse från påföljdsavgiften ska beviljas den näringsidkare 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 punkten till Europeiska kommissionen eller den behöriga
myndigheten i en annan av Europeiska unionens medlemsstater, kan villkorlig befrielse
beviljas på basis av en förkortad ansökan.
Förfarandet avslutas med att Konkurrensoch konsumentverket meddelar ett skriftligt
beslut om huruvida näringsidkaren uppfyller
samtliga villkor enligt 14 eller 15 och 16 §.
De uppgifter och bevis som har lämnats till
Konkurrens- och konsumentverket för erhållande av befrielse enligt 14 § eller nedsättning av påföljdsavgiften enligt 15 § får inte
användas till annat ändamål än för behandlingen vid Konkurrens- och konsumentverket,
i marknadsdomstolen eller i högsta förvalt-
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leverera en nyttighet enligt 9 §, ett beslut om
åtagande enligt 10 §, återkallande av gruppundantagsförmån enligt 11 § eller en framställning om påföljdsavgift enligt 12 §.

ningsdomstolen 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 §, återkallande av gruppundantagsförmån enligt 11 § eller en framställning om påföljdsavgift enligt 12 §.

18 §

18 §

Nedsättning av påföljdsavgiften i andra än
kartellfall

Nedsättning av påföljdsavgiften i andra än
kartellfall

Då det är fråga om någon annan konkurrensbegränsning än en sådan som avses i 14 §
1 mom., kan Konkurrensverket göra en framställning om påföljdsavgift som är lägre än
den annars skulle vara för en näringsidkare
eller en sammanslutning av näringsidkare eller avstå från en framställning om påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har bistått Konkurrensverket med
utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————

Då det är fråga om någon annan konkurrensbegränsning än en sådan som avses i
14 § 1 mom., kan Konkurrens- och konsumentverket göra en framställning om påföljdsavgift som är lägre än den annars skulle
vara för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller avstå från
en framställning om påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har
bistått Konkurrens- och konsumentverket
med utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————

19 §

19 §

Preskription av påföljdsavgiften

Preskription av påföljdsavgiften

Påföljdsavgift får inte bestämmas för överträdelse av bestämmelserna i 5, 7, 25 eller
27 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, om
inte framställning till marknadsdomstolen har
gjorts inom fem år från den dag då överträdelsen inträffade, eller vid fortsatt överträdelse inom fem år från den dag då överträdelsen
upphörde. Konkurrensverkets åtgärder för utredning av konkurrensbegränsningen avbryter
preskriptionstiden som då börjar löpa från
början.
——————————————

Påföljdsavgift får inte bestämmas för överträdelse av bestämmelserna i 5, 7, 25 eller
27 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, om
inte framställning till marknadsdomstolen har
gjorts inom fem år från den dag då överträdelsen inträffade, eller vid fortsatt överträdelse inom fem år från den dag då överträdelsen
upphörde. Konkurrens- och konsumentverkets åtgärder för utredning av konkurrensbegränsningen avbryter preskriptionstiden som
då börjar löpa från början.
——————————————
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20 §

20 §

Skadestånd

Skadestånd

——————————————
Rätten till skadestånd preskriberas om skadeståndstalan inte har väckts inom tio år från
den dag då överträdelsen inträffade, eller vid
fortsatt överträdelse inom tio år från den dag
då överträdelsen upphörde. Om skadeståndskravet baserar sig på en konkurrensbegränsning som Konkurrensverket genom sitt beslut
konstaterat strida mot förbudet enligt 1 mom.
eller om vilken det har gjort en framställning
till marknadsdomstolen för bestämmande av
påföljdsavgift, anses rätten till skadestånd
dock inte ha preskriberats förrän ett år har
förflutit från det att det beslut som meddelats
i ärendet vunnit laga kraft.

——————————————
Rätten till skadestånd preskriberas om skadeståndstalan inte har väckts inom tio år från
den dag då överträdelsen inträffade, eller vid
fortsatt överträdelse inom tio år från den dag
då överträdelsen upphörde. Om skadeståndskravet baserar sig på en konkurrensbegränsning som Konkurrens- och konsumentverket
genom sitt beslut konstaterat strida mot förbudet enligt 1 mom. eller om vilken det har
gjort en framställning till marknadsdomstolen för bestämmande av påföljdsavgift, anses
rätten till skadestånd dock inte ha preskriberats förrän ett år har förflutit från det att det
beslut som meddelats i ärendet vunnit laga
kraft.

22 §

22 §

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————
Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte, om företagsförvärvet
hör till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, om inte Europeiska
kommissionen hänskjuter ärendet till Konkurrensverket med stöd av artikel 4.4 eller artikel
9 i den förordningen.

——————————————
Bestämmelserna om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte, om företagsförvärvet
hör till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, om inte Europeiska
kommissionen hänskjuter ärendet till Konkurrens- och konsumentverket med stöd av
artikel 4.4 eller artikel 9 i den förordningen.

23 §

23 §

Anmälan om företagsförvärv

Anmälan om företagsförvärv

Företagsförvärv enligt 22 § ska anmälas till
Konkurrensverket efter det att avtal ingåtts,
bestämmanderätt förvärvats eller ett offentligt
köpeanbud enligt 6 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) offentliggjorts
men dock innan förvärvet har verkställts. Företagsförvärvet kan också anmälas till Konkurrensverket omedelbart efter det att parterna med tillräcklig säkerhet kan visa att de har
för avsikt att genomföra ett företagsförvärv.

Företagsförvärv enligt 22 § ska anmälas till
Konkurrens- och konsumentverket efter det
att avtal ingåtts, bestämmanderätt förvärvats
eller ett offentligt köpeanbud enligt 6 kap.
3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989)
offentliggjorts men dock innan förvärvet har
verkställts. Företagsförvärvet kan också anmälas till Konkurrens- och konsumentverket
omedelbart efter det att parterna med tillräcklig säkerhet kan visa att de har för avsikt att
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Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 11 kap.
i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller 12 kap. i lagen om försäkringskassor
(1164/1992) tillämpas, ska anmälas till Konkurrensverket när parterna i förvärvsavtalet
har fått kännedom om Finansinspektionens
samtycke eller om att Finansinspektionen inte
motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om
företagsförvärv behöver dock inte göras om
Finansinspektionen, i enlighet med vad som
bestäms i någon lag som nämns ovan i detta
moment, av Konkurrensverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrensverket i sitt utlåtande har ansett att det
inte föreligger något hinder för godkännande
av förvärvet.
——————————————
Bestämmelser om Konkurrensverkets befogenheter att förrätta inspektioner i samband
med behandlingen av ärenden som rör tillsyn
över företagsförvärv finns i 33, 35, 37, 38 och
46 §.

genomföra ett företagsförvärv.
Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 11
kap. i lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) eller 12 kap. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) tillämpas, ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket när
parterna i förvärvsavtalet har fått kännedom
om Finansinspektionens samtycke eller om
att Finansinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv
behöver dock inte göras om Finansinspektionen, i enlighet med vad som bestäms i någon
lag som nämns ovan i detta moment, av
Konkurrensverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrens- och konsumentverket i sitt utlåtande har ansett att det
inte föreligger något hinder för godkännande
av förvärvet.
——————————————
Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter att förrätta inspektioner i samband med behandlingen av ärenden som rör tillsyn över företagsförvärv finns
i 33, 35, 37, 38 och 46 §.

25 §

25 §

Förbud mot företagsförvärv och ställande av
villkor för företagsförvärv

Förbud mot företagsförvärv och ställande av
villkor för företagsförvärv

Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrensverket förbjuda eller förordna
om hävande av ett företagsförvärv eller ställa
villkor för fullföljande av företagsförvärvet,
om företagsförvärvet på ett märkbart sätt
hindrar konkurrensen på den finländska
marknaden eller på en avsevärd del av den,
särskild på grund av att förvärvet resulterar i
uppkomst eller förstärkning av dominerande
marknadsställning.
Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrensverket utöver vad som avses i
1 mom. förbjuda också ett sådant företagsförvärv på elmarknaden som resulterar i att den
sammanräknade mängd elektricitet som med
400 volts spänning överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet och av sådana sammanslutningar eller anläggningar

Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av
företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett
märkbart sätt hindrar konkurrensen på den
finländska marknaden eller på en avsevärd
del av den, särskild på grund av att förvärvet
resulterar i uppkomst eller förstärkning av
dominerande marknadsställning.
Marknadsdomstolen kan på framställning
av Konkurrens- och konsumentverket utöver
vad som avses i 1 mom. förbjuda också ett
sådant företagsförvärv på elmarknaden som
resulterar i att den sammanräknade mängd
elektricitet som med 400 volts spänning
överförs i distributionsnätet av parterna i företagsförvärvet och av sådana sammanslut-
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som bedriver distributionsnätsverksamhet och
som står i ett sådant förhållande till parterna
som avses i 24 § 1—3 mom. överskrider 25
procent av den mängd elektricitet som på
motsvarande sätt överförs i hela landet.
Om sådant hindrande av konkurrensen som
avses i 1 mom. eller sådana skadliga verkningar av ett företagsförvärv som avses i 2
mom. kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av företagsförvärvet,
ska Konkurrensverket i stället för att göra en
framställning om saken förhandla och förordna om sådana villkor som ska iakttas. Konkurrensverket kan inte förordna om sådana
villkor för ett företagsförvärv som den som
anmält företagsförvärvet inte godkänner.

ningar eller anläggningar som bedriver distributionsnätsverksamhet och som står i ett
sådant förhållande till parterna som avses i
24 § 1—3 mom. överskrider 25 procent av
den mängd elektricitet som på motsvarande
sätt överförs i hela landet.
Om sådant hindrande av konkurrensen som
avses i 1 mom. eller sådana skadliga verkningar av ett företagsförvärv som avses i 2
mom. kan undvikas genom att villkor uppställs för fullföljande av företagsförvärvet,
ska Konkurrens- och konsumentverket i stället för att göra en framställning om saken
förhandla och förordna om sådana villkor
som ska iakttas. Konkurrens- och konsumentverket kan inte förordna om sådana villkor för ett företagsförvärv som den som anmält företagsförvärvet inte godkänner.

26 §

26 §

Behandlingsfrister

Behandlingsfrister

Konkurrensverket ska pröva en anmälan om
företagsförvärv omedelbart. Initialt ska Konkurrensverket avgöra om fortsatt utredning
ska företas i saken. Om Konkurrensverket
inte meddelar beslut om fortsatt utredning
inom en månad från det att anmälan togs
emot, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Fristen börjar inte löpa om anmälan har
väsentliga brister.
Om Konkurrensverket inte uppställer några
villkor för eller gör någon framställning om
förbud mot företagsförvärvet inom tre månader från det att verket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga
fristen med högst två månader.
Om parterna i ett företagsförvärv eller sådana parter som står i ett i 24 § 1—3 mom.
avsett förhållande till dem inte inom utsatt tid
lämnar de uppgifter som Konkurrensverket
begärt på basis av 33 § eller om de uppgifter
som lämnas är väsentligen bristfälliga eller
felaktiga, förlängs de behandlingsfrister som
avses i 1 och 2 mom. Behandlingsfristen förlängs med det antal dagar som uppgifterna
försenas med räknat från den dag som ursprungligen utsattes för lämnandet av uppgif-

Konkurrens- och konsumentverket ska pröva en anmälan om företagsförvärv omedelbart. Initialt ska Konkurrens- och konsumentverket avgöra om fortsatt utredning ska företas i saken. Om Konkurrens- och konsumentverket inte meddelar beslut om fortsatt utredning inom en månad från det att anmälan
togs emot, anses företagsförvärvet ha blivit
godkänt. Fristen börjar inte löpa om anmälan
har väsentliga brister.
Om Konkurrens- och konsumentverket inte
uppställer några villkor för eller gör någon
framställning om förbud mot företagsförvärvet inom tre månader från det att verket fattade beslut om fortsatt utredning, anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst två
månader.
Om parterna i ett företagsförvärv eller sådana parter som står i ett i 24 § 1—3 mom.
avsett förhållande till dem inte inom utsatt tid
lämnar de uppgifter som Konkurrens- och
konsumentverket begärt på basis av 33 § eller
om de uppgifter som lämnas är väsentligen
bristfälliga eller felaktiga, förlängs de behandlingsfrister som avses i 1 och 2 mom.
Behandlingsfristen förlängs med det antal
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terna. Konkurrensverket fattar ett beslut om dagar som uppgifterna försenas med räknat
förlängning av behandlingsfristen.
från den dag som ursprungligen utsattes för
lämnandet av uppgifterna. Konkurrens- och
konsumentverket fattar ett beslut om förlängning av behandlingsfristen.

29 §

29 §

Företagsförvärv i marknadsdomstolen

Företagsförvärv i marknadsdomstolen

I ett ärende där Konkurrensverket har gjort
en framställning om förbud mot företagsförvärv ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. I annat fall anses företagsförvärvet ha blivit godkänt.
——————————————

I ett ärende där Konkurrens- och konsumentverket har gjort en framställning om förbud mot företagsförvärv ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader
från det att framställningen gjordes. I annat
fall anses företagsförvärvet ha blivit godkänt.
——————————————

30 §

30 §

Ändring av beslut om företagsförvärv

Ändring av beslut om företagsförvärv

Konkurrensverket kan på ansökan undanröja ett villkor som ställts för fullföljande av ett
företagsförvärv eller lindra villkoret med anledning av att förhållandena på marknaden
väsentligt har förändrats eller av något annat
vägande skäl.
Trots ett tidigare beslut kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrensverket
förbjuda ett företagsförvärv eller bestämma
att det ska hävas eller uppställa villkor för
fullföljande av förvärvet, om parterna i förvärvet har lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter som haft väsentlig betydelse för avgörandet i saken eller om förvärvet har verkställts i strid med 25 eller 27 §. Dessutom
krävs det att Konkurrensverkets framställning
om ny behandling delges parterna i förvärvsavtalet inom ett år från det att beslutet vann
laga kraft eller från det att företagsförvärvet
verkställdes.

Konkurrens- och konsumentverket kan på
ansökan undanröja ett villkor som ställts för
fullföljande av ett företagsförvärv eller lindra
villkoret med anledning av att förhållandena
på marknaden väsentligt har förändrats eller
av något annat vägande skäl.
Trots ett tidigare beslut kan marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och
konsumentverket förbjuda ett företagsförvärv
eller bestämma att det ska hävas eller uppställa villkor för fullföljande av förvärvet, om
parterna i förvärvet har lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter som haft väsentlig betydelse för avgörandet i saken eller om förvärvet har verkställts i strid med 25 eller
27 §. Dessutom krävs det att Konkurrensoch konsumentverkets framställning om ny
behandling delges parterna i förvärvsavtalet
inom ett år från det att beslutet vann laga
kraft eller från det att företagsförvärvet verkställdes.
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31 §

31 §

Behandling av ärenden vid Konkurrensverket

Behandling av ärenden vid Konkurrens- och
konsumentverket

Konkurrensverket ska reda ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar. Konkurrensverket ska vidta åtgärder för att undanröja
en konkurrensbegränsning eller dess skadliga
verkningar, om verket anser att en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare begränsar konkurrensen på ett sätt som avses i 5 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det är behövligt att vidta åtgärder för
tryggande av en sund och fungerande konkurrens på marknaden.

Konkurrens- och konsumentverket ska reda
ut konkurrensbegränsningar och deras verkningar. Konkurrens- och konsumentverket
ska vidta åtgärder för att undanröja en konkurrensbegränsning eller dess skadliga verkningar, om verket anser att en näringsidkare
eller en sammanslutning av näringsidkare
begränsar konkurrensen på ett sätt som avses
i 5 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
och det är behövligt att vidta åtgärder för
tryggande av en sund och fungerande konkurrens på marknaden.

32 §

32 §

Ärendenas angelägenhetsordning och lämnande av ett ärende utan prövning

Ärendenas angelägenhetsordning och lämnande av ett ärende utan prövning

Konkurrensverket ska ställa sina uppgifter i
angelägenhetsordning.
Konkurrensverket lämnar ett ärende utan
prövning, om
1) det inte kan anses sannolikt att det är fråga om en förbjuden konkurrensbegränsning
enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller 102 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
2) konkurrensen på marknaden i fråga totalt
sett kan anses fungera trots den misstänkta
konkurrensbegränsningen, eller
3) den begäran om åtgärd som lämnats in
helt klart saknar grund.
——————————————

Konkurrens- och konsumentverket ska ställa sina uppgifter i angelägenhetsordning.
Konkurrens- och konsumentverket lämnar
ett ärende utan prövning, om
1) det inte kan anses sannolikt att det är
fråga om en förbjuden konkurrensbegränsning enligt 5 eller 7 § eller artikel 101 eller
102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt,
2) konkurrensen på marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots den misstänkta konkurrensbegränsningen, eller
3) den begäran om åtgärd som lämnats in
helt klart saknar grund.
——————————————

33 §

33 §

Näringsidkarnas skyldighet att lämna upplysningar

Näringsidkarnas skyldighet att lämna upplysningar

En näringsidkare och en sammanslutning av
En näringsidkare och en sammanslutning
näringsidkare ska på uppmaning av Konkur- av näringsidkare ska på uppmaning av Konrensverket ge verket alla de uppgifter och kurrens- och konsumentverket ge verket alla
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handlingar som behövs för utredning av en
konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål
och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena och för bedömning av ett
företagsförvärv som avses i 4 kap.
En näringsidkare och en sammanslutning av
näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrensverket också lämna uppgifter och handlingar för utredning av om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare innehar en dominerande marknadsställning.
——————————————

de uppgifter och handlingar som behövs för
utredning av en konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål och verkningar samt för utredning av konkurrensförhållandena och för
bedömning av ett företagsförvärv som avses i
4 kap.
En näringsidkare och en sammanslutning
av näringsidkare ska på uppmaning av Konkurrens- och konsumentverket också lämna
uppgifter och handlingar för utredning av om
näringsidkaren eller sammanslutningen av
näringsidkare innehar en dominerande marknadsställning.
——————————————

34 §

34 §

Kallelse att höras

Kallelse att höras

Om det är nödvändigt för att samla in uppgifter om föremålet för en utredning har Konkurrensverket rätt att kalla in och höra en företrädare för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller någon annan som av grundad anledning kan misstänkas ha varit aktiv vid genomförandet av en
konkurrensbegränsning. Konkurrensverket får
protokollföra de svar som det får. Bestämmelser om hörande finns i förvaltningslagen
(434/2003).

Om det är nödvändigt för att samla in uppgifter om föremålet för en utredning har
Konkurrens- och konsumentverket rätt att
kalla in och höra en företrädare för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare eller någon annan som av grundad
anledning kan misstänkas ha varit aktiv vid
genomförandet av en konkurrensbegränsning. Konkurrens- och konsumentverket får
protokollföra de svar som det får. Bestämmelser om hörande finns i förvaltningslagen
(434/2003).

35 §

35 §

Inspektioner i näringsidkares affärslokaler

Inspektioner i näringsidkares affärslokaler

Behöriga tjänstemän vid Konkurrensverket
och regionförvaltningsverket har rätt att förrätta inspektioner i de affärs- och lagerlokaler
samt av markområden och fordon som en näringsidkare har i sin besittning för att övervaka
att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs samt för att bedöma företagsförvärv som avses i 4 kap. Konkurrensverket är skyldigt att på begäran av
Europeiska kommissionen förrätta inspektioner så som bestäms i Europeiska unionens
rättsakter.
Konkurrensverket biträder kommissionen

Behöriga tjänstemän vid Konkurrens- och
konsumentverket och regionförvaltningsverket har rätt att förrätta inspektioner i de affärs- och lagerlokaler samt av markområden
och fordon som en näringsidkare har i sin besittning för att övervaka att denna lag och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
följs samt för att bedöma företagsförvärv
som avses i 4 kap. Konkurrens- och konsumentverket är skyldigt att på begäran av Europeiska kommissionen förrätta inspektioner
så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.
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Konkurrens- och konkurrensverket biträder
vid inspektioner så som bestäms i Europeiska
unionens rättsakter.
kommissionen vid inspektioner så som bestäms i Europeiska unionens rättsakter.
36 §

36 §

Inspektioner i andra lokaler

Inspektioner i andra lokaler

För att utöva tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har Konkurrensverkets 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.
——————————————
Tillstånd hos marknadsdomstolen ska inhämtas i förväg av Konkurrensverket till en
sådan inspektion som avses i 1 mom. och av
Europeiska kommissionen till en sådan inspektion som avses i 2 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.

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.
——————————————
Tillstånd hos marknadsdomstolen ska inhämtas i förväg av Konkurrens- och konsumentverket till en sådan inspektion som avses
i 1 mom. och av Europeiska kommissionen
till en sådan inspektion som avses i 2 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.

37 §

37 §

Förfarandet vid inspektioner

Förfarandet vid inspektioner

Näringsidkare och sammanslutningar av
Näringsidkare och sammanslutningar av
näringsidkare ska för inspektioner ge Konkur- näringsidkare ska för inspektioner ge Konrensverkets, regionförvaltningsverkets eller kurrens- och konsumentverkets, regionför-
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Europeiska kommissionens tjänstemän eller
personer som dessa bemyndigat tillträde till
affärs- och lagerlokaler, markområden och
fordon som de har i sin besittning. De tjänstemän som förrättar inspektion har rätt att
granska och ta kopior av näringsidkarnas och
sammanslutningarnas affärskorrespondens,
bokföring, dataregistreringar 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.
——————————————
Vid förrättande av inspektion i andra lokaler än de som avses i 35 § har Europeiska
kommissionens, Konkurrensverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän de befogenheter som följer av 1 mom., men inte de befogenheter som anges i 2 mom.
——————————————
Europeiska kommissionen, Konkurrensverket och regionförvaltningsverken kan vid inspektioner biträdas av andra personer som de
har bemyndigat därtill.

valtningsverkets eller Europeiska kommissionens tjänstemän eller personer som dessa
bemyndigat tillträde till affärs- och lagerlokaler, markområden och fordon som de har i sin
besittning. De tjänstemän som förrättar inspektion har rätt att granska och ta kopior av
näringsidkarnas och sammanslutningarnas affärskorrespondens, bokföring, dataregistreringar 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.
——————————————
Vid förrättande av inspektion i andra lokaler än de som avses i 35 § har Europeiska
kommissionens, Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets
tjänstemän de befogenheter som följer av 1
mom., men de har inte de befogenheter som
anges i 2 mom.
——————————————
Europeiska kommissionen, Konkurrensoch konsumentverket och regionförvaltningsverken kan vid inspektioner biträdas av andra
personer som de har bemyndigat därtill.

38 §

38 §

Näringsidkarens rätt att försvara sig

Näringsidkarens rätt att försvara sig

Konkurrensverket ska meddela den näringsidkare som är föremål för en utredning vilken
ställning denna har i utredningen och för vilken gärning denna misstänks. Näringsidkaren
har rätt att få informationen så snart detta kan
ske utan men för utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————
Konkurrensverket får använda de upplysningar som erhållits på basis av 33—36 § endast till det ändamål för vilket de har samlats
in om inte Konkurrensverket har inlett en ny
utredning. En näringsidkare är inte skyldig att
ge Konkurrensverket handlingar som innehåller konfidentiell brevväxling mellan en utomstående juridisk rådgivare och dennas klient.
När en näringsidkare besvarar de frågor som
Konkurrensverket ställt kan näringsidkaren
inte åläggas att erkänna att näringsidkaren
gjort sig skyldig till ett brott mot 5 eller 7 §

Konkurrens- och konsumentverket ska
meddela den näringsidkare som är föremål
för en utredning vilken ställning denna har i
utredningen och för vilken gärning denna
misstänks. Näringsidkaren har rätt att få informationen så snart detta kan ske utan men
för utredningen av en konkurrensbegränsning.
——————————————
Konkurrens- och konsumentverket får använda de upplysningar som erhållits på basis
av 33–36 § endast till det ändamål för vilket
de har samlats in om inte Konkurrens- och
konsumentverket har inlett en ny utredning.
En näringsidkare är inte skyldig att ge Konkurrens- och konsumentverket handlingar
som innehåller konfidentiell brevväxling
mellan en utomstående juridisk rådgivare och
dennas klient. När en näringsidkare besvarar
de frågor som Konkurrens- och konsument-
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eller mot artikel 101 eller 102 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
En näringsidkare har rätt att bli hörd innan
Konkurrensverket gör en framställning om
påföljdsavgift eller fattar ett beslut i vilket det
konstaterar att ett förfarande i strid med 5 eller 7 § eller med artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
förekommit. Konkurrensverket ska underrätta
näringsidkaren skriftligen om de invändningar som verket kommit med mot omständigheter som uppdagats vid undersökningen jämte
motiveringar. Konkurrensverket ska sätta ut
en skälig tid inom vilken näringsidkaren antingen skriftligen eller muntligen kan framföra sina synpunkter till Konkurrensverket.

verket ställt kan näringsidkaren inte åläggas
att erkänna att näringsidkaren gjort sig skyldig till ett brott mot 5 eller 7 § eller mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.
En näringsidkare har rätt att bli hörd innan
Konkurrens- och konsumentverket gör en
framställning om påföljdsavgift eller fattar ett
beslut i vilket det konstaterar att ett förfarande i strid med 5 eller 7 § eller med artikel 101
eller 102 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt förekommit. Konkurrens- och
konsumentverket ska underrätta näringsidkaren skriftligen om de invändningar som verket kommit med mot omständigheter som
uppdagats vid undersökningen jämte motiveringar. Konkurrens- och konsumentverket
ska sätta ut en skälig tid inom vilken näringsidkaren antingen skriftligen eller muntligen
kan framföra sina synpunkter till Konkurrens- och konsumentverket.

39 §

39 §

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Kommunikationsverket

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Kommunikationsverket

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har
Konkurrensverket rätt att lämna ut en sådan
sekretessbelagd handling som avses i 24 § i
den lagen och som det fått eller upprättat i
samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till Kommunikationsverket, om
det är nödvändigt för skötseln av Kommunikationsverkets uppgifter.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har
Konkurrens- och konsumentverket rätt att
lämna ut en sådan sekretessbelagd handling
som avses i 24 § i den lagen och som det fått
eller upprättat i samband med skötseln av
sina uppgifter enligt denna lag till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för
skötseln av Kommunikationsverkets uppgifter.

40 §

40 §

Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land

Utlämnande av handlingar till konkurrensmyndigheterna i ett annat land

Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda handlingar som innehas av Konkurrensverket till en utländsk konkurrensmyndighet finns i 30 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.

Bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda handlingar som innehas av Konkurrens- och konsumentverket till en utländsk
konkurrensmyndighet finns i 30 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.
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41 §

41 §

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket ska utreda konkurrensförhållanden och konkurrensbegränsningar samt på uppdrag av Konkurrensverket
vidta andra åtgärder för främjande av konkurrensen inom sitt verksamhetsområde.

Regionförvaltningsverket ska utreda konkurrensförhållanden och konkurrensbegränsningar samt på uppdrag av Konkurrens- och
konsumentverket vidta andra åtgärder för
främjande av konkurrensen inom sitt verksamhetsområde.

44 §

44 §

Överklagande

Överklagande

Ett beslut som Konkurrensverket har meddelat med stöd av denna lag får överklagas
genom besvär hos marknadsdomstolen i den
ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som Konkurrensverket
har meddelat med stöd av 26 § 1 mom. eller
45 § 1 mom. och ett beslut om förrättande av
inspektion enligt 35 § får inte överklagas genom besvär. Ett beslut som Konkurrensverket
har meddelat med stöd av 17 § 3 mom. eller
26 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär. Den som anmäler ett företagsförvärv får inte anföra besvär över ett beslut
som Konkurrensverket meddelat med stöd av
25 § och genom vilket Konkurrensverket har
bestämt att de villkor som anmälaren har
ställt ska iakttas. Ett beslut som Konkurrensverket har meddelat med stöd av 9–11 eller
33 § ska iakttas trots att besvär har anförts,
om inte marknadsdomstolen bestämmer något
annat.
——————————————

Ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av denna
lag får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen i den ordning som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som
Konkurrens- och konsumentverket har meddelat med stöd av 26 § 1 mom. eller 45 § 1
mom. och ett beslut om förrättande av inspektion enligt 35 § får inte överklagas genom besvär. Ett beslut som Konkurrens- och
konsumentverket har meddelat med stöd av
17 § 3 mom. eller 26 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär. Den som anmäler ett företagsförvärv får inte anföra besvär över ett beslut som Konkurrens- och
konsumentverket meddelat med stöd av 25 §
och genom vilket Konkurrens- och konsumentverket har bestämt att de villkor som
anmälaren har ställt ska iakttas. Ett beslut
som Konkurrens- och konsumentverket har
meddelat med stöd av 9–11 eller 33 § ska
iakttas trots att besvär har anförts, om inte
marknadsdomstolen bestämmer något annat.
——————————————

45 §

45 §

Temporära bestämmelser

Temporära bestämmelser

Om det är behövligt att omedelbart förhindOm det är behövligt att omedelbart förra tillämpning eller genomförande av en kon- hindra tillämpning eller genomförande av en
kurrensbegränsning, kan Konkurrensverket konkurrensbegränsning, kan Konkurrens-
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meddela ett temporärt förbud mot tillämpning
och genomförande. Konkurrensverket kan
också temporärt ålägga en näringsidkare att
leverera nyttigheter till en annan näringsidkare på villkor som motsvarar dem som denna
erbjuder andra näringsidkare.
Konkurrensverket ska fatta beslut i huvudsaken och göra en framställning till marknadsdomstolen enligt 12 § 3 mom. om bestämmande av påföljdsavgift inom 60 dagar
från det att ett temporärt beslut har meddelats.
På ansökan av Konkurrensverket inom ovan
nämnda tid kan marknadsdomstolen förlänga
tidsfristen. Om Konkurrensverket inte inom
föreskriven tid fattar beslut i huvudsaken eller
gör framställning till marknadsdomstolen,
förfaller förbudet eller åläggandet.
Innan Konkurrensverket utfärdar ett interimistiskt förbud eller åläggande ska det bereda
näringsidkaren eller sammanslutningen av
näringsidkare tillfälle att bli hörd, om inte saken är brådskande eller det finns andra särskilda skäl.

och konsumentverket meddela ett temporärt
förbud mot tillämpning och genomförande.
Konkurrens- och konsumentverket kan också
temporärt ålägga en näringsidkare att leverera nyttigheter till en annan näringsidkare på
villkor som motsvarar dem som denna erbjuder andra näringsidkare.
Konkurrens- och konsumentverket ska fatta
beslut i huvudsaken och göra en framställning till marknadsdomstolen enligt 12 § 3
mom. om bestämmande av påföljdsavgift
inom 60 dagar från det att ett temporärt beslut har meddelats. På ansökan av Konkurrens- och konsumentverket inom ovan nämnda tid kan marknadsdomstolen förlänga tidsfristen. Om Konkurrens- och konsumentverket inte inom föreskriven tid fattar beslut i
huvudsaken eller gör framställning till marknadsdomstolen, förfaller förbudet eller åläggandet.
Innan Konkurrens- och konsumentverket
utfärdar ett temporärt förbud eller åläggande
ska det bereda näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare tillfälle att
bli hörd, om inte något annat följer av att saken är brådskande eller av andra särskilda orsaker.

46 §

46 §

Vite

Vite

Konkurrensverket kan förena de villkor, förelägganden, förbud eller ålägganden som
verket meddelat med stöd av denna lag med
vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen.
——————————————

Konkurrens- och konsumentverket kan förena de villkor, förelägganden, förbud eller
ålägganden som verket meddelat med stöd av
denna lag med vite. Vite döms ut av marknadsdomstolen.
——————————————

49 §

49 §

Hörande av Konkurrensverket

Hörande av Konkurrens- och konsumentverket

Då domstolen behandlar ett mål som gäller
Då domstolen behandlar ett ärende som
gäller en konkurrensbegränsning ska den ge en konkurrensbegränsning ska den bereda
Konkurrens- och konsumentverket tillfälle att
Konkurrensverket tillfälle att höras.
Vid behandlingen av en skadeståndstalan höras.
Vid behandlingen av en skadeståndstalan
enligt 20 § 1 mom. kan domstolen begära ut-
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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3.

Lag
om ändring av 12 § i postlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i postlagen (415/2011) 12 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse
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12 §

12 §

Överföring av koncession

Överföring av koncession

——————————————
Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt
1 mom. Statsrådet ska fatta beslut inom två
månader från det att ansökan har inkommit
till statsrådet. Om orsaken till förändringen av
bestämmanderätten är ett företagsköp som
ska anmälas till Konkurrensverket enligt lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992)
eller till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll
av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning"), ska statsrådets beslut ges
inom två månader från det att ärendet som
gäller företagsköpet har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt.
——————————————

——————————————
Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 1 mom. Statsrådet ska fatta beslut inom
två månader från det att ansökan har inkommit till statsrådet. Om orsaken till förändringen av bestämmanderätten är ett företagsköp som ska anmälas till Konkurrens- och
konsumentverket enligt konkurrenslagen
(948/2011) eller till Europeiska kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr
139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning"),
ska statsrådets beslut ges inom två månader
från det att ärendet som gäller företagsköpet
har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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4.
Lag
om ändring av 44 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) 44 § 2 mom.
som följer:
Gällande lydelse
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44 §

44 §

Myndighetssamarbete och rätt att lämna information

Myndighetssamarbete och rätt att lämna information

——————————————
När Kommunikationsverket och dataombudsmannen utför uppgifter enligt denna lag
ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt
med Finansinspektionen, konkurrensverket
och Konsumentverket samt med varandra.

——————————————
När Kommunikationsverket och dataombudsmannen utför uppgifter enligt denna lag
ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt
med Finansinspektionen och Konkurrensoch konsumentverket samt med varandra.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———

RP 108/2012 rd

75

5.
Lag
om ändring av 17 § i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009) 17 § 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
17 §

17 §

Ändring och återkallande av koncession

Ändring och återkallande av koncession

——————————————
Statsrådet kan återkalla en koncession, om
en överföring av koncessionen enligt 16 § 2
mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1
mom. ställs på en överföring. En koncessionshavare som gör en överföring av en koncession enligt 16 § 2 mom. kan begära ett förhandsbeslut om behovet av att återkalla koncessionen. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992) ska
meddelas till konkurrensverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll
av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett
beslut som vunnit laga kraft.

——————————————
Statsrådet kan återkalla en koncession, om
en överföring av koncessionen enligt 16 § 2
mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1
mom. ställs på en överföring. En koncessionshavare som gör en överföring av en koncession enligt 16 § 2 mom. kan begära ett förhandsbeslut om behovet av att återkalla koncessionen. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till
Konkurrens- och konsumentverket eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen,
ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett
beslut som vunnit laga kraft.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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6.

Lag
om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 12 § 4 mom. och 113 §, sådana de lyder, 12 § 4 mom. i lag 463/2009 och 113 § i lag 363/2011, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

12 §

Återkallande och överföring av koncession

Återkallande och överföring av koncession

——————————————
En koncessionshavare kan begära ett förhandsbeslut om återkallande av koncession
som sker på basis av 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två
månader från det att ansökan anlände till
myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) ska meddelas till
konkurrensverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast
inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut
som vunnit laga kraft.
——————————————

——————————————
Koncessionshavaren kan begära förhandsbeslut om återkallande av koncessionen enligt 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till
Konkurrens- och konsumentverket eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen,
ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då
företagsförvärvsärendet har avgjorts genom
ett beslut som vunnit laga kraft.
——————————————

113 §

113 §

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Konkurrensverket och konsumentombudsmannen

Utlämnande av sekretessbelagda handlingar
till Konkurrens- och konsumentverket och
konsumentombudsmannen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om ofUtöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har kommunikationsministeriet (621/1999) har kommunikationsministeriet
och Kommunikationsverket rätt att till Kon- och Kommunikationsverket rätt att till Kon-
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kurrensverket och konsumentombudsmannen
lämna ut sekretessbelagda handlingar som de
har tagit emot eller upprättat i samband med
fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag,
om detta är nödvändigt för att Konkurrensverket eller konsumentombudsmannen ska
kunna sköta sina uppgifter.
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kurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen lämna ut sekretessbelagda handlingar som de har tagit emot eller
upprättat i samband med fullgörandet av
uppgifterna enligt denna lag, om detta är
nödvändigt för att Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen
ska kunna sköta sina uppgifter.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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7.
Lag
om ändring av 13 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 13 § 3 mom., sådant momentet lyder i lag 306/2010, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 §

13 §

Överföring av koncession och förändringar i
den faktiska bestämmanderätten

Överföring av koncession och förändringar i
den faktiska bestämmanderätten

——————————————
Anmälan om sådan överföring eller förändring som avses i 1 och 2 mom. ska omedelbart göras till koncessionsmyndigheten. Koncessionshavaren kan begära ett förhandsbeslut i ärendet. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut senast inom två månader
från det att anmälan eller ansökan anlände till
myndigheten. Om förändringen i bestämmanderätten beror på ett företagsförvärv som enligt lagen om konkurrensbegränsningar
(480/1992) ska meddelas till konkurrensverket eller enligt rådets förordning (EG) nr
139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning) till
kommissionen, ska koncessionsmyndigheten
meddela ett beslut senast inom två månader
från den dag då företagsförvärvsärendet har
avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft.
——————————————

——————————————
Anmälan om sådan överföring eller förändring som avses i 1 och 2 mom. ska omedelbart göras till koncessionsmyndigheten. Koncessionshavaren kan begära ett förhandsbeslut i ärendet. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut senast inom två månader
från det att anmälan eller ansökan anlände till
myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv
som
enligt
konkurrenslagen
(948/2011) ska meddelas till Konkurrensoch konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast
inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut
som vunnit laga kraft.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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8.

Lag
om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 3 mom., 28 b § 3 mom.,
28 c § samt 29 § 4 mom., sådana de lyder, 7 § 3 mom., 28 b § 3 mom. och 28 c § i lag
524/2008 samt 29 § 4 mom. i lag 442/2012, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Ägarkontroll

Ägarkontroll

——————————————
Försäkringsinspektionen ska be Konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan
anmälan som avses i 1 mom., om förvärvet
omfattas av den tillsyn över företagsförvärv
som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).
——————————————

——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan anmälan som avses i 1 mom., om
förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen
(948/2001).
——————————————

28 b §

28 b §

Försäkringsinspektionens konkurrenstillsyn

Finansinspektionens konkurrenstillsyn

——————————————
——————————————
Försäkringsinspektionen och KonkurrensFinansinspektionen och Konkurrens- och
verket ska samarbeta med varandra på ett än- konsumentverket ska samarbeta med vardamålsenligt sätt.
andra på ett ändamålsenligt sätt.
28 c §

28 c §

Remissförfarande

Remissförfarande

Konkurrens- och konsumentverket ska beKonkurrensverket ska begära utlåtande av
Försäkringsinspektionen när det behandlar en gära utlåtande av Finansinspektionen när det
konkurrensbegränsning som huvudsakligen behandlar en konkurrensbegränsning som
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gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

29 §

29 §

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion,
överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett
annat arbetspensionsförsäkringsbolag och
delning

——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan
som avses i 1 mom., om det arrangemang
som avses i ansökan omfattas av den tillsyn
över företagsförvärv som avses i lagen om
konkurrensbegränsningar.

——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., om
det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som
avses i konkurrenslagen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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9.
Lag
om ändring av 41 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (386/1995) 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1172/2004,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
41 §

41 §

Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen

Lagens förhållande till konkurrenslagstiftningen

——————————————
Om ett ärende som elmarknadsmyndigheten
behandlar gäller ett förfarande som kan bryta
mot stadgandena om konkurrensbegränsningar i lagen om konkurrensbegränsningar
(480/92) kan elmarknadsmyndigheten hänskjuta ärendet för behandling i enlighet med
lagen om konkurrensbegränsningar till den
del det är fråga om konkurrensbegränsningar.
När konkurrensbegränsningar på elmarknaden och deras skadliga effekter bedöms skall
också denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser beaktas.
Konkurrensverket skall årligen offentliggöra en berättelse om tillämpningen av lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992) på
elmarknaden. Berättelsen skall lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med internationella informationsförpliktelser som är bindande för Finland.

——————————————
Om ett ärende som elmarknadsmyndigheten behandlar gäller ett förfarande som kan
bryta mot bestämmelserna om konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen (948/2011),
får elmarknadsmyndigheten hänskjuta ärendet för behandling i enlighet med konkurrenslagen till den del det är fråga om konkurrensbegränsningar.
När konkurrensbegränsningar på elmarknaden och deras skadliga effekter bedöms
skall också denna lag och med stöd av den
utfärdade bestämmelser och föreskrifter beaktas.
Konkurrens- och konsumentverket skall årligen offentliggöra en berättelse om tillämpningen av konkurrenslagen på elmarknaden.
Berättelsen skall lämnas till Europeiska
kommissionen i enlighet med internationella
informationsförpliktelser som är bindande för
Finland.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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10.
Lag
om ändring av 135 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 135 § 3 mom., sådant det lyder i lag
420/2003, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

135 §
——————————————
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., när det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den
tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992).
——————————————

135 §
——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., när
det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som
avses i konkurrenslagen (948/2011).
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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11.
Lag
om ändring av 102 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 102 § 4 mom., sådant momentet lyder i lag
421/2003, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

102 §
——————————————
Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., när det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den
tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992).
——————————————

102 §
——————————————
Finansinspektionen ska be Konkurrensoch konsumentverket om ett utlåtande över
en sådan ansökan som avses i 1 mom., om
det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som
avses i konkurrenslagen (948/2011).
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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12.
Lag
om ändring av 29 § i beredskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 29 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
29 §

29 §

Övervaknings- och upplysningsskyldighet

Övervaknings- och upplysningsskyldighet

För tryggande av befolkningens försörjning
under undantagsförhållanden som avses i 3 §
1—3 punkten är en näringsidkare skyldig att
på begäran underrätta arbets- och näringsministeriet, Konsumentverket, regionförvaltningsverket och en magistrat som med stöd
av
lagen
om
konsumentrådgivning
(800/2008) ger konsumentrådgivning om situationen beträffande en sådan konsumtionsnyttighets efterfrågan och utbud som omfattas
av dagligvaruförsörjningen och som är av avsevärd betydelse för befolkningens försörjning och folkhälsan. Näringsidkaren ska
dessutom, om detta är nödvändigt med tanke
på prisövervakningen, i begärd omfattning
uppge en nyttighets pris eller prissättningsgrund och förändringar i dem.
——————————————

För tryggande av befolkningens försörjning
under undantagsförhållanden som avses i 3 §
1—3 punkten är en näringsidkare skyldig att
på begäran underrätta arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket,
regionförvaltningsverket och en magistrat
som med stöd av lagen om konsumentrådgivning (800/2008) ger konsumentrådgivning
om situationen beträffande en sådan konsumtionsnyttighets efterfrågan och utbud som
omfattas av dagligvaruförsörjningen och som
är av avsevärd betydelse för befolkningens
försörjning och folkhälsan. Näringsidkaren
ska dessutom, om detta är nödvändigt med
tanke på prisövervakningen, i begärd omfattning uppge en nyttighets pris eller prissättningsgrund och förändringar i den.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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13.
Lag
om ändring av 85 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 85 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
85 §

85 §

Meddelande av förbud i konsumentskyddsärenden

Meddelande av förbud i konsumentskyddsärenden

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela
förbud som avses i 1 mom. och temporära
förbud enligt vad lagen om Konsumentverket
(1056/1998) föreskriver om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

——————————————
Konsumentombudsmannen får meddela
förbud som avses i 1 mom. och interimistiska
förbud i enlighet med vad som i lagen om
Konkurrens- och konsumentverket ( / ) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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14.

Lag
om ändring av lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 16, 17 § och 19 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
16 §

16 §

Administrativ kontaktpunkt

Administrativ kontaktpunkt

Konsumentverket är den kontaktpunkt som
Konkurrens- och konsumentverket är den
avses i artikel 28.2 i Europaparlamentets och kontaktpunkt som avses i artikel 28.2 i Eurorådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på paparlamentets
och
rådets
direktiv
den inre marknaden (tjänstedirektivet).
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).

17 §

17 §

Skyldighet att anmäla risk för allvarlig skada

Skyldighet att anmäla risk för allvarlig skada

Om den behöriga myndigheten upptäcker
sådana omständigheter i anslutning till en
tjänst som kan orsaka allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller för miljön i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska
myndigheten anmäla detta till Konsumentverket, som ansvarar för användningen av den
varningsmekanism som avses i artikel 32 i
tjänstedirektivet.

Om den behöriga myndigheten upptäcker
sådana omständigheter i anslutning till en
tjänst som kan orsaka allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller för miljön i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska
myndigheten anmäla detta till Konkurrensoch konsumentverket, som ansvarar för användningen av den varningsmekanism som
avses i artikel 32 i tjänstedirektivet.
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19 §

19 §

Tillsyn

Tillsyn

Konsumentombudsmannen övervakar att
7―10 § i denna lag följs i kontakterna mellan
en tjänsteleverantör och en konsument. I fråga om skötseln av tillsynsuppgiften, rätten att
bestämma påföljder och förandet av ärenden
till marknadsdomstolen gäller bestämmelserna i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978)
samt
lagen
om
Konsumentverket
(1056/1998).

Konsumentombudsmannen övervakar att
7―10 § i denna lag följs i kontakterna mellan en tjänsteleverantör och en konsument. I
fråga om skötseln av tillsynsuppgiften, rätten
att bestämma påföljder och förandet av ärenden till marknadsdomstolen gäller bestämmelserna i 2 kap. i konsumentskyddslagen
(38/1978) samt i lagen om Konkurrens- och
konsumentverket ( / ).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
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15.
Lag
om ändring av lagen om paketreserörelser,

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om paketreserörelser (939/2008) 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 och 8 §,
9 § 1 mom., 10 och 11 §, 12 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 15—17 §, 19 § 2 mom., 21 § och
22 § 1 mom., av dem 14 § 1 mom. sådant momentet lyder i lag 1535/2009, samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————

——————————————
Denna lag gäller inte näringsidkare som
etablerat sig i en stat som tillhör Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som endast tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland.

4§

4§

Registret över paketreserörelser

Registret över paketreserörelser

Konsumentverket ska föra ett register över
dem som idkar paketreserörelse (registret
över paketreserörelser). Var och en har rätt
att få uppgifter ur registret.
——————————————

Konkurrens- och konsumentverket ska föra
ett register över dem som idkar paketreserörelse (registret över paketreserörelser). Var
och en har rätt att få uppgifter ur registret.
——————————————

5§

5§

Registeranmälan och anmälan om ändringar

Registeranmälan och anmälan om ändringar

Den som har för avsikt att idka paketreserörelse ska göra en skriftlig anmälan om detta
till Konsumentverket för införande i registret.
Anmälan får också lämnas elektroniskt.
——————————————
Ändringar i de uppgifter som införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till Konsu-

Den som har för avsikt att idka paketreserörelse ska göra en skriftlig anmälan om detta
till Konkurrens- och konsumentverket för införande i registret. Anmälan får också lämnas
elektroniskt.
——————————————
Ändringar i de uppgifter som införts i re-
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mentverket skriftligen. Anmälan får också
lämnas elektroniskt. En anmälan om att någon upphör med att idka paketreserörelse ska
innehålla en redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan
komma att fullgöras ur säkerheten.

gistret ska utan dröjsmål anmälas till Konkurrens- och konsumentverket skriftligen.
Anmälan får också lämnas elektroniskt. En
anmälan om att någon upphör med att idka
paketreserörelse ska innehålla en redogörelse
för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur säkerheten.

6§

6§

Förutsättningar för registrering

Förutsättningar för registrering

Konsumentverket ska registrera den som
gjort en anmälan enligt 5 § 1 mom. som idkare av paketreserörelse, om
1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,
2) anmälaren, när det är fråga om en fysisk
person, har uppnått myndighetsåldern, inte
har försatts i konkurs och inte har fått sin
handlingsbehörighet begränsad, och
3) anmälaren har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.

Konkurrens- och konsumentverket ska registrera den som gjort en anmälan enligt 5 § 1
mom. som idkare av paketreserörelse, om
1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,
2) anmälaren, när det är fråga om en fysisk
person, har uppnått myndighetsåldern, inte
har försatts i konkurs och inte har fått sin
handlingsbehörighet begränsad, och
3) anmälaren har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.

8§

8§

Avförande ur registret

Avförande ur registret

Konsumentverket ska avföra en idkare av
paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering som anges i 6 § inte
längre finns eller om den registrerade har
upphört med sin verksamhet.
En idkare av paketreserörelse ska ges tillfälle att bli hörd innan han avförs ur registret.

Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en idkare av paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering
som anges i 6 § inte längre finns eller om den
registrerade har upphört med sin verksamhet.
En idkare av paketreserörelse ska ges tillfälle
att bli hörd innan han avförs ur registret.

9§

9§

Ställande av säkerhet

Ställande av säkerhet

En researrangör ska, för den händelse att
researrangören blir insolvent, hos Konsumentverket ställa en av Konsumentverket
godkänd säkerhet som tryggar
1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,
2) ersättning till konsumenten för den avgift
som betalats före resans början om resan in-

En researrangör ska, för den händelse att
researrangören blir insolvent, hos Konkurrens- och konsumentverket ställa en av Konkurrens- och konsumentverket godkänd säkerhet som tryggar
1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,
2) ersättning till konsumenten för den av-
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ställs eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan om resan avbryts, samt
3) inkvartering av resenärerna på resmålet
fram till returtransporten, om inkvartering har
ingått i avtalet.

gift som betalats före resans början om resan
inställs eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan om resan
avbryts, samt
3) inkvartering av resenärerna på resmålet
fram till returtransporten, om inkvartering
har ingått i avtalet.

10 §

10 §

Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet

Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet

Konsumentverket kan helt eller delvis befria en idkare av paketreserörelse från skyldigheten att ställa säkerhet, om
1) inga avgifter tas ut hos konsumenten för
paketresor eller tjänster i anslutning till dessa
innan resan påbörjas, eller
2) det i paketresan inte ingår transport och
det inte föreligger någon risk för att resan avbryts i en situation där idkaren av paketreserörelse blir insolvent.
Konsumentverket ska återkalla befrielsen
om det inte längre finns någon grund för den.

Konkurrens- och konsumentverket kan helt
eller delvis befria en idkare av paketreserörelse från skyldigheten att ställa säkerhet, om
1) inga avgifter tas ut hos konsumenten för
paketresor eller tjänster i anslutning till dessa
innan resan påbörjas, eller
2) det i paketresan inte ingår transport och
det inte föreligger någon risk för att resan
avbryts i en situation där idkaren av paketreserörelse blir insolvent.
Konkurrens- och konsumentverket ska
återkalla befrielsen om det inte längre finns
någon grund för den.

11 §

11 §

Godtagbar säkerhet

Godtagbar säkerhet

Som säkerhet ska godkännas en borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring
1) vars utfärdare har sin hemort i en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka
till för de prestationer som avses i 9 § 1
mom.,
3) som upphör att gälla tidigast tre månader
från den tidpunkt då Konsumentverket av den
som har utfärdat säkerheten har fått skriftlig
anmälan om att den upphör, och
4) som på yrkande av Konsumentverket, så
snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller Konsumentverket annars
har konstaterat att en idkare av paketreserörelse är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse av en betalningsförpliktelse som säker-

Som säkerhet ska godkännas en borgen,
annan garantiförbindelse eller försäkring
1) vars utfärdare har sin hemort i en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka
till för de prestationer som avses i 9 § 1
mom.,
3) som upphör att gälla tidigast tre månader
från den tidpunkt då Konkurrens- och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den upphör, och
4) som på yrkande av Konkurrens- och
konsumentverket, så snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller Konkurrens- och konsumentverket annars har
konstaterat att en idkare av paketreserörelse
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är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse
av en betalningsförpliktelse som säkerheten
omfattar.
12 §

12 §

Användning av säkerheten

Användning av säkerheten

——————————————
Beslut om användningen av säkerheten fattas av Konsumentverket. Konsumentverket
bestämmer en dag före vilken resenären ska
kräva att säkerheten används till betalning av
hans eller hennes fordran.

——————————————
Beslut om användningen av säkerheten fattas av Konkurrens- och konsumentverket.
Konkurrens- och konsumentverket bestämmer en dag före vilken resenären ska kräva
att säkerheten används till betalning av hans
eller hennes fordran.

13 §

13 §

Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Den som idkar paketreserörelse ska utan
dröjsmål till Konsumentverket anmäla sådana
ändringar i verksamhetens art eller omfång
som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av säkerheten.

Den som idkar paketreserörelse ska utan
dröjsmål till Konkurrens- och konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens
art eller omfång som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av
säkerheten.

14 §

14 §

Tillsyn

Tillsyn

Konsumentverket samt, enligt Konsumentverkets anvisningar, regionförvaltningsverken
och polismyndigheterna övervakar att denna
lag och de bestämmelser och föreskrifter som
har utfärdats med stöd av den följs.
——————————————

Konkurrens- och konsumentverket samt,
enligt Konkurrens- och konsumentverkets
anvisningar, regionförvaltningsverken och
polismyndigheterna övervakar att denna lag
och de bestämmelser och föreskrifter som har
utfärdats med stöd av den följs.
——————————————

15 §

15 §

Tvångsmedel

Tvångsmedel

Om någon idkar paketreserörelse utan att
Om någon idkar paketreserörelse utan att ha
blivit registrerad som idkare av paketreserö- ha blivit registrerad som idkare av paketreserelse eller om någon som idkar paketreserö- rörelse eller om någon som idkar paketreserelse utan att ha ställt säkerhet utövar verk- rörelse utan att ha ställt säkerhet utövar verk-

RP 108/2012 rd
Föreslagen lydelse

92
Gällande lydelse

samhet för vilken säkerhet krävs, kan Konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta denna verksamhet.
Om den säkerhet som ställts av en idkare av
paketreserörelse inte längre kan godkännas,
kan Konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom utsatt tid ställa ny säkerhet.
Om ny säkerhet inte ställs inom den utsatta
tiden, kan Konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta den verksamhet för vilken säkerhet krävs.
Om en idkare av paketreserörelse försummar en skyldighet enligt 13 §, 14 § 2 mom.
eller 19 §, kan Konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom en utsatt tid fullgöra sin
skyldighet.
Konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf
med vite.

samhet för vilken säkerhet krävs, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta denna verksamhet.
Om den säkerhet som ställts av en idkare
av paketreserörelse inte längre kan godkännas, kan Konkurrens- och konsumentverket
uppmana rörelseidkaren att inom utsatt tid
ställa ny säkerhet. Om ny säkerhet inte ställs
inom den utsatta tiden, kan Konkurrens- och
konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att
fortsätta den verksamhet för vilken säkerhet
krävs.
Om en idkare av paketreserörelse försummar en skyldighet enligt 13 §, 14 § 2 mom.
eller 19 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom en
utsatt tid fullgöra sin skyldighet.
Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses
i denna paragraf med vite.

16 §

16 §

Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konsumentverket kan vidta åtgärder enligt
15 § även på ansökan av en sådan utländsk
myndighet eller organisation som avses i 2 § i
lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har
sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG
om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de har genomförts
nationellt i den lag som blir tillämplig.

Konkurrens- och konsumentverket kan vidta åtgärder enligt 15 § även på ansökan av en
sådan utländsk myndighet eller organisation
som avses i 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider
mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de
har genomförts nationellt i den lag som blir
tillämplig.

17 §

17 §

Anhängiggörande av förbudsföreläggande
utomlands

Anhängiggörande av förbudsföreläggande
utomlands

Bestämmelser om Konsumentverkets rätt
att anhängiggöra förbudsföreläggande i en
annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i
lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.
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19 §

19 §

Revisor och bokföring

Revisor och bokföring

——————————————
Bland de upplysningar som lämnas till
Konsumentverket ska på begäran finnas ett
utlåtande av en revisor som avses i 1 mom.
——————————————

——————————————
Bland de upplysningar som lämnas till
Konkurrens- och konsumentverket ska på begäran finnas ett utlåtande av en revisor som
avses i 1 mom.
——————————————

21 §

21 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Ett beslut som Konsumentverket har medEtt beslut som Konkurrens- och konsudelat med stöd av 8 och 10―12 § ska iakttas mentverket har meddelat med stöd av 8 och
även om det överklagas, om inte besvärsin- 10—12 § ska iakttas även om det överklagas,
stansen bestämmer något annat.
om inte besvärsinstansen bestämmer något
annat.
22 §

22 §

Delegationen för paketresefrågor

Delegationen för paketresefrågor

I anslutning till Konsumentverket finns en
delegation för paketresefrågor som tillsätts av
arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder.
——————————————

I anslutning till Konkurrens- och konsumentverket finns en delegation för paketresefrågor som tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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16.

Lag
om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om konsumentrådgivning (800/2008) 2 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Ordnande av konsumentrådgivning

Ordnande av konsumentrådgivning

Konsumentverket svarar för den allmänna
Konkurrens- och konsumentverket svarar
ledningen, styrningen och tillsynen av kon- för den allmänna ledningen, styrningen och
sumentrådgivningen.
tillsynen av konsumentrådgivningen.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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17.
Lag
om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 26 § 2
mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
26 §

26 §

Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få
uppgifter

Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få
uppgifter

——————————————
En tjänsteleverantör är utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att
lämna Kommunikationsverket uppgifter som
behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter
finns i lagen om Konsumentverket
(1056/1998).

——————————————
En tjänsteleverantör är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att lämna
Kommunikationsverket uppgifter som behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter
finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ).
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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18.

Lag
om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 4 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 10 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som
Marknadsdomstolen behandlar ärenden
hör till dess behörighet enligt
som hör till dess behörighet enligt
——————————————
——————————————
4) lagen om Konsumentverket (1056/1998),
4) lagen om Konkurrens- och konsument——————————————
verket ( / ),
——————————————
3§

3§

Anhängiggörande av ärenden

Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett
ärende som behandlas med stöd av
1) konsumentskyddslagen, lagen om Konsumentverket, 13 § 1 mom. lagen om indrivning av fordringar eller lagen om televisionsoch radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,
——————————————

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett
ärende som behandlas med stöd av
1) konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom.
lagen om indrivning av fordringar eller lagen
om televisions- och radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,
——————————————

10 §

10 §

Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen skall genast delge konMarknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses sumentombudsmannen en ansökan som avses
i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentombuds- i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentom-

Gällande lydelse
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kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om Konsumentverket
har för avsikt att vidta åtgärder med anledning av ärendet.
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budsmannen skall inom 30 dagar efter att han
fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om Konkurrensoch konsumentverket har för avsikt att vidta
åtgärder med anledning av ärendet.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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19.

Lag
om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 2 § 2 mom. och 4 § 1
mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. delvis ändrat i lagarna 789/2009 och 753/2010 samt 4 § 1
mom. i lagarna 1533/2001 och 789/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Utländska myndigheters och organisationers
rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

Utländska myndigheters och organisationers
rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

——————————————
Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs
av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller
förbjudande av verksamhet som strider mot
artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 § 2
mom. 4 punkten eller mot det direktiv som
nämns i momentets 6 punkt handläggs dock
av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet så som föreskrivs i läkemedelslagen (395/1987) och förbjudande av
verksamhet som strider mot artikel 7 i det direktiv som nämns i momentets 5 punkt av
Konsumentverket så som föreskrivs i lagen
om paketreserörelser (939/2008).

——————————————
Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs
av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller
förbjudande av verksamhet som strider mot
artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 § 2
mom. 4 punkten eller mot det direktiv som
nämns i momentets 6 punkt handläggs dock
av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet så som föreskrivs i läkemedelslagen (395/1987) och förbjudande av
verksamhet som strider mot artikel 7 i det direktiv som nämns i momentets 5 punkt av
Konkurrens- och konsumentverket så som föreskrivs i lagen om paketreserörelser
(939/2008).

4§

4§

Rätt till anhängiggörande i en annan EESstat

Rätt till anhängiggörande i en annan EESstat

Konsumentombudsmannen, Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet,
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården, Konsumentverket, Kommunikationsverket och Finansinspektionen har rätt

Konsumentombudsmannen, Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet,
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården, Konkurrens- och konsumentverket, Kommunikationsverket och Finansin-

Gällande lydelse

RP 108/2012 rd
Föreslagen lydelse

att i ärenden som faller under respektive tillsynsbehörighet yrka att verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om
verksamheten kränker konsumenternas av
myndigheterna skyddade allmänna intressen i
Finland.
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spektionen har rätt att i ärenden som faller
under respektive tillsynsbehörighet yrka att
verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om verksamheten kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade
allmänna intressen i Finland.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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20.
Lag
om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) 2 § 1 mom. samt
4 och 7 §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1522/2009 och 7 § delvis ändrad i lag 1522/2009,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Ordnande av ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning

Ordnande av ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning

Konsumentverket har hand om den allmänna ledningen och styrningen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen
samt tillsynen över dem.
——————————————

Konkurrens- och konsumentverket har hand
om den allmänna ledningen och styrningen
av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt tillsynen över dem.
——————————————

4§

4§

Ersättning av statens medel

Ersättning av statens medel

Ersättning till den som ordnar ekonomiska
rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som handels- och industriministeriet fastställer på framställning av Konsumentverket.
Ersättningen bestäms så att den motsvarar
kostnaderna för ändamålsenlig produktion av
tjänsterna.

Ersättning till den som ordnar ekonomiska
rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fastställer på framställning av Konkurrens- och
konsumentverket. Ersättningen bestäms så att
den motsvarar kostnaderna för ändamålsenlig
produktion av tjänsterna.

7§

7§

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter

Den som producerar ekonomiska rådgivDen som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är ningstjänster och skuldrådgivningstjänster är
skyldig att för uppföljningen och tillsynen skyldig att för uppföljningen och tillsynen
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samt för fastställandet av ersättningen lämna samt för fastställandet av ersättningen lämna
regionförvaltningsverket och Konsumentver- regionförvaltningsverket och Konkurrensket behövliga uppgifter om sin verksamhet.
och konsumentverket behövliga uppgifter om
sin verksamhet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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21.

Lag
om ändring av 14 § i lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 14 § 3 mom., sådant momentet lyder
delvis ändrat i lag 1538/2001, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
14 §

14 §

Meddelande av förbud

Meddelande av förbud

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela ett
förbud som avses i 13 § 1 mom. eller meddela ett temporärt förbud med iakttagande av
vad som i lagen om Konsumentverket
(1056/1998) föreskrivs om förbud som meddelas av konsumentombudsmannen.

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela ett
förbud som avses i 13 § 1 mom. eller meddela ett interimistiskt förbud med iakttagande
av vad som i lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ) föreskrivs om förbud
som meddelas av konsumentombudsmannen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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22.

Lag
om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 19 § 1 mom. samt 7 kap. 6 och 7 §, sådana
de lyder i lag 795/2005, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 KAP.

2 kap.

Köparens skydd under byggnadsfasen

Köparens skydd under byggnadsfasen

——————————————
19 §

——————————————
19 §

Säkerhet för den händelse att en stiftande
delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet

Säkerhet för den händelse att en stiftande
delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet

En stiftande delägare skall innan bostadsaktierna bjuds ut till försäljning se till att det till
förmån för aktiebolaget och köparna av bostadsaktier som säkerhet för den stiftande
delägarens insolvens i överensstämmelse med
denna paragraf tecknas en för ändamålet
lämplig försäkring eller att det ges en bankgaranti eller någon annan garanti enligt de villkor som Konsumentverket fastställer. Försäkringen eller garantin skall gälla i tio år efter
det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Om en statlig eller kommunal myndighet är stiftande
delägare, är den dock inte skyldig att arrangera säkerhet för sin insolvens.
——————————————

En stiftande delägare skall innan bostadsaktierna bjuds ut till försäljning se till att det
till förmån för aktiebolaget och köparna av
bostadsaktier som säkerhet för den stiftande
delägarens insolvens i överensstämmelse
med denna paragraf tecknas en för ändamålet
lämplig försäkring eller att det ges en bankgaranti eller någon annan garanti enligt de
villkor som Konkurrens- och konsumentverket fastställer. Försäkringen eller garantin
skall gälla i tio år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för
användning. Om en statlig eller kommunal
myndighet är stiftande delägare, är den dock
inte skyldig att arrangera säkerhet för sin insolvens.
——————————————
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7 KAP.

7 kap.

Särskilda stadganden

Särskilda stadganden

——————————————
6§

——————————————
6§

Anvisning om säkerheter

Anvisning om säkerheter

Konsumentverket skall utarbeta en anvisning om säkerheter som avses i 2 och 4 kap.
och i samråd med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter se till att de som bygger
eller låter bygga bostäder har tillgång till anvisningen innan byggnadsarbetet påbörjas.

Konkurrens- och konsumentverket ska utarbeta en anvisning om säkerheter som avses
i 2 och 4 kap. och i samråd med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter se till att de
som bygger eller låter bygga bostäder har
tillgång till anvisningen innan byggnadsarbetet påbörjas.

7§

7§

Intyg över insolvenssäkerhet

Intyg över insolvenssäkerhet

Stiftande delägare och andra i 4 kap. avsedda säljare skall se till att byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsyn tillställs
ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som
förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a §
avsedda fall den som beviljat säkerhet skall
på begäran utfärda ett intyg över säkerheten.
Av intyget skall framgå vilket byggnadsprojekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som
har ställts och till förmån för vem säkerheten
gäller. Bestämmelser om byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att underrätta Konsumentverket om att intyg saknas finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Stiftande delägare och andra i 4 kap. avsedda säljare ska se till att byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutsyn tillställs
ett intyg över insolvenssäkerhet som ställts
enligt 2 kap. 19 § eller 4 kap. 3 a §. Den som
förvarar skyddsdokument eller i 4 kap. 3 a §
avsedda fall den som beviljat säkerhet ska på
begäran utfärda ett intyg över säkerheten. Av
intyget ska framgå vilket byggnadsprojekt intyget gäller, vilket slags säkerhet som har
ställts och till förmån för vem säkerheten
gäller. Bestämmelser om byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att underrätta Konkurrens- och konsumentverket om att intyg
saknas finns i Finlands byggbestämmelsesamling.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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23.
Lag
om ändring av 30 kap. 3 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 3 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag
940/2008, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
30 KAP.

30 kap.

Om näringsbrott

Om näringsbrott

3a§

3a§

Paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott

Paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
2) utan att ha ställt säkerhet idkar sådan paketreserörelse för vilken det enligt 9 § i lagen
om paketreserörelser krävs säkerhet eller som
lämnar Konsumentverket oriktiga uppgifter
om en omständighet som inverkar på behovet
av säkerhet eller godkännandet av säkerhet
eller underlåter att uppge en sådan omständighet och därmed försvagar resenärernas
ekonomiska trygghet,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för paketreserörelseförseelse dömas till böter.
——————————————

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
——————————————
2) utan att ha ställt säkerhet idkar sådan
paketreserörelse för vilken det enligt 9 § i lagen om paketreserörelser krävs säkerhet eller
som lämnar Konkurrens- och konsumentverket oriktiga uppgifter om en omständighet
som inverkar på behovet av säkerhet eller
godkännandet av säkerhet eller underlåter att
uppge en sådan omständighet och därmed
försvagar resenärernas ekonomiska trygghet,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för paketreserörelseförseelse dömas till böter.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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24.

Lag
om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 2 kap. 17 § 2 mom., 3 kap. 3 § 2 mom. och 7
kap. 51 § 1 mom., sådana de lyder, 2 kap. 17 § 2 mom. i lag 561/2008, 3 kap. 3 § 2 mom. i lag
1547/2001 samt 7 kap. 51 § 1 mom. lag 746/2010, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

17 §

17 §

Att meddela förbud

Att meddela förbud

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela
förbud som avses i 16 § och temporära förbud
på det sätt som föreskrivs i 6 § i lagen om
Konsumentverket (1056/1998).

——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela
förbud som avses i 16 § och interimistiska
förbud på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (
/ ).

3 kap.

3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

Reglering av avtalsvillkor

3§
——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela i
2 § avsett förbud eller meddela förbudet temporärt i enlighet med vad som bestäms i lagen
om Konsumentverket (1056/1998).

3§
——————————————
Konsumentombudsmannen kan meddela i
2 § avsedda förbud eller interimistiska förbud i enlighet med vad som bestäms i lagen
om Konkurrens- och konsumentverket ( / ).
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
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7 kap.

7 kap.

Konsumentkrediter

Konsumentkrediter

51 §

51 §

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att bestämmelserna i detta
kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och Konsumentverket samt av regionförvaltningsverken såsom distriktsförvaltningsmyndigheter underställda Konsumentverket och även av Finansinspektionen när
kreditgivaren är ett av Finansinspektionens
tillsynsobjekt.
——————————————

Tillsynen över att bestämmelserna i detta
kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom
distriktsförvaltningsmyndigheter underställda
Konkurrens- och konsumentverket, samt av
Finansinspektionen när kreditgivaren är ett
av Finansinspektionens tillsynsobjekt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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Förordningsutkast

Statsrådets förordning
om Konkurrens- och konsumentverket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Konkurrens- och konsumentverket ( / ) och statstjänstemannalagen (1261/2010):
1§
Uppgifter
För att de uppgifter som anges i 2 § i lagen
om Konsument- och konkurrensverket ( / )
ska kunna fullgöras ska Konkurrens- och
konsumentverket
1) följa och bedöma konkurrensförhållanden och utveckling som påverkar konsumenternas ställnig samt beredningen av bestämmelser och föreskrifter som hänför sig till
näringslivet och ge utlåtanden i ärenden inom
sitt ansvarsområde,
3) fungera som sådan nationell konkurrensmyndighet som avses i rådets förordning
(EG) nr 1/2003, inklusive artikel 35, och som
får göra en anmälan som avses i artiklarna
4.4 och 4.5 samt i artikel 9.2, en påminnelse
som avses i artikel 9.5 och framställa en begäran som avses i artiklarna 22.1 och 22.2 i
rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer,
3) delta i internationellt samarbete och sörja för de internationella uppgifter och skyldigheter som ankommer på verket,
4) lämna näringsidkare och konsumenter
information om innehållet i och praxisen i
fråga om tillämpning av lagstiftningen inom
verkets och konsumentombudsmannens ansvarsområde samt publicera de viktigaste besluten på ett lämpligt sätt,
5) bedriva publicerings- och informationsverksamhet inom sitt ansvarsområde,

6) sörja för andra konsumentfrågor som
inte ankommer på någon annan myndighet.
2§
Regionförvaltningsverkens ställning
Konkurrens- och Konsumentverket samt
konsumentombudsmannen styr regionförvaltningsverken inom sina respektive ansvarsområden.
3§
Delegation
Delegationens uppgift är att stöda den strategiska planeringen vid verket och att främja
samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper.
Delegationen har en ordförande och en vice
ordförande samt högst 14 andra medlemmar
som företräder ministerier och andra myndigheter samt verkets viktigaste intressentgrupper. Till delegationen hör dessutom verkets generaldirektör och överdirektörer samt
en företrädare för personalen. För var och en
av medlemmarna utses en personlig suppleant.
Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för tre år i sänder.
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4§
Utnämning och anställning av personal
Generaldirektören utnämner chefen för en
verksamhetsenhet som är direkt underställd
honom eller henne.
Övriga tjänstemän utnämns och förordnas
samt personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.
5§
Behörighetsvillkor
Behörighetsvillkor för tjänsten som generaldirektör är högre högskolexamen, sådan
mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och
ledarerfarenhet.
Behörighetsvillkor för den överdirektör
som är chef för ansvarsområdet för konkurrensfrågor är högre högskoleexamen, god
förtrogenhet med konkurrensfrågorna och i
praktiken visad ledarförmåga.
Behörighetsvillkor för den överdirektör
som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor är juris magisterexamen, god för-
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trogenhet med konsumentfrågorna och i
praktiken visad ledarförmåga.
Behörighetsvillkor för annan chef för en
verksamhetsenhet som är direkt underställd
generaldirektören är högre högskoleexamen,
förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde
och i praktiken visad ledarförmåga.
6§
Förordnande av ställföreträdare
Generaldirektörens ställföreträdare, ställföreträdaren för överdirektören med ansvar för
konkurrensfrågorna och ställföreträdaren för
överdirektören med ansvar för konsumentfrågorna förordnas av arbets- och näringsministeriet.
Ställföreträdarna för den övriga personalen
förordnas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.
7§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

