
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012

Forslag
til

Lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven
(Indførelse af fængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.)

§ 1

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 13.
august 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »anmeldelsesskema-
er«: », og om indsendelse af en ikkefortrolig udgave af en
anmeldelse«.

2. I § 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »anmeldelsesskema-
er«: », og om indsendelse af en ikkefortrolig udgave af en
anmeldelse«.

3. I § 11, stk. 6, indsættes efter »stk. 2 eller 5«: », herunder
om indsendelse af en ikkefortrolig udgave af en forespørgsel
eller anmeldelse«.

4. I § 11 a indsættes som stk. 8 og 9:
»Stk. 8. Påbud om, at støtte skal bringes til ophør, jf. stk.

1, kan udstedes, uanset hvornår beslutningen om at yde den
pågældende støtte er truffet.

Stk. 9. Støtte, som i medfør af stk. 1 er påbudt tilbagebe-
talt, skal indbetales til statskassen.«

5. I § 12 b, stk. 3, indsættes efter »anmeldelsesskemaer«: »,
og om indsendelse af en ikkefortrolig udgave af en fusions-
anmeldelse«.

6. I § 12 d, stk. 5, indsættes efter »fusionen«: », jf. dog stk.
6«.

7. I § 12 d indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Klager en deltagende virksomhed til Konkurren-

ceankenævnet over sagsbehandlingen i en fusionssag, hvori
der endnu ikke er truffet afgørelse efter § 12 c, stk. 1 eller 3,
afbrydes fristerne i stk. 1-4, indtil ankenævnet har truffet af-
gørelse i klagesagen.«

8. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan tillige
offentliggøre redegørelser samt oplysninger om Konkurren-
cerådets og styrelsens virksomhed på konkurrenceområdet.«

9. I § 14, stk. 3, indsættes efter »virksomhed«: »på konkur-
renceområdet«.

10. § 15 a, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. I sager, hvor der udstedes påbud, eller hvor til-

sagn gøres bindende, udsender Konkurrencerådet en medde-
lelse om betænkeligheder og en klagepunktsmeddelelse. Fris-
ten for parternes afgivelse af udtalelse til en meddelelse om
betænkeligheder er 2 uger. Udstedes der påbud efter § 6, stk.
4, § 10 a, stk. 1 og 6, § 11, stk. 4, § 11 a, stk. 1, eller § 11 b,
stk. 2, er fristen for parternes afgivelse af udtalelse til en
klagepunktsmeddelelse 6 uger. I de i 3. pkt. nævnte sager,
hvor der skal foretages yderligere partshøring efter forvalt-
ningsloven, er fristen for afgivelse af udtalelse 3 uger, med-
mindre sagen allerede har været forelagt for Konkurrencerå-
det. 1.-4. pkt. gælder ikke i sager, hvor der træffes afgørelse
efter denne lovs kapitel 4.«

11. Efter § 15 d indsættes:

»§ 15 e. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan offent-
liggøre dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen, og hvor-
til der er behov for tredjemands bemærkninger. § 13, stk. 4,
finder tilsvarende anvendelse ved offentliggørelsen.«

12. I § 16 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Konkurrencerådet kan udstede påbud, som er

nødvendige for at sikre en rettidig og korrekt opfyldelse af
de påbud, som rådet har udstedt efter stk. 1.«

13. § 18, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan indsam-

le en kopi af dataindholdet fra elektroniske medier, der er
omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterføl-
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gende at gennemgå kopien. De indsamlede data skal forseg-
les eller på anden måde sikres mod læsning, inden kontrol-
undersøgelsen afsluttes. Den, der er genstand for kontrolun-
dersøgelsen, kan kræve, at denne selv eller en af denne ud-
peget repræsentant overværer, at de indsamlede data gøres
tilgængelige for læsning, og at styrelsen gennemgår det ind-
samlede materiale. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har
pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsens af-
slutning at give en kopi af de oplysninger, som styrelsen
måtte have taget fra de indsamlede data, til den, der er gen-
stand for kontrolundersøgelsen. Når gennemgangen af de
indsamlede data er gennemført, skal dataene sikres mod læs-
ning. De indsamlede data skal slettes, hvis styrelsen vurde-
rer, at materialet ikke indeholder beviser for en overtrædelse
af konkurrencereglerne. Beslutter Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen at gå videre med sagen, skal de indsamlede data
slettes, når sagen er endeligt afgjort.«

14. Efter § 18 a indsættes i kapitel 6:

»§ 18 b. I tilfælde, hvor en aftale eller adfærd efter en
foreløbig vurdering skønnes at være en overtrædelse af § 6,
stk. 1, § 11, stk. 1, eller EUF-traktatens artikel 101, stk. 1,
eller artikel 102, og hvor der skønnes at være risiko for al-
vorlig skade på konkurrencen, hvis der ikke foretages et hur-
tigt indgreb, kan Konkurrencerådet udstede påbud, jf. § 16,
der tager sigte på at bringe de skadelige virkninger af aftalen
eller adfærden til ophør.

Stk. 2. Senest 10 hverdage efter at Konkurrencerådet har
udstedt et påbud efter stk. 1, skal rådet indbringe afgørelsen
for Konkurrenceankenævnet med henblik på stadfæstelse af
påbuddet, jf. dog stk. 3. Finder indbringelse ikke sted inden
fristen, bortfalder afgørelsen.

Stk. 3. Et påbud efter stk. 1 gælder fra Konkurrenceanke-
nævnets stadfæstelse, og indtil Konkurrencerådet har truffet
afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af lo-
ven, eller Konkurrencerådet har gjort de af virksomhederne
afgivne tilsagn bindende, jf. § 16 a, stk. 1. Giver en part in-
den udløbet af fristen i stk. 2 afkald på, at Konkurrencerå-
dets afgørelse skal indbringes for Konkurrenceankenævnet,
gælder påbuddet, fra rådet har modtaget partens afkald.«

15. I § 19 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Konkurrenceankenævnet kan behandle afgørelser,

som Konkurrencerådet træffer i medfør af § 18 b, stk. 1.«

16. I § 21, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»Formanden eller et medlem kan dog færdigbehandle

sager, der ved ophøret af den pågældendes hverv er under
behandling i ankenævnet.«

17. I § 23, stk. 1, indsættes efter »forskyldt«: »efter stk. 3 el-
ler«.

18. I § 23, stk. 1, nr. 12, ændres »indhentes, eller« til: »ind-
hentes,«.

19. I § 23, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nyt nummer:
»13) undlader at efterkomme et påbud efter § 18 b, stk. 1,

eller.«
Nr. 13 bliver herefter nr. 14.

20. § 23, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Straffen for den, der i strid med § 6, stk. 1, eller

EUF-traktatens artikel 101, stk. 1, jf. § 24, stk. 1, indgår en
kartelaftale, jf. 2. pkt., kan stige til fængsel indtil 1 år og 6
måneder, hvis overtrædelsen er forsætlig og af grov beskaf-
fenhed navnlig på grund af overtrædelsens omfang eller de
skadevirkninger, den er egnet til at medføre. Ved kartelafta-
le efter 1. pkt. forstås en aftale, samordnet praksis eller ved-
tagelse mellem virksomheder i samme omsætningsled om
1) priser, avancer el.lign. for salget eller videresalget af

varer eller tjenesteydelser,
2) begrænsninger af produktion eller salg,
3) opdeling af markeder eller kunder eller
4) koordinering af bud.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved udmåling af bøder efter denne lov skal der
tages hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed. Ved
udmåling af bøder i forhold til juridiske personer skal der
desuden tages hensyn til den juridiske persons omsætning.

Stk. 6. Forældelsesfristen for bødestraf er 5 år.«

21. I § 23 a, stk. 1, indsættes efter »bøde«: »eller fængsels-
straf«.

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1007 af 24.
oktober 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 299 b indsættes:

»§ 299 c. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under
særlig skærpende omstændigheder indgår en kartelaftale
omfattet af konkurrencelovens § 23, stk. 3. Som særlig
skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor over-
trædelsen har haft et betydeligt omfang eller har været egnet
til at medføre betydelig skade.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2013.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 19. december 2012
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