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Høring - over udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven og
straffeloven
Ved e-mail af 22-06-2012 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om
Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet noterer, at en del af lovforslaget bygger på de anbefalinger, som et
flertal af medlemmerne af udvalget om konkurrencelovgivning afgav i en rapport fra
marts 2012.
Lovforslaget indeholder herudover elementer, som er en kodificering af administrativ
praksis, ligesom der indføres hjemmel til blandt andet at udstede foreløbigt påbud.
Lovforslaget indeholder i § 1, nr. 20 og § 2 forslag til indsættelse af en ny
bestemmelse i konkurrencelovens § 23, stk. 2 samt i straffelovens § 299 c, hvorved
der som noget væsentligt nyt indføres hjemmel til idømmelse af fængselsstraf for
overtrædelse af konkurrenceloven for så vidt angår kartelsager.
Advokatrådet noterer, at den valgte lovgivningsteknik ved indførsel af ny § 299 c i
straffeloven svarer til den lovgivningsteknik, som er anvendt i forbindelse med grove
krænkelser af ophavsret, patenter m.v. i straffelovens § 299 b.
Advokatrådet har i den forbindelse også noteret sig, at de valgte strafferammer ligger
inden for de strafferammer, som gælder i andre EU-lande, hvor man har indført
fængselsstraf.
Der beror i det væsentligste på en politisk vurdering, hvorvidt der bør indføres
fængselsstraf for kartel-overtrædelser, og Advokatrådet har derfor ikke
bemærkninger til denne del af lovforslaget.

samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
1

Advokatrådet

Lovforslaget tilsigter ligeledes en betydelig skærpelse af bødeniveauet for
overtrædelser af konkurrencelovgivningen. Dette sker lovteknisk ved indsættelsen af
§ 23, stk. 2 (lovforslagets § 1, nr. 20) og en ændret formulering af § 23, stk. 3 og 4
(forslagets § 1, nr. 21) samt en række bemærkninger om niveauer i forarbejderne.
Advokatrådet noterer sig, at de hidtidige bødeintervaller endnu ikke er fuldt ud
udnyttede af domstolene og at i øvrigt kun ganske få sager om alvorlige
overtrædelser af konkurrencelovgivningen har været forelagt domstolene.
Advokatrådet finder ligeledes lejlighed til at bemærke, at udvalget om
konkurrenceloven har indhentet en række oplysninger om bødeniveauer i andre lande
samt om bøder pålagt af EU-kommissionen. Disse bøder vedrører imidlertid alle
bøder for overtrædelser indenfor kartelområdet, som generelt anses for de groveste
krænkelser af konkurrencelovgivningen.
Der synes derfor ikke i den rapport, som udvalget om konkurrencelovgivning har
afgivet, at være skabt dokumentation for, at de danske bøder generelt ligger under
niveauet for bøder i andre lande. Der er ej heller gennemført en nærmere analyse af
de sager, som ligger bag de udmålte bøder, hvorfor det – som udvalget også angiver
– er ganske vanskeligt at drage konklusioner på baggrund af materialet. Der synes
således ikke umiddelbart at kunne henvises til et sagligt dokumenteret grundlag for
forhøjelse af bøderne, udover at disse selvsagt altid kan indføres ud fra et politisk
ønske om et skærpet sanktionsniveau.
Såfremt det særligt vedrører sager om kartelvirksomhed, som man ønsker at skærpe
straffen for, vil det efter advokatrådets opfattelse være rigtigst at præcisere dette i
selve lovteksten.
Lovforslaget indeholder udover strafskærpelsesbestemmelserne formuleringen af en
ny § 15 e (forslagets § 1, nr. 11).
Advokatrådet anbefaler, at det i selve lovteksten præciseres, at der skal være tale om
ikke-fortrolige dokumenter.
I lovforslaget findes en ændret formulering af konkurrencelovens § 18, stk. 4
(forslagets § 1, nr. 13), hvorefter der i forbindelse med kontrolbesøg gives adgang til
overførsel af data på anden vis end ved spejling til diskette eller andet.
Advokatrådet skal påpege, at der generelt ved dataoverførsel til andet end et
elektronisk bærbart medie er større risiko for spredning af oplysninger. Det
bemærkes ligeledes, at hvis data elektronisk overføres til en central server, vil der
generelt i forbindelse med back-up og lignende også blive foretaget kopiering af
disse data. Det kan derfor være praktisk vanskeligt at få sikret, at data slettes som
angivet i bestemmelserne.
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I § 18 b (§ 1, nr. 14) indføres mulighed for at Konkurrencerådet kan give foreløbige
påbud, hvor der skønnes risiko for alvorlig skade.
Det fremgår af forarbejderne, at en sådan ordning findes i stort set alle andre
europæiske lande.
Advokatrådet skal imidlertid pege på, at afgørelser truffet på et meget foreløbigt
stadie kan indebære en øget risiko for en fejlagtig vurdering af de fakta, som
forelægges. Der bør derfor sikres de virksomheder, som fejlagtigt har modtaget et
påbud, nem og hurtig adgang til kompensation for den skade, som kan være forvoldt
ved det foreløbige påbud.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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