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Høring: Forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for
samarbeid ved omsetning av bøker
Vi viser til brev av 24. oktober 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
vedlagt utkast til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved
omsetning av bøker.
Nåværende forskrift om unntak for konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av
bøker ble sist endret i slutten av 2012 og utløper ved utgangen av 2014. Forskriften
innebærer bl.a. en rett, men ingen plikt, til å sette bindende videresalgspriser (fastpris)
på bøker. Den villede konsekvens vil være at prisene på bøker holdes høyere enn
nødvendig og danner grunnlag for overføring av verdier fra forbrukerne til produsenter
og distributører av bøker, samtidig som det reduserer det samlede antall solgte bøker.
Sammenliknet med gjeldende forskrift foreslår NFD flere tekniske endringer og
presiseringer.
Finansdepartementet viser til forslag til ny § 3 Unntak for samarbeid om fastpris tredje
ledd:
Reelle nyutgivelser kan utløse en ny fastprisperiode. For særlig ressurskrevende
utgivelser kan leverandøren forlenge fastprisperioden inntil sju år mot å tilby sine
forhandlere full returrett.
I utkast til § 2 defineres reelle nyutgivelser som «nye utgaver som innebærer en større
revisjon av et verk.» I kommentar til dette skriver departementet at «En publikasjon som
er forandret, for eksempel ved oversettelse til et annet språk, nytt innhold, nytt format,
innordning i ny serie eller utgivelse på nytt forslag vil etter departementets vurdering
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kunne anses å kunne utgjøre større revisjoner av et verk som i en separat periode har rett
til egen bindende videresalgspris. Mindre endringer som nytt omslag, nytt trykkeår, ny pris
og retting av skrivefeil vil derimot ikke anses som reelle nyutgivelser.»
Finansdepartementet ber NFD vurdere om det foreliggende forslaget kan gi uheldige
incentiver til for eksempel å trekke en tidligere bokutgivelse tilbake for å kunne gi den
ut på nytt med en ny fastprisperiode. Vi ber også om at det vurderes om forslaget kan gi
avgrensningsproblemer. Særlig gjelder dette hva som skal regnes som nytt innhold.
For å unngå avgrensnings- og tilpasningsproblemer mener Finansdepartementet at hva
som regnes som en reell nyutgivelse bør defineres nærmere i forskriften § 2. Denne
definisjonen må begrense muligheten til å omgå lovens avgrensning av fastprisperioden
ved å gjøre endringer som gir ny fastprisperiode. Uten en tydelig avgrensning kan
forlagene i praksis ha mulighet til å sette fastpris på en tittel i hele dens levetid.
Finansdepartementet har ingen ytterligere merknader.

Med hilsen
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