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Høring - Forslag til endringer i forskrift 22. august 2005 nr. 909 om
utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO viser til ovennevnte høring med frist for
uttalelse 4. juli d.å.

NHO har likevel følgende innspill til forskriften:

NHO vil også foreslå at departementet avklarer innholdet av flere av begrepene som
ligger i forslaget. Dette gjelder følgende:

• Retningslinjer for "kan"-skjønnet i forslaget til ny §  3.
Det vil være en fordel om departementet gir retningslinjer og
eksemplifisering av skjønnsvurderingen.
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I høringsnotatet fremgår det at det har vært et uttalt ønske fra lovgiver om å utforme
de nærmere reglene om utmåling og lempning etter prinsippene i EU/EØS. Det
følger også av EØS-konkurranseloven at Konkurransetilsynet også håndterer EØS-
avtalen artikkel 53 og 54. De materielle konkurransereglene i EØS-avtalen og de
prosessuelle reglene gjenspeiler nøyaktig EUs konkurranseregler. Det følger således
av EØS-avtalen artikkel 6 at konkurransereglene i EØS-avtalen skal tolkes i
overensstemmelse med EF-domstolens rettspraksis om EF-reglene. På denne
bakgrunn ligger innholdet i endringene i utmålingsforskriften i stor grad ligger fast,
og det må antas at det er begrenset mulighet til å foreslå andre løsninger enn det som
følger av Kommisjonens retningslinjer. NHO har derfor i utgangspunktet ingen
merknader til endringsreglenes materielle innhold.

Som departementet påpeker gjelder forskriften i dag alle former for overtredelser
som vist til i konkurranseloven § 29, mens Kommisjonens retningslinjer er begrenset
til brudd på TFEU (EU-Traktaten) art 101 og art 102. NHO mener at på samme måte
som i Kommisjonens retningslinjer, må den nye utmålingsmetoden i forskriften
begrenses til overtredelser av forbudene mot konkurransebegrensende avtaler (kkl. §
10) og misbruk av dominerende stilling (kkl.§ 11).



• "Tilsvarende forhold" i § 3 6. ledd bokstav b.
Det bør utarbeides nærmere retningslinjer og eksempler på hva som typisk
vil regnes som "tilsvarende forhold".

• Ikrafttredelse og virkning.
Departementet bør angi når forskriften skal tre i kraft og hvorvidt det vil
være adgang til å bruke endrede sanksjonsregler på overtredelser som fant
sted før forskriftens ikrafttredelse.

Vennlig hilsen,
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Avdeling Næringsjus

Vurdering av rutiner og tiltak hos foretaket.
Etter forskriftens nye § 3 6. ledd bokstav c skal "retningslinjer, instruksjon,
opplæring, kontroll eller andre tiltak som kunne forebygge overtredelsen, tas
i betraktning". I de nye merknadene til § 3 sies at "slette rutiner hos
foretaket vil være skjerpende", mens det kun "i grensetilfelle" vil kunne
vært et formildende moment, om foretaket har gjort en innsats på dette
området. NHO mener at det bør være formildende omstendigheter at
foretaket selv har gjort en innsats på området, med utarbeidelse av veiledere
og innarbeidede rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg til
konkurranseloven. NHO mener at departementet i må tydeliggjøre dette i
forkskriften.

Ingebjørg Harto
Avdelingsdirektør
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