Nyhetsbrev 02-2012

Nytt forslag til en mer effektiv konkurranselov
Forslagene til endringer i konkurranseloven som nylig er lagt frem får
betydning for næringsdrivende. En viktig endring er at omsetningstersklene for
meldeplikt av oppkjøp og fusjoner heves betydelig, slik at færre saker må
meldes til Konkurransetilsynet. Videre er det blant annet foreslått endringer
som skal øke bedrifter og ansettes insentiver for å varsle Konkurransetilsynet
om ulovlig samarbeid.
Vi ser positivt på forslagene, som i hovedsak styrker næringslivets rettigheter i
forhold til Konkurransetilsynet, sier AdeBs advokat Thea Susanne Skaug som
tidligere har vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet. I likhet med mange
andre regler på næringspolitikkens område, ser vi også her at forslagene i stor
grad er hentet fra EU- og EØS-retten. EU har robuste og godt utviklede
konkurranseregler, og harmonisering av regelverket vil etter vår vurdering
være en fordel både for norske og utenlandske bedrifter med virksomhet i
Norge, fortsetter Skaug.
Forslaget vil redusere antallet fusjonsmeldinger med 70 prosent
Sammenlignet med de fleste andre land har Norge i dag svært lave
omsetningsterskler for å melde oppkjøp og fusjoner, noe som pålegger
næringsdrivende en unødvendig byrde siden det har vist seg at kun 1,5 prosent
av de cirka 400 meldingene tilsynet mottar årlig vurderes nærmere. I dag
utløses meldeplikten allerede ved en samlet omsetning på 50 millioner kroner.
Utvalget foreslår å heve dette beløpet til 1 milliard kroner. I tillegg til
kostnadene med selve meldingen, fører forslaget til at de fleste transaksjoner
kan gjennomføres umiddelbart uten å vente på tilsynets godkjennelse.

Side 1 av 3 – Nyhetsbrev – Forslag til en mer effektiv konkurranselov - 02-2012

Skjerpet krav til effektiv saksbehandling av fusjonssaker
Utvalget foreslår forenklinger i meldepliktsystemet og innføring av milepæler
som skal legge til rette for bedre dialog med Konkurransetilsynet underveis i
saksbehandlingen og dermed for en raskere avklaring for partene. Forslaget gir
videre partene sterkere insentiver til tidlig i prosessen å foreslå tiltak for å
unngå fullt forbud mot fusjonen.
Bindende tilsagn ved overtredelsessaker
Utvalget foreslår en nyskapning i norsk rett ved at Konkurransetilsynet i
atferdssaker kan fremforhandle en løsning med foretakene, mot at foretakene
påtar seg forpliktelser som avbøter de konkurransemessige bekymringene.
Dette vil være aktuelt både i forhold til forbudet mot konkurransebegrensende
samarbeid og misbruk av dominerende stilling, men vil neppe godtas i de mer
alvorlige overtredelsene av loven, f eks i kartellsaker. I tillegg til besparelser av
prosessutgifter, vil foretakene ha den fordel at saken avsluttes uten at det tas
stilling til om konkurransereglene er brutt eller ikke.
Mer forutsigbare regler om sanksjonslempning
Reglene om lempning innebærer at foretak som varsler Konkurransetilsynet
om et kartell (samarbeid om priser, anbud og markedsdeling), kan få helt eller
delvis bortfall av straff. Konkurransetilsynet har imidlertid mottatt svært få
søknader de nærmere syv år loven har vært i kraft. Systemet er således lite
effektivt sammenlignet med EU der over 80 prosent av kartellsakene starter
med lempningssøknad. En av årsakene til at tilsynet har mottatt få søknader
kan være at personer og foretak som får immunitet fra tilsynsbøter, likevel
risikerer straff fra påtalemyndigheten. Utvalget foreslår derfor å tette igjen
dette «hullet» og lovfeste at ansatte og styremedlemmer i foretak som innvilges
hel lempning også fritas for straff.
Tilsynets beslagsadgang begrenses
Konkurransetilsynet har vide etterforskningshjemler og kan iverksette
bevissikring ("dawn raid") hos bedrifter og i private hjem. Blant annet kan
tilsynet i dag ta med seg originaldokumenter. Utvalget foreslår at
Konkurransetilsynet som hovedregel bare kan ta med seg kopier. Dette er i
samsvar med rettstilstanden i EU/EØS. I tillegg vil foretakenes vern også bli
styrket ved at det foreslås særlige regler for databeslag, som er forventet å øke.
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Arntzen de Besche følger utviklingen nøye
Konkurranseretten i Norge og EU/EØS er i rask utvikling og Arntzen de
Besche følger utviklingen nøye slik at vi til enhver tid kan yte det beste for
våre klienter.
Enhver kan uttale seg om lovforslaget (NOU 2012: 17) innen en nærmere
fastsatt høringsfrist. Arntzen de Besche bistår gjerne bedrifter og
organisasjoner som ønsker det i forbindelse med denne høringen.
Fornyingsdepartementet har opplyst at de legger opp til å fremme et forslag om
endringer i konkurranseloven for Stortinget våren 2013.
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