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Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remiss av förslag till lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid
handel med grossistenergiprodukter
N2012/4824/E
Konkurrensverket anser att det är positivt att det införs straffansvar för överträdelser av förbuden mot insiderhandel i artikel 3, otillbörlig marknadspåverkan
i artikel 5 samt vid överträdelser av rapporteringsskyldigheten i artikel 15 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (Remit). Med hänsyn till att nämnda överträdelser i de flesta fall gagnar företag anser Konkurrensverket emellertid att det bör övervägas om det därutöver även bör införas sanktioner riktade mot företag i likhet med de regler som t.ex. återfinns i konkurrenslagen (2008: 579).
Konkurrensverket anser vidare mot bakgrund av verkets egna erfarenheter av
undersökningar på plats att avsaknaden av tvångsmedel vid dessa riskerar att
leda till att Energimarknadsinspektionen inte kommer att få tillgång till all bevisning som kan behövas för att styrka en överträdelse. Enligt lagförslaget saknas
också möjligheten till en direktverkande sanktion om företagen inte samarbetar
med inspektionen under en undersökning, vilket också riskerar att minska effektiviteten av undersökningen.
Av artikel 16.3 d i Remit framgår därtill att den nationella tillsynsmyndigheten,
Energimarknadsinspektionen, ska informera bland annat den nationella konkurrensmyndigheten om inspektionen har rimliga skäl att misstänka att handlingar
som sannolikt strider mot konkurrenslagstiftningen utförs eller har utförts på
grossistmarknaderna för energi. Följden av att Energimarknadsinspektionen
enligt lagförslaget saknar tillgång till tvångsmedel vid undersökningar på plats
kan även komma att begränsa Konkurrensverkets möjligheter att erhålla sådan
information som avses i 16.3 d.

KKV1023, v1.2, 2011-12-15

Slutligen framgår det av den föreslagna 12 § att Energimarknadsinspektionen ska
anmäla till åklagare när det finns anledning att anta att en överträdelse av vissa
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nämnda förbud har begåtts. Med hänsyn till den låga misstankegraden kan detta
komma att ske tidigt i utredningen. Följden av en sådan anmälan torde vara att en
förundersökning inleds och att förundersökningssekretess inträder. Här är det av
stor vikt att det säkerställs att det finns en möjlighet för Energimarknadsinspektionen att informera Konkurrensverket enligt artikel 16.3 d trots att inspektionen
redan anmält en överträdelse till åklagare, och förundersökningssekretess har
inträtt. Detta kan möjligen ske enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) som stadgar att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till annan
myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Med hänsyn till
att denna bestämmelse tar sikte på uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning är det emellertid av stor vikt att det klargörs huruvida bestämmelsen
även är tillämplig när uppgiftsskyldigheten följer av en EU-förordning.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Göran Karreskog. Föredragande
har varit Maria Rydberg.
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