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Uppdrag att undersoka om ett genomforande av forslaget om ut
okad beslutanderatt foranleder organisatoriska forandrinqar for
Konkurrensverket

Regeringens beslut
Regenngen uppdrar at Konkurrensverket att undersoka om ett genomfo
rande av forslaget om utokad beslutanderatt for Konkurrensverket 1 arenden
om konkurrens- och utredrungsskadeavgrft foranleder orgarnsatonska for
andnngar mom verket. Konkurrensverket ska 1 arbetet se over den interna
beslutsfunkttonen och uppdelmngen mellan utredande och beslutande funk
tioner 1 verkets tillsynsverksamhet 1 syfte att sakerstalla en rattssaker ordning.
Konkurrensverket ska aven redovisa relevanta rekommendationer mom om
radet fran t.ex. OECD och hur andra jarnforbara konkurrensrnyndigheter
mom EU bar lost fragan.
Konkurrensverket ska larnna nodvandiga forfattnmgsforslag. Eventuella
kostnader och andra konsekvenser, sarskilt verksamhetsmassiga, ekonorruska
och personella, ska redovisas. Konkurrensverket ska inhamta synpunkter
fran Statskontoret och andra relevanta aktorer.
Uppdraget ska redovisas till regenngen (Nanngsdeparrementet) senast den
30 april 2020.
Skalen for regeringens beslut
Regenngen beslutade den 30 apnl 2015 att ge en siirskild utredare 1 uppdrag
att utreda forutsattningarna for att ge Konkurrensverket utokad beslutande
ratt 1 bl.a. arenden om konkurrensskadeavgrft. I 1um 2016 overlamnade ut
rednmgen sitt betankande En utokad beslutanderatt for Konkurrensverket
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(SOU 2016.49). Utredrungen foreslog att Konkurrensverket ges utokad be
slutanderatt 1 bl.a. arenden om konkurrensskadeavgift.
Utredrungens betankande rerrutterades. Flera rerrussinstanser understrok vik
ten av att noga overvaga utformrungen av Konkurrensverkets beslutsbefo
genhet och den processuella ordrung som skulle galla for verkets utredande
och beslutande funktioner. Det framfordes bl.a. att om forslaget genomfors
bor det stallas hoga krav pa en valavvagd och genomtankt intern orgarusa
non med klar och tydlig funktionsfordelrung for att sakerstalla beslutens kva
htet, beslutsprocessens rattssakerhet och undvika nsken for s.k. konfirme
nngsbias. Det framfordes aven att den nya ordrungen bor visa full respekt
for EU:s allrnanna rattspnnciper och att det for fortroendet for myndigheten
och ytterst for hela rattsprocessen ar av stor vikt att det tydhgt framgar att
myndighetens utredande och beslutsfattande verksamhet inte sammanblan
das.
Som ett led 1 genomforandet av Europaparlamentets och radets direknv
(EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkur
rensmyndigheter befogenhet att mer effektrvt kontrollera efterlevnaden av
konkurrensreglerna och om att sakerstalla en val fungerande inre marknad
foreslas 1 departementspromemonan Konkurrensverkets befogenheter
(Ds 2020:3) en ny sanktion, utredrungsskadeavgift, som ska betalas av foreta
gen. Enhgt forslagen 1 departementspromemonan ska utredrungsskadeavgif
ten betalas av ett foretag som uppsatligen eller av oaktsamhet inte iakttar ett
beslut som ror utredrungen av en overtradelse av konkurrensreglerna. Avgif
ten ska enhgt forslaget beslutas av Konkurrensverket. I departementsprome
monan foreslas aven att beslut om konkurrensskadeavgift ska fattas av Kon
kurrensverket.
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Pa regermgens vagnar

Ibrahim Baylan

Kopia till
Statsradsberedningen, SAM och EUKANSLIET

J ustinedepartementet, DOM
Utrikesdepartementet, HI IM
Finansdeparternentet, BA, ESA, KO, OU och SFO
Statskontoret
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