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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 32 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 42 § 1 mom. och 44 § 1

mom., av dem 32 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 44 § 1 mom. sådana de lyder i lag 662/2012,
och

fogas till lagen ett nytt 4 a kap. samt till 32 § 2 mom., sådant det lyder i lag 662/2012, en ny
4 punkt som följer:

4 a kap.

Tryggande av en jämlik konkurrens mel-
lan offentlig och privat näringsverksamhet

30 a §

Konkurrens- och konsumentverkets
behörighet

Om man i den ekonomiska verksamhet
som bedrivs av en kommun, en samkommun,
staten eller en enhet som de har bestämmande
inflytande över tillämpar ett sådant förfa-
rande eller en sådan verksamhetsstruktur som
när varor eller tjänster erbjuds

1) snedvrider eller kan bidra till att sned-
vrida förutsättningarna för en sund och fung-
erande konkurrens på marknaden,

2) hindrar eller kan bidra till att hindra att

en sund och fungerande ekonomisk konkur-
rens uppstår eller utvecklas, eller

3) står i strid med kravet på marknadsmäs-
sig prissättning i 66 a § i kommunallagen
(365/1995),

ska Konkurrens- och konsumentverket i
första hand förhandlingsvägen försöka undan-
röja förfarandet eller verksamhetsstrukturen.

30 b §

Undantag från tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 30 a § tillämpas inte, om
förfarandet eller verksamhetsstrukturen direkt
följer av lagstiftningen eller om tillämpning
skulle hindra skötseln av en betydelsefull
uppgift som gäller medborgarnas välfärd eller
säkerhet eller något annat sådant allmänt in-
tresse.
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30 c §

Meddelande av förbud, föreläggande eller
åläggande

Om de förhandlingar som avses i 30 a §
inte leder till resultat, ska Konkurrens- och
konsumentverket förbjuda kommunen, sam-
kommunen eller staten att använda förfaran-
det eller verksamhetsstrukturen eller som
villkor för förfarandet eller verksamhets-
strukturen meddela ålägganden som säker-
ställer jämlika verksamhetsförutsättningar på
marknaden. Konkurrens- och konsumentver-
ket kan dock inte förordna att verksamheten i
sin helhet ska upphöra, om utförandet av
uppgiften baserar sig på lagstiftning.

30 d §

Upplysningsskyldighet

Vid tillsyn som avses i detta kapitel ska i
fråga om upplysningsskyldighet för kommu-
nerna, samkommunerna och staten, samt för
de enheter som de har bestämmande infly-
tande över, tillämpas vad som i 33 § före-
skrivs om näringsidkarnas skyldighet att
lämna upplysningar.

32 §

Ärendenas angelägenhetsordning och
lämnande av ett ärende utan prövning

— — — — — — — — — — — — —
Konkurrens- och konsumentverket lämnar

ett ärende utan prövning, om
— — — — — — — — — — — — —

2) konkurrensen på marknaden i fråga to-
talt sett kan anses fungera trots den miss-
tänkta konkurrensbegränsningen,

3) den begäran om åtgärd som lämnats in
är uppenbart ogrundad, eller

4) det inte är sannolikt att det förfarande
eller den verksamhetsstruktur som avses i 30
a § har betydande konsekvenser med tanke
på förutsättningarna för en sund och fung-
erande konkurrens.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Behandlingen av ett ärende
i marknadsdomstolen

Konkurrensbegränsningsärenden blir an-
hängiga vid marknadsdomstolen genom en
framställning som avses i 12 § 3 mom., 25 §
1 mom. eller 30 § 2 mom., genom besvär
som avses i 44 § 1 mom. eller genom en
ansökan som avses i 26 § 2 mom., 36 § 3
mom. eller 45 § 2 mom. Framställningen,
besvären och ansökan ska inlämnas skriftli-
gen.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Överklagande

Ett beslut som Konkurrens- och konsu-
mentverket har meddelat med stöd av denna
lag får överklagas hos marknadsdomstolen i
den ordning som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. Ett beslut som Konkurrens- och
konsumentverket har meddelat med stöd av
26 § 1 mom. eller 45 § 1 mom. och ett beslut
om förrättande av inspektion enligt 35 § får
inte överklagas genom besvär. Ett beslut som
Konkurrens- och konsumentverket har med-
delat med stöd av 17 § 3 mom. eller 26 § 3
mom. får inte överklagas särskilt genom be-
svär. Den som anmäler ett företagsförvärv får
inte anföra besvär över ett beslut som Kon-
kurrens- och konsumentverket meddelat med
stöd av 25 § och genom vilket Konkurrens-
och konsumentverket har bestämt att de vill-
kor som anmälaren har ställt ska iakttas. Ett
beslut som Konkurrens- och konsumentver-
ket har meddelat med stöd av 9—11, 30 c
eller 33 § ska iakttas även om besvär har
anförts, om inte marknadsdomstolen bestäm-
mer något annat.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

Om en kommun eller en samkommun vid
ikraftträdandet av denna lag sköter en uppgift
som egen verksamhet i ett konkurrensläge på
marknaden med användning av ett förfarande
eller en verksamhetsstruktur som avses i
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30 a §, på så sätt att jämlikheten mellan of-
fentlig och privat näringsverksamhet kan
tryggas genom bolagisering av kommunens
eller samkommunens ekonomiska verksam-
het, får uppgiften skötas som egen verksam-
het utan tillämpning av 30 a och 30 c § till

utgången av år 2014 eller, om det är fråga om
produktion av tjänster enligt lagen om offent-
lig arbetskrafts- och företagsservice
(916/2012) i ett konkurrensläge på markna-
den, till utgången av år 2016.
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