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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af konkurrencelo-
ven (implementering af ECN+-direktivet) 
 

Dato: 20. oktober 2020 

Tandlægeforeningen har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget om 
ændring af konkurrenceloven: 
 

• Henset til almindelige retssikkerhedsprincipper finder foreningen, at ud-
stedelse af bøder og andre pønale foranstaltninger kræver den uaf-
hængighed, som domstolene er garant for. Dette er et generelt pro-
blem i den påtænkte regulering. 
 

• Det er uset, at den ene og samme myndighed foretager undersøgelser, 
kontrolbesøg, analyser, sagsbehandling og udmåler straffen. 

 
• Hertil findes, at muligheden for at udstede ”adfærdsmæssige påbud” og 

”strukturelle påbud” er så indgribende i den frie ret til at drive virksom-
hed, at dette normalt ville kræve en dom. 

 
• Det skal sikres, at personer eller virksomheder, som indkaldes til de 

nye ”interviews”, pålægges tvangsbøder eller bliver genstand for kon-
trolundersøgelser tilbydes den nødvendige mulighed for bisiddere og 
advokatbistand – for privatpersoner under retshjælpsordningerne. 

 
• Det findes meget betænkeligt, at en virksomhedssammenslutning kan 

pålægges bøder, som de enkelte virksomheder i sammenslutningen 
hæfter for solidarisk, uden at de enkelte virksomheder opfylder de al-
mindelige strafbarhedsbetingelser som fx gerningsindhold, forsæt, til-
regnelse om retsstridigheden osv. Man indfører teknisk set objektivt 
ansvar uden mulighed for at have undgået handlingen. 

 
Endelig findes det stærkt kritisabelt, at reguleringen har været kendt og under-
vejs siden marts 2017, og der først nu indbydes til høring med tre ugers frist 
for en så gennemgribende lovgivning, der påtænkes at træde i kraft februar 
2021. Dette er på alle måder i strid med god lovgivningsskik og demokratisk 
inddragelse; det bør kraftigt overvejes at udvide processen med egentlige fysi-
ske høringer og debat, således at den endelige lovgivning bliver overvejet, or-
dentlig og operationel.  
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Samlet set er foreningen yderst betænkelig ved det skred, som sker i borger-
nes retssikkerhed ved de påtænkte ændringer. 
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