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Ændringsforslag
til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om
konkurrence
(Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet
samt udpegning af medlemmer i Konkurrencenævnet)
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen

Til titlen
1. Titlen affattes således:
”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om
konkurrence
(Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering,
indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)”
Til § 1
2. Den under nr. 1 foreslåede overskrift og § 23 s affattes således:
”Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering
§ 23 s. Til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester betaler udbydere, der er pålagt en forpligtelse om netadgang,
jf. § 23 j, et administrationsgebyr.
Stk. 2. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om fordelingen af gebyret, jf.
stk. 1, mellem udbydere af netadgang.
Stk. 3. Gebyret i medfør af stk. 1, fastsættes i Finansloven.”
3. Den under nr. 2 foreslåede § 27 affattes således:
” § 27. Konkurrencenævnet består af 1 formand og 6 medlemmer.
Stk. 2. Formanden og medlemmerne udnævnes af Naalakkersuisut for en periode på op til 4
år.
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Stk. 3. Konkurrencenævnet skal omfatte et alsidigt kendskab til offentlig og privat
erhvervsvirksomhed, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige
forhold.
Stk. 4. Formanden og mindst 3 af Konkurrencenævnets medlemmer skal være uafhængige
af erhvervs- og forbrugerinteresser.
Stk. 5. Naalakkersuisut udnævner 1 medlem efter indstilling fra erhvervsorganisationer i
forening, 1 medlem efter indstilling fra forbrugerorganisationer i forening, og 1 medlem med
særlig indsigt i offentlig erhvervsvirksomhed efter indstilling fra kommunerne i forening.
Stk. 6. Konkurrencenævnets medlemmer udnævnes på baggrund af deres personlige og
faglige kvalifikationer, og de skal fungere uafhængigt i deres virke.”
Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger
Ændringsforslaget fremsættes som opfølgning på Erhvervs- og Råstofudvalgets betænkning.
Forslaget ændres således at administrationsgebyret kun opkræves via konkurrenceloven.
Derudover indebærer ændringsforslaget, at kommunerne i forening indstiller medlemmet af
Konkurrencenævnet med særlig indsigt i offentlig erhvervsvirksomhed.
Ændringsforslaget foretager ligeledes tekniske sproglige rettelser i den grønlandske version.
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Ændringen er en teknisk rettelse af titlen. Der foretages alene sproglige rettelser i den
grønlandske version.
Til nr. 2
Den ændrede affattelse er baseret på et ønske fra Erhvervs- og Råstofudvalget om præcisering
af blandt andet betaling af gebyr og afgifter, samt at der tages højde for udviklingen på
markedet.
Til nr. 3
Ændringen er begrundet i et ønske fra Erhvervs- og Råstofudvalget om, at kommunerne ikke
mister indflydelse på sammensætningen af Konkurrencenævnet. Bestemmelsen gengives for
at korrigere sprogligt i den grønlandske version af ændringsforslaget.
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