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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 a, 33 och 48 §§ konkurrenslagen (1993:20) skall ha följande lydelse.
28 a §2 Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett lägre belopp än vad
som bort ske med tillämpning av 28 §,
1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna
eller andras medverkan i överträdelsen, eller
2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.
Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i
första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges i 28 b §.
Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett högre belopp än vad som
bort ske med tillämpning av 28 §, om företaget tidigare har överträtt förbud
enligt denna lag eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.
33 § Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i
6 eller 19 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, skall företaget ersätta
den skada som därigenom uppkommer.
Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från
det att skadan uppkom.
Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd enligt denna paragraf.
48 §3 Ett beslut enligt 47 § får avse även ett annat företag än det som är föremål för utredning.
Beslutet får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning.
Ett beslut enligt första eller andra stycket får meddelas bara om
1. vad som föreskrivs i 47 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,
2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan
avser, och
3. denne inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § första stycket 1 eller
det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas.
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Ett beslut enligt andra stycket får meddelas endast om överträdelsen dessutom är allvarlig.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
2. Den äldre lydelsen av 28 a § tredje stycket gäller fortfarande för överträdelser som begåtts före ikraftträdandet.
3. För fordringar som har kommit till före ikraftträdandet gäller 33 § andra stycket i sin äldre lydelse.
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