Titel
Mere effektiv håndhævelse i de nationale konkurrencemyndigheder

Politikområde
Konkurrence: kartellovgivning

Målgruppe
Alle borgere, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er velkomne til at deltage i denne høring.
Vi vil især gerne høre fra virksomheder (herunder SMV'er), erhvervssammenslutninger, offentlige myndigheder
og forbrugerorganisationer samt fagfolk, forskere og tænketanke på konkurrenceområdet. Vi modtager også
gerne kommentarer fra andre interesserede parter, som har erfaring med eller viden om nationale
konkurrencemyndigheders håndhævelse af EU's konkurrenceregler.

Høringsperiode
Fra den 24.11.2015 til den 9.2.2016

Formål med høringen
Europa-Kommissionen hører interesserede parter om,
konkurrencemyndigheder mere effektive i deres håndhævelse.
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De nationale konkurrencemyndigheder spiller sammen med Kommissionen en vigtig rolle i håndhævelsen af
EU's kartelregler, men de har mulighed for at gøre meget mere. EU-lovgivningen (forordning 1/2003) giver de
nationale konkurrencemyndigheder kompetence til at anvende EU's konkurrenceregler, men bestemmer ikke,
med hvilke midler og instrumenter de skal anvende reglerne. Derfor løber de nationale myndigheder ind i
vanskeligheder, når de skal udføre deres arbejde og udnytte deres fulde potentiale.
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1) kan håndhæve EU's konkurrenceregler uafhængigt og har de nødvendige ressourcer og det nødvendige
personale til at gøre deres arbejde
2) har de rette værktøjer til at opdage og håndtere overtrædelser
3) kan pålægge virksomheder, som overtræder reglerne, effektive bøder og
4) har straflempelsesprogrammer, som tilskynder virksomheder til forelægge beviser på ulovlige karteller, som
arbejder effektivt i hele Europa.
De interesserede parter opfordres til at svare på de dele af spørgeskemaet, der berører dem, og komme med
eventuelle yderligere bemærkninger eller oplysninger, de finder relevante.

Sådan afgiver du dit bidrag
Bidrag afgives via onlinespørgeskemaet på EUSurveys hjemmeside.
De modtagne bidrag offentliggøres på denne side under hensyntagen til de eventuelle restriktioner angivet i
spørgeskemaets del A om behandling af bidraget.
Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan
dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.
Vi kan ikke garantere, at svar, som indkommer efter fristens udløb, bliver taget i betragtning.

For at sikre en retfærdig og åben høringsproces vil der kun blive taget hensyn til besvarelser, der er modtaget
gennem vores onlinespørgeskema.

Se spørgeskemaet



EUSurvey: Spørgeskema
Pressemeddelelser: Karteller: Mere effektiv håndhævelse i de nationale konkurrencemyndigheder

Referencedokumenter og andre relevante høringer





Kommissionens meddelelse - Ti års håndhævelse af EU's kartel- og monopolregler i henhold til forordning
1/2003: Opnåede resultater og fremtidsperspektiver (COM(2014) 453 af 9.7.2014)
Kommissionens arbejdsdokument "Enhancing competition enforcement by the Member States'
competition authorities: institutional and procedural issues" som ledesager meddelelsen fra Kommission
(SWD(2014 231 final)
Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordning 1/2003
(COM(2009) 206 endelig af 29.4.2009)
ECN's modelordning for straflempelse (MLP)

Kontaktoplysninger
Ansvarlig tjenestegren:
Generaldirektoratet for Konkurrence – Kontor A4 Det Europæiske Konkurrencenetværk og privat håndhævelse
Angiv følgende referencenummer i alle henvendelser: HT. 4504
E-mail: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu
Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontor for kartelsager
1049 Bruxelles
Belgien
Fax (32-2) 295.01.28

Beskyttelse af personoplysninger

Særlig databeskyttelseserklæring

