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I år markerer 60-året for undertegnelsen af Romtraktaten, som lagde grunden til det, der i dag er 

Den Europæiske Union. Det, vi sammen har formået at opbygge gennem de sidste 60 år, er en utrolig 

bedrift: et frihedens og velstandens fællesskab, som bygger på respekten for menneskerettigheder 

og retsstatsprincippet og forener 500 millioner mennesker på tværs af landene. 

Romtraktaten markerede startskuddet på etableringen af et indre marked for varer, arbejdskraft og 

tjenester. Min rolle som konkurrencekommissær er at sørge for, at dette indre marked er retfærdigt 

og fungerer effektivt, så det skaber de rette forhold for at sikre konkurrencedygtige priser, tilbyde 

kunderne et bredt udvalg af varer og tjenester af høj kvalitet og tilskynde virksomhederne til at 

innovere.  

Uden Europas konkurrencepolitik og håndhævelsessystem ville vores indre marked ikke kunne 

udnytte sit fulde potentiale: Alle de beslutninger, vi træffer – det være sig inden for fusioner, 

karteller eller statsstøtte – er en bekræftelse af, at alle er velkomne til at drive virksomhed i Europas 

konkurrenceprægede markeder, så længe de spiller efter reglerne. Helt grundlæggende går vores 

arbejde ud på at genoprette lige konkurrencevilkår i det indre marked. 

I disse globaliserede tider skal vi også sikre, at små virksomheder og enkeltpersoner i en verden med 

verdensomspændende handel og globale virksomheder har fair muligheder. Det betyder, at vi som 

håndhævere af konkurrencereglerne har ansvaret for at gøre en forskel. EU's erhvervsliv og borgere 

skal have vished for, at åbne markeder og dynamisk konkurrence er til gavn for alle og ikke kun for en 

lille magtelite. Det er netop det, anvendelsen af konkurrencereglerne går ud på. 

Efter min overbevisning er vores tiltag i 2016 er et klart bevis på, hvordan konkurrencepolitikken kan 

hjælpe med at forme et mere retfærdigt samfund, hvor alle økonomiske aktører, både store og små, 

er underlagt de samme regler. Vi har arbejdet på at beskytte og genoprette en fair konkurrence i en 

række vigtige sektorer såsom den digitale økonomi, energimarkedet, transportsektoren og de 

finansielle markeder. Vi har sørget for, at medlemsstaterne ikke giver udvalgte selskaber urimelige 

fordele, f.eks. ved hjælp af beskatningen. Vi har været aktive på globalt plan for at fremme en ægte 

konkurrencekultur i både EU og resten af verden.  

Det er ikke noget, vi har gjort alene: 60 år med et forenet Europa har vist, at samarbejde giver de 

bedste resultater. Det gælder også anvendelsen af konkurrencereglerne.  

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder arbejder sammen om at håndhæve EU's 

konkurrenceregler inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk. Men ikke alle 

nationale konkurrencemyndigheder har alle de redskaber, de har brug for. På grund af deres helt 

centrale rolle med hensyn til at beskytte de europæiske forbrugere ønsker vi, at de alle kan træffe 

beslutninger i fuld uafhængighed, og at de har de rette værktøjer til at sætte en stopper for og 

sanktionere overtrædelser. 

Derfor fremsatte vi den 22. marts et nyt lovgivningsforslag, som skal sætte medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheder i stand til at udnytte deres fulde potentiale og anvende EU's 

konkurrenceregler mere effektivt. Forslaget skal sikre, at de råder over alle de redskaber, de har brug 

for. Formålet er at opnå en reelt ensartet og fælles anvendelse af konkurrencereglerne i det indre 



marked, som kan understøtte det overordnede mål om konkurrenceprægede markeder, som skaber 

jobs og vækst.  

Da hver enkelt national myndighed er forskellig, foreslås de nye regler indført i form af et direktiv, da 

det giver mulighed for at tage hensyn til nationale særtræk. Direktivet er blevet fremlagt for Europa-

Parlamentet og Rådet til vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure. Forslaget går ikke 

ud på at skabe nye konkurrenceregler – det handler om at forbedre medlemsstaternes anvendelse af 

de regler, der allerede findes, i samarbejde med Kommissionen. 

Når de foreslåede regler er blevet vedtaget, vil de bibringe de nationale konkurrencemyndigheder et 

minimumssæt fælles værktøjer og effektive håndhævelsesbeføjelser til at sikre, at de: a) kan handle 

uafhængigt i forbindelse med anvendelsen af EU's konkurrenceregler og varetage deres opgaver 

uvildigt uden at modtage instrukser fra offentlige eller private enheder, b) har de fornødne 

finansielle og menneskelige ressourcer til at varetage deres arbejde, c) har alle nødvendige beføjelser 

til at indhente relevant bevismateriale, f.eks. retten til at gennemsøge mobiltelefoner, bærbare 

computere og tablets, d) har passende redskaber til at pålægge forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner for overtrædelse af EU's konkurrenceregler og e) har koordinerede 

straflempelsesordninger, som tilskynder virksomhederne til at stå frem med beviser for ulovlige 

karteller.  

Men retfærdighed går selvfølgelig begge veje. For de økonomiske aktører betyder det, at de skal 

følge reglerne. For konkurrencemyndighederne betyder det, at de skal udøve deres beføjelser på 

behørig vis og tage fuldt hensyn til virksomhedernes ret til forsvar. Virksomhederne har ret til at få 

indsigt i sagen mod dem og til at reagere herpå. Kommissionens forslag understreger derfor, at 

konkurrencemyndighederne skal respektere disse rettigheder i overensstemmelse med EU's charter 

om grundlæggende rettigheder. 

En effektiv anvendelse af konkurrencereglerne giver europæerne mulighed for at høste alle 

fordelene ved konkurrence. Som håndhævende myndigheder er vi fuldt bevidste om, at de 

beslutninger og initiativer, der træffes på konkurrenceområdet, har en reel betydning i den virkelige 

verden.  De påvirker virksomhedernes og forbrugernes hverdag. De hjælper med at fjerne nogle af de 

største hindringer for vækst og innovation. De giver alle virksomheder, også små og mellemstore 

virksomheder, mulighed for at konkurrere på basis af egne meritter. I sidste instans sikrer de lige 

vilkår i et åbent indre marked, som skaber de jobs, vi har brug for. 

 


