
 
Τίτλος 
Ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην επιβολή της 
νομοθεσίας 

 
Τομέας πολιτικής 
Ανταγωνισμός: αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 

 

Ομάδα-στόχος 
Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι 
δημόσιες αρχές.  
 
Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), των ενώσεων 
επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών, των οργανώσεων καταναλωτών, καθώς και των απασχολουμένων στον 
τομέα του ανταγωνισμού, των ερευνητών και των ομάδων προβληματισμού. Ευπρόσδεκτα θα είναι επίσης τα 
σχόλια άλλων ενδιαφερομένων που έχουν εμπειρία ή γνώση της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της 
Ένωσης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

 
Περίοδος διαβούλευσης 
Από τις 04.11.2015 έως τις 12.02.2016 

 
Αντικείμενο της διαβούλευσης  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για το πώς μπορούν να 
ενισχυθούν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού ώστε να επιβάλλουν πιο αποτελεσματικά τη σχετική νομοθεσία.   
 
Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μαζί με την Επιτροπή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβολή των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, μπορούν όμως να κάνουν πολύ περισσότερα. Η ενωσιακή νομοθεσία 
(κανονισμός 1/2003) δίνει στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού την αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τους κανόνες 
ανταγωνισμού της Ένωσης, όμως δεν προβλέπει μέσα εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού έχουν δυσκολίες να επιτελέσουν το έργο τους και να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. 
 
Η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις για το πώς οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν: 
 
(1) να ενεργούν ανεξάρτητα κατά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης και να διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου τους  
(2) να έχουν στη διάθεσή τους την κατάλληλη «εργαλειοθήκη» σε θέματα ανταγωνισμού για τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση των παραβάσεων 
(3) να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και  
(4) να προβλέπουν προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης, τα οποία ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλλουν 
αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ) και που λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλη την 
Ευρώπη. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν στα μέρη του ερωτηματολογίου που τους αφορούν και να 
υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις ή πληροφορίες που κρίνουν σκόπιμες.     

 
Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας 
 

Θα πρέπει να απαντήσετε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο  που βρίσκεται στον ιστότοπο EUSurvey. 
  
Οι απαντήσεις που θα λάβουμε θα δημοσιευθούν σ’ αυτή την ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που ενδεχομένως έχετε αναφέρει στο τέλος του τμήματος Α του ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά τη 
μεταχείριση των απαντήσεών σας.  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι 
απαντήσεις σας. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις που θα σταλούν 
μετά τη λήξη της προθεσμίας. 
 
Για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι 
απαντήσεις που θα σταλούν στο πλαίσιο του διαδικτυακού ερωτηματολογίου. 

 
 

Εμφάνιση ερωτηματολογίου 
 EUSurvey: Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης  

 Δελτία Tύπου: Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν 
πιο αποτελεσματικές στην επιβολή της νομοθεσίας 

 

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις 
 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Μια δεκαετία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δυνάμει του 

κανονισμού αριθ. 1/2003: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (COM(2014) 453 τελικό, 9.7.2014) 

 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών: θεσμικά και διαδικαστικά ζητήματα» που 
συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2014 231 
τελικό) 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία του κανονισμού 1/2003 (COM(2009) 206 τελικό, 29.4.2009) 

 Πρότυπο πρόγραμμα επιείκειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (MLP)  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αρμόδια υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού – Μονάδα A4 «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού και Ιδιωτική Επιβολή»  
Παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα στην αλληλογραφία σας τον κωδικό: HT. 4504 
 
e-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Φαξ (32-2) 295.01.28 

  
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων  
Ειδική δήλωση περί απορρήτου  

 

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
mailto:ECNPLUS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf

	Τίτλος
	Τομέας πολιτικής
	Ομάδα-στόχος
	Περίοδος διαβούλευσης
	Αντικείμενο της διαβούλευσης
	Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας
	Εμφάνιση ερωτηματολογίου
	Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
	Στοιχεία επικοινωνίας:

