
 
Pealkiri 
Riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu suurendamine, et neist saaks tõhusamad täitevasutused 

 
Poliitikavaldkond 
Konkurentsiõigus 

 

Sihtrühm 
Konsulteerimisest saavad osa võtta kõik kodanikud, ettevõtjad, organisatsioonid ja avaliku sektori asutused  
 
Vastuseid oodatakse eriti ettevõtjatelt (sh VKEdelt), nende ühendustelt, avaliku sektori asutustelt, 
tarbijaorganisatsioonidelt, samuti konkurentsi valdkonna töötajatelt, teadlastelt ja mõttekodadelt. Samuti on 
teretulnud märkused teistelt sidusrühmadelt, kellel on kogemusi või teadmisi ELi konkurentsieeskirjade 
jõustamise kohta riiklike konkurentsiasutuste poolt. 

 
Konsultatsiooni kestus 
4.11.2015–12.2.2016 

 
Konsultatsiooni eesmärk  
Euroopa Komisjon konsulteerib sidusrühmadega selle üle, kuidas suurendada riiklike konkurentsiasutuste 
mõjuvõimu, et neist saaks tõhusamad täitevasutused.   
 
Riiklikel konkurentsiasutustel on komisjoni kõrval võtmeroll ELi konkurentsieeskirjade jõustamisel, kuid nad 
saaksid teha veel palju muudki. Kuigi ELi õigusega (määrus (EÜ) nr 1/2003) anti liikmesriikide 
konkurentsiasutustele pädevus kohaldada ELi konkurentsieeskirju, ei käsitletud selles vahendeid ja instrumente, 
mida nad asjaomaste eeskirjade kohaldamiseks kasutada saavad. Seetõttu on riiklikel konkurentsiasutustel 
keerukas teha oma tööd ja kasutada ära oma täielikku potentsiaali. 
 
Komisjon kogub arvamusi selle kohta, kuidas tagada, et riiklikud konkurentsiasutused: 
 
1) saavad ELi konkurentsieeskirjade jõustamisel tegutseda sõltumatult ning omavad oma töö tegemiseks 
piisavalt vahendeid ja töötajaid;  
2) omavad piisavaid konkurentsialaseid töövahendeid rikkumiste tuvastamiseks ja nendega tegelemiseks; 
3) saavad eeskirju rikkuvatele ettevõtjatele kehtestada tõhusaid trahve ning  
4) rakendavad kogu Euroopas hästi toimivaid leebema kohtlemise programme, millega julgustatakse ettevõtjaid 
esitama tõendeid ebaseaduslike kartellide kohta. 
 
Sidusrühmadel palutakse vastata vaid ennast puudutavatele küsimustiku osadele ning esitada muid enda 
arvates asjakohaseid märkusi või teavet.     

 
Kuidas esitada oma seisukohti 
 

Osaleda saab veebipõhise küsimustiku vahendusel veebisaidil EUSurvey. 
  
Saadud vastused avaldatakse käesoleval veebilehel vastavalt piirangutele, millele olete viidanud küsimustiku A 
osas, mis käsitleb Teie vastuse töötlemist.  
Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooniga kaasnevate isikuandmete kaitse põhimõtetega , mis selgitavad, 
kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse. 
 
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et me ei saa tagada, et arvesse võetakse pärast tähtaja lõppu saadud 
vastused. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Õiglase ja läbipaistva konsulteerimisprotsessi tagamiseks võetakse arvesse üksnes veebipõhise küsimustiku 
vahendusel laekunud vastuseid. 

 
 

Vaadake küsimustikku 
 EUSurvey: Konsultatsiooni küsimustik  

 Pressiteated: Konkurentsiõigus: Riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu suurendamine, et neist saaks 
tõhusamad täitevasutused 

 

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid 
 Komisjoni teatis – Kümme aastat kartellidevastast võitlust määruse 1/2003 alusel – saavutused ja 

tulevikuväljavaated (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Komisjoni talituste töödokument „Konkurentsieeskirjade jõustamise tõhustamine riiklike 
konkurentsiasutuste poolt: institutsioonilised ja menetluslikud küsimused”, mis on lisatud komisjoni 
teatisele (SWD (2014) 231 (final)) 

 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Aruanne määruse nr 1/2003 toimimise kohta” 
(KOM(2009) 206 (lõplik), 29.4.2009) 

 Euroopa konkurentsivõrgustiku leebema kohtlemise näidisprogramm  

 

Kontaktandmed 
Vastutav talitus: 
Konkurentsi peadirektoraat – Üksus A4: Euroopa konkurentsivõrgustik ja eraõiguslik jõustamine (European 
Competition Network and Private Enforcement) 
Lisage oma kirjavahetusele alati ka viitenumber: HT. 4504 
 
E-post:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Postiaadress: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Faks: (32-2) 295.01.28 

  
 

Isikuandmete kaitse  Isikuandmete kaitse põhimõtted  

 

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/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

	Pealkiri
	Poliitikavaldkond
	Sihtrühm
	Konsultatsiooni kestus
	Konsultatsiooni eesmärk
	Kuidas esitada oma seisukohti
	Vaadake küsimustikku
	Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
	Kontaktandmed

