
 
Otsikko 
Kansallisille kilpailuviranomaisille paremmat valmiudet valvoa kilpailusääntöjen noudattamista 

 
Politiikan ala 
Kilpailu: Kilpailuoikeus 

 

Kohderyhmä 
Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, yritykset, organisaatiot ja viranomaiset.  
 
Vastauksia toivotaan etenkin yrityksiltä (myös pk-yrityksiltä), liike-elämän järjestöiltä, viranomaisilta ja 
kuluttajajärjestöiltä sekä kilpailualan toimijoilta, tutkijoilta ja ajatushautomoilta. Kommentteja voivat esittää 
myös muut sidosryhmät, joilla on kokemusta kansallisten kilpailuviranomaisten suorittamasta EU:n 
kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnasta. 

 
Kuulemisen kesto 
4.11.2015–12.2.2016 

 
Kuulemisen tavoite  
Euroopan komissio kuulee sidosryhmiä siitä, kuinka kansallisille kilpailuviranomaisille voitaisiin luoda paremmat 
valmiudet valvoa lakien noudattamista.   
 
Kansallisilla kilpailuviranomaisilla on keskeinen rooli kilpailunrajoituksia koskevien EU:n sääntöjen 
noudattamisen valvonnassa yhdessä komission kanssa. Ne voisivat kuitenkin tehdä paljon enemmän. 
Asetuksella (EY) N:o 1/2003 annettiin kansallisille kilpailuviranomaisille valtuudet soveltaa EU:n kilpailusääntöjä, 
mutta siinä ei määritelty tähän käytettäviä keinoja ja välineitä. Tämän seurauksena kansallisilla 
kilpailuviranomaisilla on ollut vaikeuksia hoitaa valvontatehtäväänsä ja hyödyntää koko potentiaaliaan. 
 
Komissio haluaa nyt koota näkemyksiä siitä, kuinka voidaan varmistaa, että kansalliset kilpailuviranomaiset 
voivat 
 
1) toimia riippumattomasti valvoessaan EU:n kilpailusääntöjen noudattamista ja saada käyttöönsä tehtävän 
edellyttämät resurssit ja henkilöstön  
2) hyödyntää riittäviä välineitä kilpailusääntöjen rikkomisen havaitsemiseksi ja selvittämiseksi 
3) määrätä vaikuttavia sakkoja sääntöjä rikkoville yrityksille ja  
4) soveltaa sakoista vapauttamista ja niiden lieventämistä koskevia ohjelmia, jotka kannustavat yrityksiä 
toimittamaan todisteita laittomista kartelleista ja joita voidaan soveltaa tehokkaasti kaikkialla Euroopassa. 
 
Sidosryhmiä pyydetään vastaamaan niitä koskeviin kyselylomakkeen osiin. Kyselyn yhteydessä voi myös esittää 
muita kommentteja tai tietoja.     

 
Miten kuulemiseen voi osallistua? 
 

Kuulemiseen voi osallistua vastaamalla EUSurvey-sivustolla olevaan verkkokyselyyn. 
  
Kyselyyn saadut vastaukset julkaistaan tällä sivustolla, paitsi jos vastaaja on osion A lopussa ilmoittanut 
vastaustensa julkaisemista koskevista rajoituksista.  
Ennen vastaamista on tärkeää lukea tähän kyselyyn sovellettavat tietosuojaperiaatteet. Niistä käy ilmi, miten 
henkilötietoja ja annettua palautetta käsitellään. 
 
Huomaa, että emme voi taata määräajan jälkeen saatujen vastausten huomioon ottamista. 
 

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


Tasapuolisen ja avoimen kuulemismenettelyn varmistamiseksi ainoastaan verkkokyselyyn annetut vastaukset 
otetaan huomioon. 

 
 

Kyselylomake 
 EUSurvey: Kuulemisen kyselylomake  

 Lehdistötiedotteet: Kilpailuoikeus: Kansallisille kilpailuviranomaisille paremmat valmiudet 

valvoa kilpailusääntöjen noudattamista 

 

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset 
 Komission tiedonanto – Kymmenen vuotta kilpailuoikeuden täytäntöönpanon valvontaa asetuksen (EY) N:o 

1/2003 nojalla: Saavutukset ja tulevaisuudennäkymät (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Komission tiedonannon liitteenä oleva valmisteluasiakirja "Kansallisten kilpailuviranomaisten toteuttaman 
täytäntöönpanovalvonnan parantaminen: institutionaaliset ja menettelyihin liittyvät asiat" (SWD(2014) 231 
final) 

 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Kertomus asetuksen (EY) N:o 1/2003 
toiminnasta (KOM(2009) 206 lopullinen, 29.4.2009) 

 Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston malliohjelma sakoista vapauttamiseksi tai sakkojen 
lieventämiseksi – model leniency programme, MLP  

 

Yhteystiedot 
Asiasta vastaava yksikkö: 
Kilpailun pääosasto – Yksikkö A.4: Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto ja yksityisoikeudellinen 
täytäntöönpano 
Kaikessa kirjeenvaihdossa on ilmoitettava seuraava viitenumero: HT. 4504 
 
Sähköposti:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Postiosoite: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Faksi: (32-2) 295 01 28 

  
 

Henkilötietojen suoja  Tietosuojaperiaatteet 

 

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
http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf
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
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