
Titel 
Hoe kunnen nationale mededingingsautoriteiten de EU-regels doeltreffender handhaven? 

 
Beleidsterrein 
Mededinging: antitrustbeleid 

 

Doelgroep 
Alle particulieren, bedrijven, organisaties en openbare instanties worden uitgenodigd om te reageren op deze 
raadpleging.  
 
Met name bijdragen van bedrijven (inclusief het midden- en kleinbedrijf), brancheorganisaties, overheden, 
consumentenorganisaties, personen die werkzaam zijn op het vlak van mededinging, onderzoekers en 
denktanks zijn bijzonder welkom. Ook opmerkingen van andere belanghebbenden die ervaring met of kennis 
van de handhaving van het EU-mededingingsrecht door de nationale mededingingsautoriteiten hebben, zien wij 
graag tegemoet. 

 
Raadplegingsperiode 
Van 04.11.2015 t/m 12.02.2015 

 
Doel van de raadpleging  
De Europese Commissie wil graag van belanghebbenden horen hoe zij de nationale mededingingsautoriteiten 
(NMA’s) de nodige bevoegdheden kan geven om de handhaving doeltreffender te maken.   
 
De nationale mededingingsautoriteiten handhaven samen met de Commissie de EU-mededingingsregels, maar 
zij zouden veel meer kunnen doen. Op grond van Verordening 1/2003 hebben de nationale 
mededingingsautoriteiten de bevoegdheid van de EU-mededingingsregels uit te voeren, maar daarbij is niet 
aangegeven welke middelen en instrumenten de nationale mededingingsautoriteiten daarbij kunnen gebruiken. 
Daardoor ondervinden zij moeilijkheden bij het uitoefenen van hun werkzaamheden en kunnen zij hun 
potentieel niet volledig benutten. 
 
De Commissie wil graag horen hoe zij ervoor kan zorgen dat de nationale mededingingsautoriteiten: 
 
(1) onafhankelijk kunnen optreden bij de handhaving van de EU-mededingingsregels en over genoeg middelen 
en mensen kunnen beschikken om hun werk te doen  
(2) een adequaat instrumentarium hebben om inbreuken op te sporen en aan te pakken 
(3) boetes kunnen opleggen aan bedrijven die de regels overtreden   
(4) clementieregelingen hebben (waardoor bedrijven worden aangemoedigd onrechtmatige kartels te melden) 
die in heel Europa doeltreffend werken. 
 
Belanghebbenden worden verzocht te antwoorden op de vragen in de vragenlijst die hen betreffen. Er is ruimte 
voor extra opmerkingen of informatie.     

 
Hoe kunt u uw bijdrage indienen? 
 

U kunt antwoorden op de vragenlijst op de website van EUSurvey. 
  
Uw bijdrage wordt gepubliceerd op deze website, tenzij u aan het eind van deel A van de vragenlijst heeft 
aangegeven dat u dit niet wilt.  
Lees de privacyverklaring bij deze raadpleging als u meer wilt weten over wat er met uw persoonlijke gegevens 
en uw bijdrage gebeurt. 
 
Antwoorden die we te laat ontvangen, kunnen we misschien niet meer verwerken. 
 

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


Om de raadpleging eerlijk en transparant te laten verlopen, accepteren wij alleen bijdragen via de vragenlijst 
op onze website. 

 
 

Bekijk de vragenlijst 
 EUSurvey: Vragenlijst 

 Persberichten: Antitrustbeleid: Hoe kunnen nationale mededingingsautoriteiten de EU-regels 
doeltreffender handhaven? 

 

Referentiedocumenten en andere, relevante raadplegingen 
 Mededeling van de Commissie — Tien jaar handhaving van de mededingingsregels op grond van 

Verordening nr. 1/2003: Resultaten en toekomstperspectieven (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Werkdocument van de diensten van de Commissie: Enhancing competition enforcement by the Member 
States' competition authorities: institutional and procedural issues" accompanying the Communication 
from the Commission (SWD(2014 231 final) (in het Engels) 

 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Verslag over de werking van 
Verordening 1/2003 (COM(2009) 206 def., 29.4.2009) 

 ECN-modelclementieregeling (in het Engels)  

 

Contactgegevens 
Verantwoordelijke dienst: 

Directoraat-generaal Concurrentie - Eenheid A4 Europees Concurrentienetwerk en Civiele 

handhaving 
Vermeld in uw correspondentie altijd de volgende referentie: HT. 4504 
 
E-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Postadres: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Antitrust 
1049 Brussel 

België 
Fax (32-2) 295 01 28 

  
 

Bescherming van de privacy  Specifieke privacyverklaring 

 

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