
 
Título 
Dotar as autoridades nacionais da concorrência dos meios necessários para garantir a aplicação eficaz da 
legislação 

 
Domínio 
Concorrência: Antitrust 

 

Grupo-alvo 
Cidadãos, empresas, organizações e autoridades públicas  
 

Revestem-se de especial interesse as contribuições de empresas (incluindo PME), associações empresariais, 
autoridades públicas, organizações de consumidores, bem como as de profissionais , investigadores e grupos de 
reflexão na área da concorrência. São igualmente bem-vindas as contribuições de outros intervenientes com 
experiência e conhecimentos da aplicação das regras europeias da concorrência pelas autoridades nacionais 
competentes. 

 
Período de consulta 
4.11.2015 a 12.2.2016 

 
Objetivo da consulta  
A Comissão Europeia pretende conhecer a opinião das partes interessadas sobre a forma de dotar as 
autoridades nacionais da concorrência dos meios necessários para garantir a aplicação eficaz da legislação.  
 
Lado a lado com a Comissão, as autoridades nacionais da concorrência desempenham um papel essencial na 
aplicação das regras antitrust da UE, mas que ainda pode ser significativamente reforçado. O Regulamento 
n.º 1/2003 da UE dá às autoridades nacionais da concorrência poderes para aplicar as regras de concorrência da 
UE, sem no entanto definir os meios e instrumentos para tal. Esta situação dificulta o trabalho das autoridades 
nacionais da concorrência e impede o pleno aproveitamento das suas potencialidades. 
 
A Comissão gostaria de reunir pontos de vista sobre como garantir que as autoridades nacionais: 
 
(1) possam atuar com independência na aplicação das regras de concorrência da UE e contem com os recursos 
materiais e humanos necessários para tal  
(2) disponham do arsenal adequado para detetar e reagir a situações de incumprimento 
(3) possam impor sanções pecuniárias eficazes às empresas que violam as regras  
(4) disponham de programas de clemência que incentivem as empresas a apresentar provas da existência de 
práticas ilegais de cartel na Europa 
 
Convidam-se as partes interessadas a responder às secções do questionário que lhes dizem respeito e a enviar 
outros comentários ou informações que reputem relevantes.   

 
Como participar na consulta 
 

Para participar na consulta, os interessados devem responder ao questionário em linha no sítio Web 
«EUSurvey». 
  
As contribuições recebidas serão publicadas nesta página Web, tendo em conta as restrições que possam ter 
sido indicadas pelos inquiridos no final da Secção A do questionário relativamente ao tratamento das respetivas 
contribuições.  
É importante ler a declaração de privacidade que figura em anexo à presente consulta para ficar a saber como 
serão utilizados os seus dados pessoais e a sua contribuição. 

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


 
Não se garante o tratamento de respostas recebidas após o termo do prazo. 
 
Para assegurar um processo de consulta justo e transparente, só serão consideradas as respostas recebidas 
através do questionário em linha. 

 
 

Ver o questionário 
 EUSurvey: questionário da consulta 

 Comunicados de imprensa: Antitrust - Dotar as autoridades nacionais da concorrência dos meios 
necessários para garantir a aplicação eficaz da legislação 

 

Documentos de referência e outros, consultas afins 
 Comunicação da Comissão - Dez anos de aplicação da legislação antitrust ao abrigo do Regulamento 

n.º 1/2003: Progressos alcançados e perspetivas (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Documento de trabalho dos serviços a Comissão «Enhancing competition enforcement by the Member 
States' competition authorities: institutional and procedural issues» que acompanha a Comunicação da 
Comissão (SWD(2014 231 final) 

 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho - Relatório sobre a aplicação do 
Regulamento n.º 1/2003 (COM (2009) 206 final, 29.4.2009) 

 Rede Europeia da Concorrência (ECN) - Programa de clemência  

 

Contacto 
Serviço responsável 
Direção-Geral da Concorrência - Unidade A4 Rede Europeia da Concorrência e Aplicação Privada  
Número de referência a indicar em toda a correspondência: HT. 4504 
 
Endereço eletrónico: COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Endereço postal: 
Comissão Europeia 
Direção-Geral da Concorrência 
Registo Antitrust 
1049 Bruxelas 
Bélgica 
Fax (32-2) 295.01.28 

  
 

Proteção de dados pessoais  Declaração de privacidade específica 

 

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
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