
Titel 
Effektivare konkurrenstillsyn i EU-länderna 

 
Politikområde 
Konkurrenspolitik: Antitrustregler 

 

Målgrupp 
Alla privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter är välkomna att delta i samrådet.  
 
Vi vill gärna få in bidrag från företag, branschorganisationer, myndigheter, konsumentorganisationer samt 
yrkesutövare, forskare och tankesmedjor som arbetar med konkurrensfrågor. Synpunkter från andra berörda 
parter som har erfarenhet eller kunskap om hur de nationella konkurrensmyndigheterna tillämpar EU:s 
konkurrensregler är också välkomna. 

 
Samrådsperiod 
4 november 2015–12 februari 2016 

 
Varför håller ni ett samråd?  
Kommissionen samråder med berörda parter för att se hur de nationella konkurrensmyndigheterna kan utöva 
effektivare tillsyn.   
 
Konkurrensmyndigheterna spelar en viktig roll för att se till att EU:s antitrustregler följs, tillsammans med 
kommissionen, men de skulle kunna göra mycket mer. EU:s förordning 1/2003 ger visserligen 
konkurrensmyndigheterna behörighet att tillämpa EU:s konkurrensregler, men anger inte på vilket sätt eller 
med vilka medel. Därför har myndigheterna svårt att utföra sitt uppdrag och utnyttja sin potential. 
 
Kommissionen vill få in synpunkter på hur man ska se till att de nationella tillsynsmyndigheterna 
 
1) kan agera oberoende när de tillämpar EU:s konkurrensregler och har de resurser och den personal som krävs 
för att utföra sitt arbete  
2) har tillräckliga verktyg för att upptäcka och bekämpa överträdelser 
3) kan utdöma verkningsfulla böter mot företag som bryter mot reglerna   
4) har program för förmånlig behandling som uppmuntrar företag att avslöja olagliga karteller och som fungerar 
effektivt i hela Europa. 
 
Vi ber dig att svara på de avsnitt i frågeformuläret som berör dig och att lämna eventuella synpunkter och 
uppgifter som kan vara relevanta.     

 
Så här lämnar du ditt bidrag 
 

Du lämnar ditt bidrag genom att fylla i frågeformuläret på EUSurveys webbplats. 
  
Vi lägger ut bidragen på den här webbplatsen, såvida du inte anger att bidraget inte får publiceras (i slutet av 
formulärets del A).  
I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för det här samrådet kan du läsa om hur vi hanterar dina 
personuppgifter och svar. 
 
Vi kan inte garantera att vi tar hänsyn till svar som kommer in efter samrådsperiodens slut. 
 
För att samrådsprocessen ska vara rättvis och öppen kommer vi enbart att beakta svar via webbenkäten. 

 
 

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


Gå till frågeformuläret 
 EUSurvey: Frågeformulär  

 Pressmeddelanden:  Hur kan EU-ländernas konkurrensmyndigheter utöva effektivare tillsyn? 

 

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd 
 Meddelande från kommissionen – Tio år av antitrustregler enligt förordning 1/2003: Resultat och 

framtidsutsikter (COM(2014) 453, 9.7.2014) 

 Arbetsdokumentet från kommissionen – Att stärka de nationella konkurrensmyndigheternas tillämpning 
av konkurrensreglerna: institutionella frågor och förfarandefrågor – som åtföljer kommissionens 
meddelande (SWD(2014) 231 final) 

 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Rapport om hur förordning 1/2003 
fungerar (KOM(2009) 206 slutlig, 29.4.2009) 

 Europeiska konkurrensnätverkets modellprogram för förmånlig behandling  

 

Kontakt 
Ansvarig avdelning: 
Generaldirektoratet för konkurrens – enhet A4 Europeiska konkurrensnätverket och privat övervakning  
Ange följande referensnummer i all korrespondens: HT. 4504 
 
E-post:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Postadress: 
Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 
Registreringsenheten för antitrust 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Belgien 
Fax (32-2) 295 01 28 

  
Läs bidragen 
För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva 
genom att registrera sig i öppenhetsregistret och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen 
inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag. 
 
Bidrag från registrerade organisationer 

 
Bidrag från myndigheter (europeiska, nationella och regionala myndigheter) 

 
Enskilda bidrag 

• Privatpersoner 
 
 
• Icke-registrerade organisationer 
 

 
Resultatet av samrådet och nästa steg 
 
 

 

Antal svar på detta samråd 

 

 

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/transparencyregister/public/homePage.do
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=CODE_OF_CONDUCT


Skydd av personuppgifter  
Särskilda regler för skydd av 

personuppgifter 

 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
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