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RÅDETS OCH KOMMISSIONENS GEMENSAMMA UTTALANDE OM HUR 
KONKURRENSMYNDIGHETERNAS SAMARBETSNÄTVERK SKALL ARBETA 
 

"1. I den i dag antagna rådsförordningen om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 

och 82 i fördraget inrättas ett direkt tillämpligt undantagssystem där medlemsstaternas 

konkurrensmyndigheter och domstolar tillsammans med kommissionen har befogenhet att 

tillämpa inte bara artiklarna 81.1 och 82 i fördraget, som är direkt tillämpliga enligt 

EG-domstolens rättspraxis, utan också artikel 81.3 i fördraget. 

 

2. För att garantera att gemenskapens konkurrensregler tillämpas på ett effektivt och enhetligt 

sätt bildar kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheter som utsetts av 

medlemsstaterna tillsammans ett nätverk av konkurrensmyndigheter (nedan kallade 

"nätverket") för att i nära samarbete tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget. 

 

3. Detta gemensamma uttalande har en politisk karaktär och skapar därför inte några rättsliga 

rättigheter eller skyldigheter. Det anger endast en gemensam politisk uppfattning som delas av 

alla medlemsstater och kommissionen om principerna för hur nätverket skall arbeta. 

 

4. Närmare detaljer kommer att anges i ett meddelande från kommissionen som kommer att 

utarbetas och uppdateras i nödvändig omfattning i nära samarbete med medlemsstaterna. 

 

Allmänna principer 

 

5. Samarbetet inom nätverket skall garantera att EG:s konkurrensregler tillämpas effektivt inom 

gemenskapen. 

 

6. Decentraliseringen av tillämpningen av gemenskapens konkurrenslagstiftning skall förstärka 

de nationella konkurrensmyndigheternas ställning. Dessa skall ha full behörighet att tillämpa 

artiklarna 81 och 82 i fördraget och aktivt bidra till utvecklingen av konkurrenspolitik, -rätt 

och -praxis. 

 

7. Alla konkurrensmyndigheter i nätverket skall vara oberoende av de övriga. Samarbetet mellan 

de nationella konkurrensmyndigheterna och med kommissionen måste ske på grundval av 

jämlikhet, respekt och solidaritet. 
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8. Medlemsstaterna skall acceptera att deras system för tillämpningen skiljer sig åt, men ändå 

ömsesidigt erkänna normerna i varandras system som grundval för samarbete. 

 

9. Som fördragets väktare är kommissionen ytterst, men inte ensamt, ansvarig för att utveckla 

politiken och säkra effektiviteten och enhetligheten. Kommissionens instrument å ena sidan 

och de nationella konkurrensmyndigheternas å andra sidan är därför inte att identiska. De 

extra befogenheter som kommissionen har för att fullgöra sitt ansvar skall utövas med största 

hänsyn till nätverkets samarbetsbaserade karaktär. 

 

10. Samarbetet inom nätverket och förvaltningen av information skall ske så effektivt som 

möjligt. Alla deltagare i nätverket skall minimera den administrativa börda det innebär att 

delta i nätverket, vilket förutsätter all information som utbyts enligt artikel 11 i förordningen 

blir tillgänglig och lätt åtkomlig för alla nätverksmedlemmar. 

 

Arbetsfördelning 

 

11. Utan att det påverkar artikel 11.6 i förordningen skall alla nätverksmedlemmar ha full 

parallell behörighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i fördraget. 

 

12. Fördelningen av ärenden skall ske så snabbt som möjligt. En vägledande tidsgräns 

(upp till 3 månader) kommer att användas inom nätverket. Normalt skall denna fördelning stå 

fast tills förfarandena avslutats, förutsatt att de uppgifter man känner till i ärendet fortsätter att 

i sak vara desamma. Om så är fallet kommer den konkurrensmyndighet som har anmält 

ärendet till nätverket normalt att fortsätta vara ansvarig konkurrensmyndighet om den är 

lämpad att handlägga fallet och ingen annan konkurrensmyndighet har något att invända inom 

den vägledande tidsperioden. 

 

13. Alla medlemmar i nätverket skall sträva efter att göra fördelningen till en förutsägbar process 

där företag och andra intresserade parter upplyses om var de skall lämna klagomål. 

 

14. Medlemmarna i nätverket skall se till att sådana ärenden som kräver en detaljerad 

undersökning av en konkurrensmyndighet fördelas och bedöms på riktigt sätt. Denna princip 

påverkar inte nätverksdeltagarnas frihet att besluta om de skall undersöka ett ärende eller ej. 
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Myndighet(-er) som är lämpad(-e) att agera 

 

15. Nätverksmedlemmarna skall se till att fördragets artiklar 81 och 82 tillämpas effektivt. 

Ärenden skall skötas av en eller flera myndigheter som kan upprätta eller bibehålla 

konkurrens på marknaden. Nätverkets deltagare skall därför beakta alla relevanta faktorer, 

särskilt sådana som gäller inom vilka marknader de främsta konkurrenshämmande faktorerna 

märks och vilken myndighet som har bästa förutsättningar att framgångsrikt handlägga ett 

ärende när det gäller myndighetens förmåga att samla bevis, att sätta stopp för överträdelser 

och att effektivt tillämpa sanktioner. 

 

16. Ett ärende skall i möjligaste mån handläggas av en enda konkurrensmyndighet. Det brukar 

vara lämpligt med en enda handläggande nationell konkurrensmyndighet om endast en 

medlemsstat väsentligt påverkas av ett avtal eller en praxis, särskilt när de främsta 

konkurrenshämmande effekterna visar sig i samma medlemsstat och samtliga företag som 

ingått ett avtal eller betett sig oegentligt har sitt säte i den medlemsstaten. 

 

17. När ett avtal eller en praxis väsentligt påverkar konkurrensen i mer än en medlemsstat skall 

nätverksdeltagarna försöka enas sinsemellan om vem som är mest lämpad att framgångsrikt 

handlägga ärendet. 

 

18. I ärenden där en enda åtgärd inte är möjlig (när konkurrensen påverkas i flera medlemsstater 

och ingen nationell konkurrensmyndighet ensam framgångsrikt kan ta hand om ärendet) bör 

nätverksmedlemmarna samordna sina åtgärder och försökta utse en konkurrensmyndighet till 

huvudinstitution. 

 

19. Kommissionen kommer att vara särskilt lämpad att handlägga ett ärende om fler än 

tre medlemsstater väsentligt påverkas av ett avtal eller en praxis, om det har en nära koppling 

till andra gemenskapsbestämmelser som exklusivt eller mer effektivt kan tillämpas av 

kommissionen, om gemenskapsintresset kräver att ett kommissionsbeslut antas för att 

gemenskapens konkurrenspolitik skall utvecklas, särskilt när ett nytt konkurrensärende dyker 

upp eller för att garantera effektiv tillämpning. 
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Enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler 

 

20. Efter den inledande fördelningsperioden när samma ärende (samma marknad, samma parter, 

samma beteende/avtal) sköts av mer än en därtill lämpad nationell konkurrensmyndighet, 

kommer en nationell konkurrensmyndighet att fatta ett formellt beslut, medan de andra 

inställer sina förfaranden eller också, om detta inte är möjligt, kommer de nationella 

konkurrensmyndigheterna att handlägga ärendet i nära samarbete. 

 

21. Efter den inledande fördelningsperioden, när ett ärende handläggs av en eller flera därtill 

lämpade konkurrensmyndigheter, kommer kommissionen normalt inte att inleda förfaranden 

för att frånta dem deras behörighet enligt artikel 11.6 i förordningen, såvida inte någon av 

följande situationer uppstår: 

 

a) Nätverksmedlemmar förbereder motstridiga beslut i samma ärende. 

 

b) Nätverksdeltagare förbereder ett beslut som uppenbart strider mot konsoliderad 

rättspraxis; de normer som fastställts i domar vid gemenskapens domstolar och 

i kommissionens tidigare beslut och förordningar bör tjäna som riktlinjer; beträffande 

fakta skall endast väsentliga skillnader medföra ett ingripande av kommissionen. 

 

c) Nätverksmedlemmar drar ut på förfarandena oskäligt mycket. 

 

d) Ett kommissionsbeslut måste antas för att utveckla gemenskapens konkurrenspolitik, 

särskilt när ett likartat konkurrensärende dyker upp i flera medlemsstater. 

 

e) Den nationella konkurrensmyndigheten opponerar sig inte. 

 

Om kommissionen beslutar att inleda förfaranden enligt artikel 11.6 i förordningen, skall den 

göra detta snarast möjligt. 

 

22. Om en nationell konkurrensmyndighet redan handlägger ett ärende skall kommissionen, för 

den berörda konkurrensmyndigheten och de andra medlemmarna i nätverket, skriftligt 

redogöra för skälen att tillämpa artikel 11.6 i förordningen. 
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23. Kommissionen skall normalt inte – så länge gemenskapsintressen inte står på spel − anta ett 

beslut som strider mot ett beslut av en nationell konkurrensmyndighet, efter det att relevant 

information enligt såväl artikel 11.3 som 11.4 i förordningen har lämnats och om 

kommissionen inte har använt sig av artikel 11.6 i förordningen. 

 

24. Nätverksmedlemmar skall informera de andra nätverksmedlemmarna om avvisade klagomål 

och om avslutade undersökningar i samtliga ärenden som har anmälts inom nätverket enligt 

artikel 11.2 och 11.3 i förordningen." 


