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Datum

Ansökan om forskningsmedel

31 januari 2019

Observera att ansökan och bilagor endast ska skickas elektroniskt till
konkurrensverket@kkv.se.

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)
Namn *

Dr Konstantinos Stylianou
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution eller motsvarande

University of Leeds

School of Law

Postadress

Postnr och ortsnamn

The Liberty Building 2.32

LS2 9JT Leeds, United Kingdom

Telefonnummer

E-post

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta.

2 Anslagsförvaltare
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

University of Leeds

School of Law

Postadress

Postnr och ortsnamn

The Liberty Building

LS2 9JT Leeds, United Kingdom

Telefonnummer

+441133435033

3 Projektbeskrivning
Projekttitel

Goals and Purposes of EU Competition Law: What does the data say?
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

Projektet går ut på att undersöka ett bred spektrum av rättkällor empiriskt för att finna EU:s
konkurrensrätts mål. Konkurrensverket kan använda resultaten för att dra skiljelinjen mellan
beteenden som främjar målet och borde tillåtas och beteenden som hämmar målet och borde
förbjudas.
Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

1 september 2019

31 augusti 2019

Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken).

Under det föreslagna forskningsprojektet kommer vi att genomföra en empirisk undersökning
avseende EU:s konkurrensrätts mål.
Frågan om konkurrensrättens mål blir alltmer omstridd och kontroversiell. Den existerande
litteraturen har fokuserat på att ge normativa förslag om vad EU:s konkurrensrätts mål bör vara. I
stället för ett sådant teoretiskt (och ibland ideologiskt) tillvägagångssätt vill vi analysera empiriskt
EU-domstolens rättspraxis, kommissionens beslut, samt icke-bindande instrument sedan 1970talet för att fastställa, de lege lata, vad målet, eller målen, är och har varit.
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Forskningen kommer att resultera i en omfattande Excel-databas och en sammanfattande artikel
om vad uppgifterna visar. Databasen kommer att möjliggöra klassificering och presentation av
data på olika sätt (genom kodning). Den kommer att vara öppen för alla och kommer att kunna
uppdateras löpande, kompletteras, modifieras, och expanderas av oss eller andra forskare,

