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Revisorerne offentliggør baggrundspapir om håndhævelse 
af EU's konkurrencepolitik 
Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort et baggrundspapir om håndhævelsen af 
EU's konkurrenceregler. Baggrundspapirer giver oplysninger om igangværende revisioner, og 
de er tænkt som en informationskilde for personer med interesse i de politikker og/eller 
programmer, der er under revision. 

Dette baggrundspapir er baseret på det forberedende arbejde i forbindelse med en 
igangværende revision, som ser på, om Europa-Kommissionen har været effektiv med hensyn til 
at håndhæve EU's konkurrenceregler. Konkurrencepolitikken omfatter konkurrencebegrænsende 
adfærd, fusioner og statsstøtte. 

Baggrundspapiret indeholder afsnit om vigtigheden af konkurrence på EU's indre marked samt af 
spørgsmål i forbindelse hermed, bl.a. konkurrencebegrænsende adfærd og omstrukturering af 
markedet. Det beskriver EU's mål for konkurrencepolitikken, de lovgivningsmæssige rammer og 
de forskellige myndigheders roller og ansvar på EU- og medlemsstatsplan.  

"Vi håber, at læserne finder nyttige oplysninger om omfanget af vores revision i dette 
baggrundspapir," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der 
er ansvarligt for revisionen. "Konkurrencepolitikken spiler en afgørende rolle på EU's indre 
marked, og det er vigtigt, at så mange som muligt kender og forstår den." 

Revisorerne vil gennemføre interviews med embedsmænd i Europa-Kommissionen og i de 
nationale konkurrencemyndigheder. De vil også gennemgå dokumenter vedrørende 
Kommissionens håndhævelsesaktiviteter og dens samarbejde med medlemsstaternes nationale 
konkurrencemyndigheder. Revisionsberetningen forventes offentliggjort hen imod midten af 
2019. 

Bemærkninger til redaktører 

Konkurrenceregler spiller en vigtig rolle i EU's økonomi: De sikrer, at virksomheder kan drive 
forretning på lige vilkår og levere et større udvalg af produkter og tjenesteydelser til forbrugerne 
med konkurrencedygtige priser og betingelser. Princippet om fair konkurrence på lige vilkår er af 
afgørende betydning for et velfungerende indre marked i EU. Konkurrencepolitik omfatter alle 
former for konkurrencebegrænsende adfærd fra virksomheders side foruden de risici for 
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konkurrencen, der er forbundet med virksomhedsfusioner, og de tiltag fra offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne, som kan virke konkurrencefordrejende, f.eks. tildeling af 
statsstøtte. 

Europa-Kommissionen er den vigtigste håndhæver af EU's konkurrenceregler. Den har 
kompetencen til og ansvaret for at undersøge formodet konkurrencebegrænsende adfærd, 
udstede forbudsafgørelser, pålægge bøder og indgå bindende aftaler med virksomheder. I et 
system med parallel håndhævelse sikrer Kommissionen, at medlemsstaternes nationale 
konkurrencemyndigheder anvender EU's konkurrenceregler på en ensartet måde. Kommissionen 
spiller også en vigtig rolle i udarbejdelsen af EU's konkurrenceregler sammen med Europa-
Parlamentet og Rådet. 

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske 
Revisionsrets baggrundspapir. Baggrundspapiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 
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