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Kontrolerzy publikują dokument informacyjny na temat 
egzekwowania unijnej polityki konkurencji 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś dokument informacyjny na temat 
egzekwowania unijnych reguł konkurencji. Dokumenty informacyjne zapewniają przegląd 
zadań kontrolnych będących w toku i mają stanowić źródło informacji dla osób 
zainteresowanych danym obszarem polityki lub programami objętymi kontrolą.  

Opublikowany dzisiaj dokument bazuje na przygotowaniach do trwającej kontroli, która ma 
zbadać, czy Komisja Europejska skutecznie egzekwuje unijne reguły konkurencji. Polityka 
konkurencji obejmuje kwestie zachowań antykonkurencyjnych, łączenia przedsiębiorstw 
i pomocy państwa.  

W dokumencie informacyjnym omówiono znaczenie konkurencji na jednolitym rynku UE, jak 
również powiązane zagadnienia, w tym zachowania antykonkurencyjne i restrukturyzację rynku. 
Wskazano również cele UE w dziedzinie polityki konkurencji, przeanalizowano otoczenie 
regulacyjne oraz omówiono role i obowiązki różnych organów na szczeblu UE i państw 
członkowskich.  

– Mamy nadzieję, że dokument informacyjny dostarczy czytelnikom użytecznych informacji na 
temat zakresu kontroli – podkreślił Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Polityka konkurencji ma zasadnicze 
znaczenie dla jednolitego rynku UE, a wiedza na jej temat powinna być jak najszerzej 
rozpowszechniana. 

Kontrolerzy przeprowadzą wywiady z urzędnikami Komisji Europejskiej i krajowych organów 
ochrony konkurencji. Dokonają również przeglądu dokumentacji dotyczącej egzekwowania prawa 
przez Komisję oraz jej współpracy z krajowymi organami ochrony konkurencji. Publikacja 
sprawozdania z kontroli planowana jest w połowie 2019 r. 

Informacje dla redaktorów 

Reguły konkurencji mają istotne znaczenie dla unijnej gospodarki: dzięki nim przedsiębiorstwa 
mają równe szanse na rynku i mogą oferować konsumentom większy wybór produktów i usług 
w konkurencyjnych cenach i na korzystnych warunkach. Zasada uczciwej konkurencji jest 
nieodzowna dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku UE. Polityka konkurencji obejmuje 
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wszelkie formy zachowań antykonkurencyjnych, jakich dopuszczają się przedsiębiorstwa, jak 
również zagrożenia dla konkurencji w następstwie łączenia przedsiębiorstw oraz działania 
organów publicznych państw członkowskich, które mogłyby zakłócić konkurencję, takie jak 
przyznawanie pomocy państwa. 

Komisja Europejska jest głównym podmiotem egzekwującym unijne reguły konkurencji. Posiada 
ona uprawnienia i jest zobowiązana do prowadzenia dochodzeń dotyczących przypadków 
podejrzewanego zachowania antykonkurencyjnego. Odpowiada ponadto za wydawanie decyzji 
zakazujących połączenia przedsiębiorstw, nakładanie kar i zawieranie wiążących porozumień 
z przedsiębiorstwami. W ramach systemu równoległego egzekwowania przepisów Komisja 
zapewnia, by organy ochrony konkurencji państw członkowskich stosowały unijne reguły 
konkurencji w sposób jednolity. Odgrywa również istotną rolę w opracowywaniu, wspólnie 
z Parlamentem Europejskim i Radą, unijnych reguł konkurencji. 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu. 
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