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EU:s revisorer offentliggör ett bakgrundsdokument om 
hur EU:s konkurrenspolitik genomdrivs 
Europeiska revisionsrätten har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om hur EU:s 
konkurrensregler upprätthålls. Bakgrundsdokument ger information om beslutade 
granskningsuppgifter och är avsedda som en källa till information för dem som är intresserade 
av den politik och/eller de program som granskas.  

Det aktuella dokumentet bygger på förberedande arbete inför en nu pågående revision om 
huruvida Europeiska kommissionen på ett ändamålsenligt sätt har sett till att EU:s 
konkurrensregler följs. Konkurrenspolitiken omfattar konkurrensbegränsande beteenden, 
koncentrationer och statligt stöd.  

Bakgrundsdokumentet beskriver i olika avsnitt hur viktig konkurrensen är på EU:s inre marknad 
och tar upp frågor kring konkurrensbegränsande beteenden och omstruktureringar av 
marknaden. Här beskrivs EU:s mål för konkurrenspolitiken, regelverket samt roller och 
ansvarsområden för olika myndigheter på EU-nivå och medlemsstatsnivå.  

”Vi hoppas att läsarna hittar användbar information i det här bakgrundsdokumentet om 
revisionens inriktning och omfattning”, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Konkurrenspolitiken spelar en avgörande roll för 
EU:s inre marknad, och det är viktigt att förståelsen för den är så bred som möjligt.” 

Revisorerna kommer att intervjua personal vid Europeiska kommissionen och nationella 
konkurrensmyndigheter. De ska även granska dokument som rör kommissionens 
efterlevnadsåtgärder och samarbete med nationella konkurrensmyndigheter. 
Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2019. 

Meddelande till redaktörer 

Konkurrensreglerna spelar en avgörande roll för EU:s ekonomi. De ser till att företag kan göra 
affärer under lika villkor och leder till att konsumenter får tillgång till ett större utbud av varor 
och tjänster till konkurrenskraftiga priser och villkor. Principen om sund konkurrens på lika villkor 
är avgörande för att EU:s inre marknad ska fungera väl. Konkurrenspolitiken omfattar alla former 
av konkurrensbegränsande beteenden bland företag, riskerna för konkurrensen i samband med 
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företagskoncentrationer och medlemsstaternas offentliga myndigheters åtgärder som kan 
snedvrida konkurrensen, såsom beviljandet av statligt stöd. 

Europeiska kommissionen är den främsta instansen när det gäller att se till att EU:s 
konkurrenslagstiftning tillämpas. Den har befogenhet och ansvar att undersöka misstänkta fall av 
konkurrensbegränsande beteenden, utfärda beslut om förbud, förelägga böter och sluta 
bindande avtal med företag. Systemet bygger på parallella efterlevnadsåtgärder, där 
kommissionen ser till att medlemsstaternas nationella konkurrensmyndigheter tillämpar EU:s 
konkurrensregler på ett enhetligt sätt. Kommissionen spelar också en viktig roll i utformningen av 
EU:s konkurrensregler tillsammans med Europaparlamentet och rådet. 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska 
revisionsrättens bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 
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