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Одиторите на ЕС ще извършат проверка на това как 
Европейската комисия налага изпълнението на правилата 
в областта на конкуренцията 

Европейската сметна палата ще проведе одит, който има за цел да определи дали 
Европейската комисия ефективно налага изпълнението на правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията в единния пазар. Правилата на ЕС относно конкуренцията обхващат 
различни антиконкурентни практики, контрол върху сливанията и други области, в които 
е възможно да са необходими действия от публични органи за запазване на 
конкуренцията. Одиторите ще проверят доколко успешни са действията на Комисията за 
налагане на изпълнението на правилата на ЕС в областта на конкуренцията чрез 
ръководените от нея антитръстови производства, контрола върху сливанията 
и сътрудничеството с органите за защита на конкуренцията на държавите членки.  

„Правилата в областта на конкуренцията са от съществено значение за гражданите 
и икономиката на ЕС. Те следва да водят до по-ниски цени за потребителите и до по-
голямо разнообразие от продукти и услуги, тъй като различните икономически 
оператори могат да извършват своята дейност при условия на равнопоставеност. 
Това е ключов фактор за доброто функциониране на единния пазар на ЕС,“ заяви Алекс 
Бренинкмeйер, членът на Европейската сметна палата, отговорен за провеждане на 
одита. „Ние ще потърсим силните и слабите страни в дейността на Комисията, ще 
очертаем областите, за които считаме, че измененията биха били полезни, и ще 
оценим доколко успешно Комисията комуникира своите цели и какво е въздействието на 
работата ѝ върху гражданите на ЕС и другите заинтересовани страни.“ 

Одиторите ще проведат събеседвания със служители на Комисията и ще разгледат 
различни нейни документи във връзка с политиката ѝ за привеждане в изпълнение на 
правилата в областта на конкуренцията. Те ще посетят също така органи за защита на 
конкуренцията в някои държави членки. 

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван през втората половина на 
2019 г. 
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Бележки към редакторите 

Основните правила на ЕС в областта на конкуренцията се съдържат в Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Първостепенната цел на политиката на ЕС 
в областта на конкуренцията е поддържане на отворен и ефикасен единен пазар, 
осигуряване на еднакви конкурентни условия за търговските дружества и помощ за 
намаляване на цените в полза на потребителите.  

Тази политика също така допринася за общите цели и приоритети на ЕС — например чрез 
насърчаване на подходящи условия за създаване на работни места, по-високи равнища на 
растеж и инвестиции. За да постигне това, ЕС се стреми да премахне реалните 
и потенциалните заплахи за конкуренцията. Нормативната уредба забранява всяко 
поведение, което може да доведе до нарушаване на свободната конкуренция. Така 
например на конкурентите е забранено да се договарят, за да определят цени, както и да 
си разпределят пазари, така че да затруднят други дружества да се конкурират с тях.  

От 2004 г. съществува система за паралелно налагане на правилата относно конкуренцията: 
както Комисията, така и националните органи за защита на конкуренцията в държавите 
членки разполагат със законови правомощия и отговорност за налагане на правилата на ЕС 
в областта на конкуренцията. Комисията отговаря също така за забраната на сливания 
и придобивания, които биха могли значително да намалят конкуренцията в единния пазар, 
например чрез създаването на предприятия с господстващо положение, които могат да 
увеличат цените за потребителите. 

 


