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EU-revisorerne vil undersøge Europa-Kommissionens 
håndhævelse af konkurrencereglerne 

Den Europæiske Revisionsret er i gang med at udføre en revision af, om Europa-Kommissionen 
har været effektiv med hensyn til at håndhæve EU's konkurrenceregler på det indre marked. 
EU's konkurrenceregler dækker forskellige former for konkurrencehæmmende adfærd, 
fusionskontrol og andre områder, hvor det kan være nødvendigt, at en offentlig myndighed 
griber ind for at bevare konkurrencen. Revisorerne vil undersøge, hvor godt Kommissionen har 
håndhævet EU's konkurrenceregler gennem sine egne antitrustsager, sin fusionskontrol og 
gennem samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder i medlemsstaterne.  

"Konkurrencereglerne er af stor betydning for EU's borgere og EU's økonomi. De bør føre til, at 
forbrugerne opnår lavere priser og et større udvalg af varer og tjenesteydelser, fordi 
virksomhederne kan drive forretning på lige vilkår. Dette er afgørende for et velfungerende indre 
marked i EU,” siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen. "Vi vil søge at identificere styrker og svagheder i Kommissionens 
arbejde, fremhæve de områder, hvor ændringer kan være til gavn, og vurdere, hvor godt 
Kommissionen har formidlet sine mål, samt betydningen af dens arbejde for EU's borgere og 
andre aktører." 

Revisorerne vil gennemføre interview med Kommissionens tjenestemænd og revidere forskellige 
kommissionsdokumenter, der vedrører Kommissionens tiltag inden for håndhævelse af 
konkurrencepolitikken. De vil også besøge konkurrencemyndighederne i en række 
medlemsstater. 

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i midten af 2019. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's vigtigste konkurrenceregler er indeholdt i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det overordnede mål for EU's konkurrencepolitik er at bevare et åbent og 
effektivt indre marked, sikre virksomheder lige vilkår, når de driver forretning, og medvirke til at 
reducere priserne til gavn for forbrugerne.  

Politikken bidrager også til Europa-Kommissionens generelle mål og prioriteter, bl.a. ved at 
fremme de rette betingelser for jobskabelse og tilskynde til højere vækst- og 
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investeringsniveauer. For at opnå dette sigter EU's politik mod at fjerne nuværende og 
potentielle trusler mod konkurrencen. Adfærd, der kan forvride den fri konkurrence, er forbudt 
ved lov. Det er f.eks. ikke tilladt for konkurrenter at samarbejde om prisfastsættelse og opdele 
markeder på en måde, der gør det vanskeligere for andre virksomheder at konkurrere.  

Siden 2004 findes der et system for parallel håndhævelse af EU's konkurrenceregler: Såvel 
Kommissionen som de nationale konkurrencemyndigheder i medlemsstaterne har retlige 
beføjelser til og ansvaret for at håndhæve EU's konkurrenceregler. Kommissionen er også 
ansvarlig for at forbyde fusioner og overtagelser, der vil mindske konkurrencen på det indre 
marked væsentligt, f.eks. oprettelse af dominerende virksomheder, der kan hæve priserne for 
forbrugerne. 

 


