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ELi audiitorid uurivad, kuidas Euroopa Komisjon jõustab 
konkurentsieeskirju 

Euroopa Kontrollikoja tehtavas auditis uuritakse, kas Euroopa Komisjon on jõustanud 
tulemuslikult ELi ühtse turu konkurentsieeskirju. ELi konkurentsieeskirjad hõlmavad eri tüüpi 
konkurentsivastast käitumist, ühinemiste kontrolli ning muid valdkondi, kus võidakse 
konkurentsi säilitamiseks vajada mõne ametiasutuse sekkumist. Audiitorid uurivad, kui hästi 
on komisjon jõustanud ELi konkurentsieeskirju, milleks ta kasutab oma kartellimenetlusi, 
ühinemiste kontrollimist ning koostööd liikmesriikide konkurentsiasutustega.  

„Konkurentsieeskirjad on ELi kodanikele ja majandusele olulise tähtsusega. Nende järgimisega 
peaksid kaasnema tarbijatele soodsamad hinnad ning toodete ja teenuste suurem valik, sest 
ettevõtetele tagatakse võrdsed tingimused. ELi ühtse turu toimimiseks on see keskse tähtsusega,“ 
ütles auditi eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Me püüame välja selgitada 
komisjoni töö tugevad ja nõrgad küljed, tuua esile muutusi vajavaid valdkondi ning hinnata seda, 
kui hästi on komisjon teavitanud ELi kodanikke ja teisi sidusrühmi oma eesmärkidest ja töö 
mõjust.“ 

Audiitorid vestlevad komisjoni ametnikega ning vaatavad läbi erinevaid komisjoni dokumente, 
mis käsitlevad tema konkurentsipoliitika jõustamist. Külastatakse ka mõne liikmesriigi 
konkurentsiasutusi. 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2019. aasta keskel. 

Toimetajatele 

ELi peamised konkurentsieeskirjad on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus. ELi 
konkurentsipoliitika üldine eesmärk on tagada ELi ühtse turu avatus ja tõhusus, ettevõtetele 
äritegevuseks võrdsed tingimused ja aidata tarbijate jaoks hindu langetada.  

Poliitika panustab ka Euroopa Komisjoni üldiste eesmärkide ja prioriteetide saavutamisse: näiteks 
edendades töökohtade loomiseks vajalike tingimuste tagamist ning aidates suurendada 
majanduskasvu ja investeeringuid. Loetletud eesmärkide saavutamiseks peab ELi poliitika 
kõrvaldama konkurentsi ohustavad või ohustada võivad tegurid. Vaba konkurentsi moonutada 
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võiv tegevus on seadusega keelatud. Näiteks ei tohi konkurendid omavahel hindu fikseerida või 
turgu nii jaotada, et see raskendaks teistel ettevõtetel seal konkureerimist.  

Alates 2004. aastast jõustatakse ELi konkurentsieeskirju paralleelselt: vastavad õiguslikud 
volitused ja kohustused lasuvad nii komisjonil kui liikmesriikide konkurentsiasutustel. Komisjoni 
ülesanne on ka keelata sellised ettevõtete ühinemised ja omandamised, mis vähendaksid oluliselt 
ühtsel turul valitsevat konkurentsi (näiteks kui seeläbi tekiksid turgu valitsevad ettevõtted, mis 
tõenäoliselt tõstaksid tarbijatelt küsitavaid hindu). 

 


