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EU:n tarkastajat aikovat tutkia, miten Euroopan komissio panee 
täytäntöön kilpailusääntöjä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jossa selvitetään, onko 
Euroopan komissio pannut kilpailusäännöt vaikuttavasti täytäntöön sisämarkkinoilla. EU:n 
kilpailusäännöissä käsitellään erilaisia kilpailua rajoittavia toimintatapoja, yrityskeskittymien 
valvontamenettelyjä ja muita osa-alueita, joilla julkisten viranomaisten toimet saattavat olla 
tarpeen kilpailun ylläpitämistä ajatellen. Tarkastajat tutkivat, miten tuloksellisesti komissio on 
suoriutunut EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta kartellimenettelyjensä, 
yrityskeskittymien valvonnan ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa tekemänsä 
yhteistyön avulla.  

“Kilpailusäännöillä on suuri merkitys EU:n kansalaisille ja EU:n taloudelle. Niiden tuloksena 
kuluttajien on tarkoitus hyötyä alhaisemmista hinnoista ja suuremmasta tuote- ja 
palveluvalikoimasta, kun yritysten toimintaedellytykset ovat tasapuoliset. Tämä on ratkaisevaa 
EU:n sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta,” toteaa tarkastuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. “Tilintarkastustuomioistuin 
pyrkii erittelemään komission työn vahvuudet ja heikkoudet ja nostamaan esiin osa-alueita, joilla 
tarvittaisiin parannuksia. Se aikoo myös arvioida, kuinka hyvin komissio on tiedottanut 
tavoitteistaan ja työnsä vaikutuksista EU:n kansalaisille ja muille sidosryhmille.” 

Tarkastajat aikovat haastatella komission virkamiehiä ja käydä läpi erilaisia komission asiakirjoja, 
joissa käsitellään komission täytäntöönpanotoimia kilpailupolitiikan alalla. He myös tekevät 
tarkastuskäynnin joidenkin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten luo. 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2019 puolivälissä. 

Toimittajille tiedoksi 

Keskeisistä EU:n kilpailusäännöistä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa. EU:n kilpailupolitiikan yleistavoitteena on huolehtia sisämarkkinoiden pysymisestä 
avoimina ja tehokkaina, varmistaa yrityksille tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ja auttaa 
alentamaan hintoja kuluttajien hyödyksi.  

Lisäksi kilpailupolitiikka edistää Euroopan komission kokonaistavoitteita ja prioriteetteja. Sen 
avulla muun muassa pyritään luomaan suotuisat olosuhteet työpaikkojen luomiselle ja 
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myötävaikutetaan kasvun ja investointien lisääntymiseen. Tätä varten EU pyrkii poistamaan 
kilpailuun tosiasiallisesti ja potentiaalisesti kohdistuvia uhkia. Vapaata kilpailua mahdollisesti 
vääristävät toimintatavat on kielletty laissa. Kilpailevat tahot eivät esimerkiksi saa määrittää 
hintoja yhteistyössä eivätkä jakaa markkinoita keskenään tavalla, joka vaikeuttaa muiden 
yritysten osallistumista kilpailuun.  

Vuodesta 2004 alkaen käytössä on ollut kaksitahoinen EU:n kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanojärjestelmä: sekä komissiolla että jäsenvaltioiden kansallisilla 
kilpailuviranomaisilla on lakisääteiset toimivaltuudet ja vastuu EU:n kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta. Komissio vastaa lisäksi yrityskeskittymien estämisestä ja kilpailua 
sisämarkkinoilla merkittävästi vähentävien yritysostojen kieltämisestä (esimerkiksi 
kuluttajahintoja todennäköisesti nostava hallitsevien yhtiöiden syntyminen). 

 


