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ES auditoriai nagrinėja konkurencijos taisyklių vykdymo 
užtikrinimą 

Europos Audito Rūmai atlieka auditą, siekdami nustatyti, ar Europos Komisija veiksmingai 
užtikrino ES konkurencijos taisyklių vykdymą bendrojoje rinkoje. ES konkurencijos taisyklės 
apima įvairias antikonkurencinės elgsenos formas, susijungimų kontrolę ir kitas sritis, kuriose 
konkurencijai užtikrinti gali prireikti valdžios institucijos veiksmų. Auditoriai nagrinės, kaip 
sėkmingai Komisija užtikrino ES konkurencijos taisyklių vykdymą taikydama savo nuosavas 
antimonopolines procedūras, savo susijungimų kontrolę ir bendradarbiaudama su valstybių 
narių konkurencijos institucijomis.  

„Kompetencijos taisyklės yra nepaprastai svarbios ES piliečiams ir ES ekonomikai. Užtikrindamos 
bendrovėms vienodas sąlygas, šios taisyklės turėtų nulemti mažesnes kainas vartotojams bei 
didesnį produktų ir paslaugų pasirinkimą. Tai nepaprastai svarbu tam, kad bendroji rinka veiktų 
tinkamai – pareiškė už auditą atsakingas Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer. – Mes 
stengsimės nustatyti Komisijos darbo privalumus ir trūkumus, parodyti sritis, kuriose būtų 
naudingi pokyčiai, ir įvertinti, kaip sėkmingai Komisija supažindino ES piliečius ir kitas 
suinteresuotąsias šalis su savo tikslais ir savo darbo poveikiu.“ 

Auditoriai rengs interviu su Komisijos pareigūnais ir peržiūrės įvairius Komisijos dokumentus, 
susijusius su konkurencijos politikos užtikrinimo veikla. Jie taip pat lankysis kai kurių valstybių 
narių konkurencijos institucijose. 

Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2019 m. viduryje. 

Pastabos leidėjams 

Pagrindinės konkurencijos taisyklės išdėstytos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. 
Pagrindinis ES konkurencijos politikos tikslas – išlaikyti atvirą ir efektyvią bendrąją rinką, užtikrinti 
vienodas verslo sąlygas ES įmonėms ir padėti sumažinti kainas vartotojams.  

Ši politika taip pat prisideda prie Europos Komisijos bendrų tikslų ir prioritetų; pavyzdžiui, skatinti 
palankias darbo vietų kūrimo sąlygas ir prisidėti prie didesnio augimo ir investavimo lygio. Tuo 
tikslu ES politika numato faktinių ir potencialių grėsmių konkurencijai šalinimą. Teisės aktais 
draudžiama elgsena, galinti lemti konkurencijos iškraipymą. Pavyzdžiui, konkurentams 
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draudžiama slapčia susitarti, siekiant nustatyti kainas ir pasidalyti rinkomis, tokiu būdu 
apsunkinant konkurenciją kitoms bendrovėms.  

Nuo 2004 m. egzistuoja lygiagretaus ES konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimo sistema: 
Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos turi teisinius įgaliojimus ir privalo užtikrinti ES 
konkurencijos taisyklių vykdymą. Komisija taip pat turi prievolę uždrausti susijungimus ir 
įsigijimus, galinčius smarkiai sumažinti konkurenciją bendrojoje rinkoje, pavyzdžiui, sukuriant 
dominuojančias bendroves, kurios gali padidinti kainas vartotojams. 

 


