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ES revidenti pārbaudīs, kā Eiropas Komisija piemēro konkurences 
noteikumus 

Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai pārbaudītu, vai Eiropas Komisija ir efektīvi piemērojusi 
ES konkurences noteikumus vienotajā tirgū. ES konkurences noteikumi aptver dažādus 
konkurenci ierobežojošas rīcības veidus, uzņēmumu apvienošanas kontroli un citas jomas, 
kurās konkurences saglabāšanai varētu būt vajadzīga publiskas iestādes iejaukšanās. Revidenti 
pārbaudīs, cik sekmīgi Komisijai ir izdevies piemērot ES konkurences noteikumus, tostarp pašas 
Komisijas pretmonopola procedūras, uzņēmumu apvienošanas kontroli un sadarbību ar 
dalībvalstu konkurences iestādēm.  

“Konkurences noteikumi ir ļoti svarīgi ES iedzīvotājiem un ES ekonomikai. Šo noteikumu 
ievērošana ļauj patērētājiem iegādāties produktus un pakalpojumus par zemākām cenām un 
plašākā klāstā, jo uzņēmumi var darboties ar vienādiem nosacījumiem. Tas ir būtiski svarīgi 
ES vienotā tirgus pienācīgai darbībai,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis Alex Brenninkmeijer. “Mēs apzināsim Komisijas darba stiprās un vājās puses, norādīsim 
uz jomām, kurās būtu vēlamas izmaiņas, un novērtēsim, cik sekmīgi Komisija ir darījusi zināmus 
savus mērķus un darba ietekmi ES iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām personām.” 

Revidenti iztaujās Komisijas amatpersonas un izskatīs dažādus Komisijas dokumentus attiecībā uz 
tās veiktajām konkurences politikas īstenošanas darbībām. Viņi apmeklēs arī dažu dalībvalstu 
konkurences iestādes. 

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2019. gada vidū. 

Piezīme izdevējiem 

Galvenie ES konkurences noteikumi ir paredzēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību. 
Svarīgākais ES konkurences politikas mērķis ir nodrošināt atvērtu un efektīvu vienoto tirgu un 
vienādus uzņēmējdarbības nosacījumus visiem uzņēmumiem, kā arī palīdzēt samazināt cenas par 
labu patērētājiem.  

Šī politika veido arī daļu no Eiropas Komisijas vispārējiem mērķiem un prioritātēm, piemēram, 
tiek veicināti piemēroti apstākļi darbavietu radīšanai un panākts augstāks izaugsmes un 
ieguldījumu līmenis. Lai to sasniegtu, ES politikas mērķis ir novērst faktiskos un iespējamos 
konkurences apdraudējumus. Brīvu konkurenci traucējoša rīcība ir aizliegta ar likumu. Piemēram, 
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konkurentiem ir aizliegts vienoties par cenām un sadalīt tirgu tā, lai būtu apgrūtinātas citu 
uzņēmumu iespējas konkurēt.  

Kopš 2004. gada pastāv ES konkurences noteikumu paralēlas piemērošana sistēma: gan Komisijai, 
gan dalībvalstu konkurences iestādēm ir juridiskās pilnvaras un atbildība piemērot 
ES konkurences noteikumus. Komisija atbild arī par to, lai tiktu aizliegta uzņēmumu apvienošana 
un iegāde, kas ievērojami mazinātu konkurenci vienotajā tirgū, piemēram, izveidojot dominējošus 
uzņēmumus, kuri varētu celt cenas patērētājiem. 

 


