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Сметната палата публикува информационен документ 
относно прилагането на политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията 
Европейската сметна палата публикува днес информационен документ относно 
прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Информационните 
документи предоставят информация за текущи одитни задачи и имат за цел да бъдат 
източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната политика и/или 
одитираните програми.  

Публикуваният днес документ се основава на подготвителната дейност за провеждания 
понастоящем одит, който разглежда въпроса дали Европейската комисия е успяла 
ефективно да наложи изпълнението на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. 
Политиката в областта на конкуренцията обхваща антиконкурентното поведение, 
сливанията на дружества и държавната помощ.  

В Информационния документ са включени раздели, които разглеждат важното значение на 
конкуренцията в единния пазар на ЕС, както и свързаните с нея въпроси, в т.ч. 
антоконкурентното поведение и преструктурирането на пазара. Анализирани са целите на 
политиката на ЕС в областта на конкуренцията, регулаторния контекст и ролите 
и отговорностите на различните органи на ниво ЕС и държави членки.  

„Надяваме се, че читателите ще открият в Информационния документ полезна 
информация относно обхвата на нашия одит,“ заяви Алекс Бренинкмайер, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за извършването на одита. „Политиката 
в областта на конкуренцията има основна роля в единния пазар на ЕС и е важно да се 
постигне възможно най-широко разбиране за това.“ 

Одиторите ще проведат събеседвания със служители на Европейската комисия и на 
националните отговорни органи в областта на конкуренцията. Те ще извършат и проверка 
на документи, свързани с действията на Комисията за налагане на изпълнението на 
правилата и нейното сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията 
в държавите членки. Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в средата на 2019 г. 
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Бележки към редакторите 

Правилата в областта на конкуренцията имат важна роля в икономиката на ЕС — те 
осигуряват на различните дружества равни условия за стопанска дейност и предоставят на 
потребителите по-широк набор от продукти и услуги при по-конкурентни цени и условия. 
Принципът на лоялната конкуренция при равни условия е изключително важен за доброто 
функциониране на единния пазар на ЕС. Политиката в тази област обхваща всички форми 
на антиконкурентно поведение от страна на дружествата, рисковете за конкуренцията, 
свързани със сливанията на компании, и дейността на публичните органи на държавите 
членки, които биха могли да нарушат конкуренцията, като например предоставянето на 
държавна помощ. 

Европейската комисия е основният орган, отговорен за налагането на изпълнението на 
правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Тя е натоварена с правомощията 
и отговорността да разследва случаите на възможно антиконкурентно поведение, да 
приема решения за забрана, да налага глоби и да сключва обвързващи споразумения 
с дружествата. В съществуващата система за паралелно налагане на правилата Комисията 
следи за това дали националните органи в областта на конкуренцията в държавите членки 
спазват правилата на ЕС по хармонизиран начин. Комисията също така има важна роля при 
изготвянето на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, заедно с Европейския 
парламент и Съвета. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения 
от Европейската сметна палата информационен документ. Пълният текст на документа е 
публикуван на www.eca.europa.eu. 
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