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Tarkastajat julkaisevat taustakatsauksen EU:n 
kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut taustakatsauksen EU:n 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Taustakatsauksissa annetaan tietoa meneillään olevista 
tarkastustehtävistä. Ne on tarkoitettu tietolähteiksi tarkastettavista toimintapolitiikoista ja/tai 
ohjelmista kiinnostuneille lukijoille.  

Tänään julkaistu taustakatsaus perustuu käynnissä olevan tarkastuksen valmistelutyöhön. 
Tarkastuksessa selvitetään, onko Euroopan komissio pannut EU:n kilpailusääntöjä vaikuttavasti 
täytäntöön. Kilpailupolitiikka koskee kilpailunvastaisia toimia, fuusioita ja valtiontukia.  

Taustakatsauksessa käsitellään kilpailun merkitystä EU:n sisämarkkinoilla ja siihen liittyviä 
kysymyksiä sekä kilpailunvastaista toimintaa ja markkinoiden rakenneuudistusta. Katsauksessa 
tuodaan esiin EU:n kilpailupolitiikan tavoitteet, sääntely-ympäristö sekä EU:n ja jäsenvaltioiden 
eri viranomaisten tehtävät ja vastuualueet.  

“Toivomme lukijoiden saavan taustakatsauksesta hyödyllistä tietoa tarkastuksen kattamasta 
alasta,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex 
Brenninkmeijer. “Kilpailupolitiikalla on olennainen rooli EU:n sisämarkkinoilla, ja on tärkeää, että 
sitä ymmärretään mahdollisimman laajalti.” 

Tarkastajat haastattelevat Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten virkamiehiä. 
Lisäksi he käyvät läpi asiakirjoja, jotka liittyvät komission täytäntöönpanotoimiin sekä komission 
ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteistyöhön. Tarkastuskertomus aiotaan julkaista 
vuoden 2019 puolivälissä. 

Toimittajille tiedoksi 

Kilpailusäännöillä on suuri merkitys EU:n taloudessa. Niillä varmistetaan, että yrityksillä on 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja että ne voivat tuottaa kuluttajille suuremman valikoiman 
tuotteita ja palveluja kilpailukykyisin hinnoin ja ehdoin. Tasavertaisiin edellytyksiin perustuvan 
terveen kilpailun periaate on EU:n sisämarkkinoiden toiminnan kannalta erittäin tärkeä. 
Kilpailupolitiikka kattaa kaikki yritysten kilpailuvastaisen toiminnan eri muodot, yritysfuusioista 
kilpailulle aiheutuvat riskit sekä kilpailua mahdollisesti vääristävät jäsenvaltioiden viranomaisten 
toimet (esimerkiksi valtiontukien myöntäminen). 
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Euroopan komissio kantaa päävastuun EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Komissiolla on 
toimivalta ja vastuu tutkia kilpailunvastaisiksi epäillyt toimet, antaa kieltopäätöksiä, määrätä 
sakkoja sekä tehdä sitovia sopimuksia yritysten kanssa. Kaksitasoisessa 
täytäntöönpanojärjestelmässä komissio varmistaa, että jäsenvaltioiden kansalliset 
kilpailuviranomaiset soveltavat EU:n kilpailusääntöjä yhdenmukaisesti. Komissiolla on merkittävä 
rooli myös EU:n kilpailusääntöjen laatimisessa, jossa ovat lisäksi mukana Euroopan parlamentti ja 
neuvosto. 

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen sisältämät 
keskeiset tiedot. Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu. 
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