
LT 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomeneT: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2018 m. rugsėjo 12 d. 

 
 

Auditoriai skelbia aiškinamąjį pranešimą dėl ES 
konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimo 
Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė aiškinamąjį pranešimą dėl ES konkurencijos taisyklių 
vykdymo užtikrinimo. Aiškinamuosiuose pranešimuose pateikiama informacija apie vykdomų 
auditų užduotis tiems, kurie domisi audituojama politika ir / arba programomis.  

Šios dienos pranešime remiamasi parengiamuoju darbu, susijusiu su šiuo metu vykdomu auditu, 
kuriuo siekiama nustatyti, ar Europos Komisija veiksmingai užtikrino ES konkurencijos taisyklių 
taikymą. Konkurencijos politika apima antikonkurencinį elgesį, susijungimus ir valstybės pagalbą.  

Aiškinamajame pranešime yra skirsniai apie konkurencijos svarbą ES bendrajai rinkai, taip pat 
skirsniai apie susijusius aspektus, kaip antai antikonkurencinio elgesio atvejus ir rinkos 
restruktūrizavimą. Jame išdėstyti ES konkurencijos politikos tikslai, jos reglamentavimo pagrindas 
bei įvairių ES ir nacionalinių institucijų vaidmenys ir įgaliojimai.  

„Tikimės, kad šiame aiškinamajame pranešime skaitytojai ras naudingos informacijos apie mūsų 
audito apimtį, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex 
Brenninkmeijer. – Konkurencijos politika ES bendrojoje rinkoje vaidina gyvybiškai svarbų 
vaidmenį ir labai svarbu, kad tai būtų suprasta kaip galima plačiau.“ 

Auditoriai apklaus Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų pareigūnus. Jie taip 
pat peržiūrės dokumentus, susijusius su Komisijos vykdymo užtikrinimo veikla ir Komisijos 
bendradarbiavimu su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis. Audito ataskaitą numatoma 
paskelbti 2019 m. vidurį. 

Pastabos leidėjams 

Konkurencijos taisyklės vaidina svarbų vaidmenį ES ekonomikoje: jos sudaro galimybę 
bendrovėms veikti vienodomis sąlygomis ir siūlyti vartotojams didesnę produktų ir paslaugų 
įvairovę konkurencinėmis kainomis ir sąlygomis. Laisvos konkurencijos vienodomis sąlygomis 
principas yra nepaprastai svarbus ES bendros rinkos veikimui. Konkurencijos politika apima – 
įvairias bendrovių antikonkurencinio elgesio formas; bendrovių susijungimo konkurencijai 
keliamas rizikas; ir konkurenciją iškreipti galinčius viešųjų institucijų veiksmus, pavyzdžiui, 
valstybės paramos skyrimą. 
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Europos Komisija yra pagrindinė ES konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrintoja. Ji turi galią ir 
prievolę tirti įtarimą antikonkurencinį elgesį, priimti draudžiamuosius sprendimus, skirti baudas ir 
sudaryti su įmonėmis teisiškai privalomus susitarimus. Remdamasi lygiagretaus vykdymo 
užtikrinimo sistema, Komisija rūpinasi, kad nacionalinės konkurencijos institucijos valstybėse 
narėse ES konkurencijos taisykles taikytų vienodai. Be to, Komisija, kartu su Europos Parlamentu 
ir Taryba, vaidina svarbų vaidmenį rengiant ES konkurencijos taisykles. 

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų aiškinamojo pranešimo pagrindines 
mintis. Visą pranešimo tekstą rasite eca.europa.eu. 
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