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Revidenti publicē pamatinformācijas apkopojumu par 
ES konkurences politikas piemērošanu 
Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi pamatinformācijas apkopojumu par 
ES konkurences noteikumu piemērošanu. Pamatinformācijas apkopojumi sniedz informāciju 
par kārtējo revīzijas uzdevumu un ir iecerēti kā informācijas avots personām, kuras interesējas 
par revidējamo politikas virzienu un/vai programmām.  

Šodien publicētajā apkopojumā ir sniegts ieskats darbā, ko revidenti veic saistībā ar revīziju par 
to, vai Eiropas Komisija ir efektīvi piemērojusi ES konkurences noteikumus vienotajā tirgū. 
Konkurences politika aptver pret konkurenci vērstu rīcību, uzņēmumu apvienošanos un valsts 
atbalstu.  

Pamatinformācijas apkopojumā ir iekļautas iedaļas par to, cik svarīga ir konkurence ES vienotajā 
tirgū, kā arī ar to saistītie jautājumi, tostarp pret konkurenci vērsta rīcība un tirgus 
pārstrukturēšana. Tajā ir izklāstīti ES mērķi attiecībā uz konkurences politiku, regulatīvā vide un 
dažādu iestāžu loma un pienākumi ES un dalībvalstu līmenī.  

“Mēs ceram, ka šajā pamatinformācijas apkopojumā lasītāji atradīs noderīgu informāciju par 
mūsu revīzijas tvērumu”, sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Alex Brenninkmeijer. “Konkurences politikai ir būtiski svarīga nozīme ES vienotajā tirgū, un ir 
svarīgi, lai tā tiktu saprasta pēc iespējas plašāk.” 

Revidenti iztaujās Eiropas Komisijas un valsts konkurences iestāžu amatpersonas. Viņi arī 
caurskatīs dokumentus, kas saistīti ar Komisijas piemērošanas pasākumiem un tās sadarbību ar 
dalībvalstu konkurences iestādēm. Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt 2019. gada vidū. 

Piezīme izdevējiem 

Konkurences noteikumi ir ļoti svarīgi ES ekonomikai, jo tie nodrošina, ka uzņēmumi var veikt 
uzņēmējdarbību vienlīdzīgas konkurences apstākļos un nodrošināt patērētājiem plašāku produktu 
un pakalpojumu klāstu par konkurētspējīgām cenām un konkurētspējīgos apstākļos. Godīgas 
konkurences princips ar vienādiem noteikumiem ir ļoti svarīgs ES vienotā tirgus pienācīgai 
darbībai. Konkurences politika aptver visus pret konkurenci vērstus uzņēmumu darbības veidus, 
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ar konkurenci saistītos riskus, ko rada uzņēmumu apvienošanās, un dalībvalstu publisko iestāžu 
darbības, kas var kropļot konkurenci, piemēram, valsts atbalsta piešķiršanu. 

Eiropas Komisija ir ES konkurences noteikumu galvenā piemērotāja. Tai ir pilnvaras un pienākums 
izmeklēt gadījumus, kad pastāv aizdomas par rīcību, kas vērsta pret konkurenci, pieņemt 
lēmumus par aizliegumu, uzlikt naudas sodus un noslēgt saistošus nolīgumus ar uzņēmumiem. 
Paralēlas piemērošana sistēmā Komisija nodrošina, ka dalībvalstu konkurences iestādes vienādi 
piemēro ES konkurences noteikumus. Komisijai kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi ir svarīga 
loma arī ES konkurences noteikumu izstrādē. 

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pamatinformācijas 
apkopojumu. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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