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Controleurs publiceren achtergronddocument over 
handhaving van mededingingsbeleid van de EU 
De Europese Rekenkamer heeft vandaag een achtergronddocument gepubliceerd over de 
handhaving van de mededingingsregels van de EU. Achtergronddocumenten verschaffen 
informatie over lopende controletaken en zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of de gecontroleerde programma’s.  

Het document van vandaag is gebaseerd op voorbereidend werk dat is verricht in het kader van 
een lopende controle om na te gaan of de Europese Commissie de mededingingsregels van de EU 
op doeltreffende wijze heeft gehandhaafd. Het mededingingsbeleid heeft betrekking op 
concurrentiebeperkende gedragingen, fusies en staatssteun.  

Het achtergronddocument bevat paragrafen inzake het belang van mededinging in de interne 
markt, alsook gerelateerde kwesties, waaronder concurrentiebeperkende gedragingen en 
marktherstructurering. Het beschrijft de doelstellingen van de EU voor het mededingingsbeleid, 
het regelgevingskader en de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende autoriteiten op 
het niveau van de EU en de lidstaten.  

“Wij hopen dat de lezer in dit achtergronddocument nuttige informatie vindt over de reikwijdte 
van onze controle”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Het mededingingsbeleid speelt een cruciale rol in de 
interne markt van de EU en het is van belang dat dit zo breed mogelijk wordt begrepen.” 

De controleurs zullen interviews houden met ambtenaren van de Europese Commissie en de 
nationale mededingingsautoriteiten. Ook zullen zij documenten evalueren die verband houden 
met de handhavingsactiviteiten van de Commissie en haar samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Het controleverslag zal naar verwachting medio 2019 
worden gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

Mededingingsregels spelen een belangrijke rol in de EU-economie: zij garanderen dat bedrijven 
op basis van een gelijk speelveld zaken kunnen doen en bieden consumenten een grotere 
diversiteit van producten en diensten tegen concurrerende prijzen en voorwaarden. Het beginsel 
van eerlijke mededinging onder gelijke voorwaarden is van cruciaal belang voor het goed 
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functioneren van de interne markt van de EU. Het mededingingsbeleid omvat alle vormen van 
concurrentiebeperkende gedragingen door bedrijven, de risico’s die fusies tussen bedrijven 
inhouden voor mededinging en activiteiten van overheidsinstanties van de lidstaten die kunnen 
leiden tot concurrentievervalsing, zoals het verlenen van staatssteun. 

De Europese Commissie is de belangrijkste handhaver van de mededingingsregels van de EU. Ze 
heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om vermeend concurrentiebeperkend gedrag te 
onderzoeken, verbodsbeschikkingen uit te vaardigen, boetes op te leggen en bindende 
overeenkomsten tussen bedrijven te sluiten. In een systeem van parallelle handhaving zorgt de 
Commissie dat de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten de mededingingsregels 
van de EU op eenvormige wijze toepassen. Samen met het Europees Parlement en de Raad 
speelt de Commissie ook een belangrijke rol bij het opstellen van de mededingingsregels van de 
EU. 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de 
Europese Rekenkamer. Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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