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Η επιβολή των κανόνων περί ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει αποτελεσματικά τους περί 
ανταγωνισμού κανόνες της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Οι περί ανταγωνισμού κανόνες της ΕΕ 
καλύπτουν διάφορες μορφές αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, τον έλεγχο των 
συγχωνεύσεων και άλλους τομείς στους οποίους για την προστασία του ανταγωνισμού 
ενδέχεται να είναι αναγκαία η παρέμβαση δημόσιας αρχής. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τις 
επιδόσεις της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή των περί ανταγωνισμού κανόνων της ΕΕ 
μέσω των δικών της διαδικασιών κατά των μονοπωλίων, των ελέγχων των συγχωνεύσεων και 
της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών.  

«Οι κανόνες περί ανταγωνισμού έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ και την 
οικονομία της. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη ποικιλία 
προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, καθώς έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να 
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Αυτό είναι άκρως 
σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στο έργο της Επιτροπής, να 
διαπιστώσουμε σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές με θετικά αποτελέσματα και 
να αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματική ήταν η ενημέρωση, από πλευράς Επιτροπής, των 
πολιτών της ΕΕ και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους στόχους και τον 
αντίκτυπο του έργου της.» 

Οι ελεγκτές θα συνομιλήσουν με υπαλλήλους της Επιτροπής και θα εξετάσουν διάφορα 
έγγραφά της που αναφέρονται στις δραστηριότητές της που αφορούν την επιβολή της πολιτικής 
της για τον ανταγωνισμό. Επίσης, θα επισκεφθούν τις αρχές ανταγωνισμού σε ορισμένα κράτη 
μέλη. 

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2019. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι βασικοί κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ περιέχονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ είναι η διατήρηση 
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μιας ανοικτής και αποδοτικής ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού 
που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και η συμβολή στη μείωση των τιμών προς 
όφελος των καταναλωτών.  

Η πολιτική αυτή συμβάλλει επίσης στους γενικούς στόχους και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, παραδείγματος χάριν επειδή προωθεί τις συνθήκες που απαιτούνται για τη 
δημιουργία απασχόλησης και ενθαρρύνει την ενίσχυση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Για 
να επιτύχει τους σκοπούς της, η πολιτική αυτή της ΕΕ επιδιώκει να εξαλείψει τις πραγματικές και 
τις δυνητικές απειλές για τον ανταγωνισμό. Ο νόμος απαγορεύει κάθε συμπεριφορά που θα 
μπορούσε να στρεβλώσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Παραδείγματος χάριν, οι ανταγωνιστές 
απαγορεύεται να συμπράττουν για τον καθορισμό των τιμών ή να κατανέμουν τις αγορές κατά 
τρόπον ώστε ο ανταγωνισμός να καθίσταται δυσχερέστερος για άλλες εταιρείες.  

Από το 2004 υπάρχει σύστημα παράλληλης επιβολής των περί ανταγωνισμού κανόνων της ΕΕ: 
τόσο η Επιτροπή όσο και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών έχουν τη νομική 
εξουσία και την αρμοδιότητα επιβολής των περί ανταγωνισμού κανόνων της ΕΕ. Η Επιτροπή 
είναι επίσης αρμόδια για την απαγόρευση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά, με τη δημιουργία, λόγου 
χάριν, εταιρειών με δεσπόζουσα θέση που μπορούν να οδηγήσουν σε άνοδο των τιμών που 
καλούνται να καταβάλλουν οι καταναλωτές. 

 


