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EU-controleurs gaan handhaving van mededingingsregels door de 
Europese Commissie onderzoeken 

De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle om na te gaan of de Europese 
Commissie de EU-mededingingsregels doeltreffend heeft gehandhaafd in de interne markt. De 
EU-mededingingsregels betreffen diverse vormen van concurrentiebeperkend gedrag, controle 
op fusies en andere gebieden waar optreden door een overheidsinstantie geboden kan zijn om 
de mededinging veilig te stellen. De controleurs zullen onderzoeken hoe goed de Commissie de 
EU-mededingingsregels heeft gehandhaafd door middel van haar eigen antitrustprocedures, 
haar fusiecontrole en door samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten.  

“Mededingingsregels zijn van cruciaal belang voor de EU-burgers en de EU-economie. Zij zouden 
de consumenten voordeel moeten opleveren in de vorm van lagere prijzen en grotere diversiteit 
van producten en diensten doordat bedrijven op basis van dezelfde spelregels zaken kunnen doen. 
Dit is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de interne markt van de EU”, aldus 
Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de 
controle. “Wij zullen ernaar streven de sterke en zwakke punten van het werk van de Commissie 
aan te geven, evenals de terreinen waarop veranderingen voordeel kunnen opleveren, en nagaan 
hoe goed de Commissie over haar doelstellingen en de impact van haar werk heeft 
gecommuniceerd met de EU-burgers en andere belanghebbenden.” 

De controleurs zullen interviews houden met ambtenaren van de Commissie en diverse 
documenten van de Commissie evalueren die verband houden met haar handhavingsactiviteiten 
met betrekking tot mededingingsbeleid. Ook zullen zij de mededingingsautoriteiten van enkele 
lidstaten bezoeken. 

Het controleverslag zal naar verwachting medio 2019 worden gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

De belangrijkste mededingingsregels van de EU staan in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. Het is de overkoepelende doelstelling van het EU-mededingingsbeleid om de 
interne markt open en efficiënt te houden, bedrijven dezelfde spelregels te bieden om zaken te 
doen, en te helpen de prijzen te verlagen in het voordeel van de consument.  
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Het beleid draagt ook bij tot de algemene doelstellingen en prioriteiten van de Europese 
Commissie; zo bevordert het de juiste omstandigheden voor het creëren van banen en stimuleert 
het hogere groei- en investeringsniveaus. Om dit te bereiken, is het de bedoeling dat het EU-
beleid de werkelijke en potentiële bedreigingen voor de mededinging wegneemt. Gedrag dat de 
vrije mededinging kan verstoren, is wettelijk verboden. Zo is het voor concurrenten verboden om 
samen te spannen bij het bepalen van prijzen, en om markten zodanig te verdelen dat het voor 
andere bedrijven lastiger wordt om te concurreren.  

Sinds 2004 bestaat er een systeem van parallelle handhaving van EU-mededingingsregels: zowel 
de Commissie als de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten hebben de wettelijke 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid om EU-mededingingsregels te handhaven. De Commissie is 
ook verantwoordelijk voor het verbieden van fusies en overnames die de mededinging op de 
interne markt aanmerkelijk zouden beperken doordat bijvoorbeeld dominante bedrijven worden 
gecreëerd die waarschijnlijk de consumentenprijzen zouden opdrijven. 

 


