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Kontrolerzy UE przeanalizują egzekwowanie reguł konkurencji 
przez Komisję Europejską 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą tego, czy 
Komisja Europejska skutecznie egzekwuje przestrzeganie unijnych reguł konkurencji na 
jednolitym rynku. Reguły te obejmują eliminowanie różnego rodzaju zachowań 
antykonkurencyjnych, kontrolę fuzji przedsiębiorstw oraz inne obszary, w których w celu 
ochrony konkurencji konieczne może być podjęcie działań przez organy publiczne. Kontrolerzy 
zbadają, czy Komisja z powodzeniem egzekwowała unijne reguły konkurencji, korzystając 
z narzędzi takich jak postępowania antymonopolowe, kontrola fuzji przedsiębiorstw oraz 
współpraca z krajowymi organami ochrony konkurencji w państwach członkowskich.  

– Reguły konkurencji mają duże znaczenie zarówno dla obywateli UE, jak i dla gospodarki unijnej. 
Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność na równych warunkach, co powinno 
przekładać się na korzyści dla konsumentów w postaci niższych cen i większej różnorodności 
towarów i usług. Jest to niezwykle ważne dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku UE – 
powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za tę kontrolę. – W toku swoich prac kontrolnych Trybunał będzie dążył do 
określenia mocnych i słabych stron działań podejmowanych przez Komisję, wskazania obszarów, 
w których korzystne byłoby wprowadzenie zmian, a także dokonania oceny, czy Komisja 
właściwie informowała obywateli UE i inne zainteresowane strony o swoich celach i wpływie 
działań zrealizowanych w tym obszarze. 

Kontrolerzy przeprowadzą wywiady z urzędnikami Komisji oraz dokonają przeglądu różnego 
rodzaju dokumentów Komisji dotyczących podejmowanych przez nią działań w zakresie 
egzekwowania polityki konkurencji. Przeprowadzą również wizyty kontrolne w organach ochrony 
konkurencji w wybranych państwach członkowskich. 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na połowę 2019 r. 

Informacje dla redaktorów 

Najważniejsze unijne reguły konkurencji zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Nadrzędnym celem unijnej polityki konkurencji jest zapewnienie, by rynek jednolity 
pozostał otwarty i funkcjonował efektywnie, jak również zagwarantowanie równych warunków 
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prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa oraz obniżenie cen z korzyścią dla 
konsumentów.  

Polityka ta przyczynia się także do realizacji ogólnych celów i priorytetów Komisji Europejskiej, 
pomagając na przykład w wykształceniu warunków odpowiednich do tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz sprzyjających większemu wzrostowi i inwestycjom. Aby osiągnąć ten cel, polityka ta 
ma za zadanie wyeliminować rzeczywiste i potencjalne zagrożenia dla konkurencji. Wszelkie 
zachowania, które mogłyby zakłócić wolną konkurencję, są zabronione przez prawo. Przykładowo 
konkurenci mają zakaz zmowy cenowej czy dzielenia się rynkiem w sposób, który utrudniałby 
udział innych przedsiębiorstw.  

Począwszy od 2004 r. istnieje system równoległego egzekwowania unijnych reguł konkurencji, 
w ramach którego zarówno Komisja, jak i krajowe organy ochrony konkurencji w państwach 
członkowskich mają uprawnienia i są odpowiedzialne za podejmowanie działań w tym zakresie. 
Komisja odpowiada ponadto za zakazywanie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w sytuacjach, które 
mogłyby poważnie ograniczyć konkurencję na jednolitym rynku, na przykład poprzez powstanie 
dominującego przedsiębiorstwa będącego w stanie podwyższyć ceny dla konsumentów. 

 


