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O Tribunal de Contas Europeu vai examinar a forma como a 
Comissão Europeia garante a aplicação das regras da 
concorrência 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria sobre a eficácia da Comissão 
Europeia na aplicação no Mercado Único das regras de concorrência da UE. Estas regras 
abrangem várias formas de comportamento anticoncorrencial, o controlo das fusões e outros 
domínios em que podem ser necessárias medidas por parte de uma autoridade pública a fim de 
salvaguardar a concorrência. O Tribunal vai avaliar o desempenho da Comissão na garantia da 
aplicação das regras de concorrência da UE mediante os procedimentos anti-trust da própria 
Comissão, o controlo das fusões e a cooperação com as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros responsáveis por este domínio.  

"As regras da concorrência são muito importantes para os cidadãos e a economia da UE. Devem 
fazer com que os consumidores beneficiem de preços mais baixos e de uma maior variedade de 
produtos e serviços por as empresas poderem operar em igualdade de condições. Este elemento é 
essencial para o bom funcionamento do Mercado Único da UE", afirmou Alex Brenninkmeijer, o 
Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "Procuraremos identificar 
os pontos fortes e as insuficiências do trabalho da Comissão, salientar os domínios em que seriam 
benéficas alterações, bem como avaliar até que ponto a Comissão comunicou bem os seus 
objetivos e o impacto do seu trabalho para os cidadãos da UE e outras partes interessadas." 

Os auditores do Tribunal irão realizar entrevistas com funcionários da Comissão e analisar 
diversos documentos da Comissão relativos às atividades que desenvolve para garantir a 
aplicação da política concorrencial. Irão também visitar as autoridades responsáveis pela 
concorrência em alguns Estados-Membros. 

O relatório de auditoria deverá ser publicado em meados de 2019. 

Nota aos diretores das publicações 

As principais regras da UE em matéria de concorrência constam do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O objetivo global da política de concorrência da UE é manter 
a abertura e eficiência do Mercado Único, garantir que as empresas operam em igualdade de 
condições e contribuir para a redução dos preços em prol dos consumidores.  
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Esta política contribui também para os objetivos e prioridades gerais da Comissão Europeia, por 
exemplo ao promover as condições certas para a criação de empregos e incentivar maiores níveis 
de crescimento e investimento. Para este fim, a política da UE visa eliminar as ameaças reais e 
potenciais à concorrência. Os comportamentos passíveis de distorcer a livre concorrência são 
proibidos por lei, por exemplo, empresas concorrentes não podem agir em conluio para 
combinar preços nem dividir os mercados de forma a dificultar a concorrência por parte de 
outras empresas.  

Existe, desde 2004, um sistema de garantias paralelas de aplicação das regras de concorrência da 
UE: tanto a Comissão como as autoridades nacionais dos Estados-Membros responsáveis pela 
concorrência têm os poderes e responsabilidade legais de garantir a aplicação destas regras. A 
Comissão é também responsável por proibir fusões e aquisições que iriam reduzir 
significativamente a concorrência no Mercado Único através, por exemplo, da criação de 
empresas dominantes que iriam provavelmente aumentar os preços para os consumidores. 

 


