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Pressmeddelande 
Luxemburg den 3 juli 2018 

 
 

EU:s revisorer granskar hur Europeiska kommissionen 
kontrollerar efterlevnaden av konkurrensregler 

Europeiska revisionsrätten granskar för närvarande om Europeiska kommissionen på ett 
ändamålsenligt sätt har kontrollerat efterlevnaden av EU:s konkurrensregler på den inre 
marknaden. EU:s konkurrensregler omfattar olika former av konkurrensbegränsande beteende, 
kontroll av företagskoncentrationer och andra områden där det kan krävas insatser från 
offentliga myndigheter för att konkurrensen ska upprätthållas. Revisorerna kommer att 
undersöka hur väl kommissionen har lyckats kontrollera efterlevnaden av EU:s 
konkurrensregler med hjälp av sina egna antitrustförfaranden, sin koncentrationskontroll och 
genom samarbete med nationella konkurrensmyndigheter i medlemsstaterna.  

”Konkurrensreglerna har stor betydelse för EU:s medborgare och EU:s ekonomi. De ska leda till 
lägre priser och ett större utbud av varor och tjänster för konsumenterna eftersom företagen kan 
göra affärer under lika villkor. Detta är avgörande för att EU:s inre marknad ska fungera korrekt”, 
sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. ”Vi kommer att försöka identifiera starka och svaga sidor i kommissionens arbete, 
lyfta fram områden där förändringar kan vara till nytta och bedöma hur väl kommissionen har 
kommunicerat sina mål och effekten av sitt arbete till EU:s medborgare och andra aktörer.” 

Revisorerna kommer att intervjua tjänstemän vid kommissionen och gå igenom olika 
kommissionsdokument om åtgärder för efterlevnadskontroll av konkurrenspolitiken. De kommer 
även att besöka konkurrensmyndigheterna i några medlemsstater. 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2019. 

Meddelande till redaktörer 

EU:s viktigaste konkurrensregler finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det 
övergripande målet för EU:s konkurrenspolitik är att den inre marknaden ska vara öppen och 
effektiv, att företagen ska kunna göra affärer under lika villkor och att bidra till lägre priser till 
nytta för konsumenterna.  
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Politiken bidrar även till Europeiska kommissionens allmänna mål och prioriteringar genom att till 
exempel främja rätt förutsättningar för jobbskapande och uppmuntra högre tillväxt- och 
investeringsnivåer. Syftet med EU:s politik är därför att undanröja verkliga och potentiella hot 
mot konkurrensen. Beteenden som skulle kunna snedvrida den fria konkurrensen är förbjudna i 
lag. Det är till exempel förbjudet för konkurrenter att gemensamt fastställa priser och att dela 
upp marknader på ett sätt som gör det svårare för andra företag att konkurrera.  

Sedan 2004 finns det ett parallellt system för efterlevnadskontroll av EU:s konkurrensregler – 
både kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna har rättslig 
befogenhet och rättsligt ansvar när det gäller att kontrollera efterlevnaden av EU:s 
konkurrensregler. Kommissionen ansvarar även för att förbjuda företagskoncentrationer och 
företagsförvärv som väsentligt skulle minska konkurrensen på den inre marknaden, till exempel 
genom att det skapas dominerande företag som kan höja priserna för konsumenterna. 

 


