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Lansko leto je bilo prvo polno leto, v katerem sem opravljala naloge komisarke za konkurenco, od 

nastopa mandata Komisije pod vodstvom predsednika Junckerja 1. novembra 2014. Bilo je 

pomembno z več vidikov. Komisija je odobrila 318 združitev, 20 z zavezami, sprejela sedem sklepov v 

protimonopolnih in kartelnih zadevah ter potrdila več kot 200 ukrepov državne pomoči. Naši ukrepi 

so zajeli vse glavne sektorje gospodarstva EU. 

Predvsem pa menim, da so naša prizadevanja na področju politike konkurence izboljšala življenje 

ljudi. Pravila konkurence omogočajo, da gospodarstvo in trgi delujejo v interesu državljanov. 

Zagotavljajo, da se prevladujoča podjetja držijo pravil in ne zlorabljajo svoje moči. Ohranjajo enake 

konkurenčne pogoje, ki zagotavljajo možnost uspeha vsem podjetjem ne glede na njihovo velikost. 

Zato se Komisija tako zavzeto bori tudi proti škodljivi davčni konkurenci. V zadnjih šestih mesecih so 

se začeli kazati rezultati našega dela. Januarja letos je Komisija ugotovila, da je belgijska shema za 

presežne dobičke po pravilih EU o državni pomoči nezakonita. Shema je nekaterim večnacionalnim 

skupinam omogočila, da so plačale davek le na del svojih dobičkov, medtem ko samostojna podjetja 

(ki niso člani skupin), dejavna samo v Belgiji, niso mogla uveljavljati podobnih ugodnosti. To ni bilo le 

zelo hudo izkrivljanje konkurence znotraj enotnega trga EU, ki je vplivalo na najmanj 35 

multinacionalk v zelo različnih gospodarskih sektorjih, ampak je tudi neposredno škodovalo tistim, ki 

so prispevali svoj delež davkov. Zadevna podjetja morajo zdaj Belgiji vrniti neplačane davke.  

Komisija je pred tem lani v dveh sklepih o državni pomoči ugotovila, da sta Luksemburg in 

Nizozemska podelila nezakonite selektivne davčne prednosti podjetjema Fiat oziroma Starbucks. Cilj 

Komisije je vzpostaviti jasnost in zagotoviti, da davčna stališča ne izkrivljajo konkurence z dajanjem 

selektivne prednosti nekaterim podjetjem. 

Prizadevanja Komisije za odpravo izkrivljanj konkurence, ki izhajajo iz davčne obravnave podjetij s 

strani držav članic, je dopolnil ambiciozen zakonodajni sveženj za boj proti izogibanju davku od 

dohodkov pravnih oseb v EU in po vsem svetu, ki ga je Komisija predstavila januarja 2016. Predlogi 

temeljijo na preprostem načelu, da morajo vsa podjetja, tako velika kot majhna, plačati davke tam, 

kjer ustvarjajo dobičke. Prav tako določa usklajen pristop na ravni EU za izvajanje standardov dobrega 

davčnega upravljanja na mednarodni ravni. 

Komisija si prav tako prizadeva, da bi potrošnikom EU zagotovila, da lahko izkoristijo vse priložnosti, 

ki jih lahko ponudi resnični enotni digitalni trg. Ključni element našega dela v zvezi s tem je naša 

preiskava v sektorju e-trgovanja, v okviru katere so bili prvi rezultati objavljeni marca 2016. 

Ti kažejo, da je geografsko blokiranje razširjeno po vsej EU, pri čemer potrošniki ne morejo v kar 

največji možni meri izkoristiti e-trgovanja. To je deloma posledica enostranskih odločitev podjetij, da 

svojega blaga oz. storitev ne bodo prodajala v tujini, deloma pa tudi posledica pogodbenih ovir, ki jih 

postavljajo podjetja in ki trgovcem na drobno dopuščajo, da blago oz. storitve prodajajo le v 

nekaterih državah, ter tako potrošnikom onemogočajo spletno nakupovanje v drugih državah 

članicah EU. V zvezi s pogodbami, ki trgovcem na drobno preprečujejo prodajo v tujini, imamo 

pomisleke, saj enotni trg delijo na več nacionalnih trgov in nadomeščajo ovire, ki jih odpravljamo že 

skoraj šestdeset let, z novimi, pogodbenimi ovirami. Komisija bo svojo preiskavo nadaljevala in začela 



preiskovati posamezne zadeve, če bo odkrila specifične prakse, ki sprožajo pomisleke v zvezi s 

konkurenco.  

Zagotavljanje neizkrivljene konkurence na enotnem digitalnem trgu je veliko več od omogočanja 

samega e-trgovanja. Konkurenčen sektor mobilnega interneta je vse bolj pomemben za potrošnike in 

podjetja v Evropij, saj se prek pametnih telefonov in tabličnih računalnikov opravi več kot polovica 

celotnega spletnega prometa, v prihodnosti pa naj bi se ta delež še povečal. 

Na tem področju je Komisija aprila 2016 poslala obvestilo o nasprotovanju podjetju Google in njegovi 

matični družbi Alphabet v zvezi z operacijskim sistemom Android in aplikacijami. Predhodno stališče 

Komisije je, da je Google na mobilnih napravah uporabil strategijo, da bi ohranil in okrepil svoj 

prevladujoči položaj na področju splošnega spletnega iskanja. Prvič, te prakse pomenijo, da je 

aplikacija Google Search prednameščena kot privzeta ali izključna storitev iskanja na večini naprav s 

sistemom Android, prodanih v Evropi. Drugič, zdi se, da te prakse preprečujejo konkurenčnim 

iskalnikom, da bi vstopili na trg prek konkurenčnih mobilnih brskalnikov in operacijskih sistemov. Ta 

pravila se uporabljajo za vsa podjetja, ki delujejo v Evropi.  

Zaradi ravnanja podjetja Google je mogoče, da so bili konkurenčni iskalniki, mobilni operacijski 

sistemi in spletni brskalniki umetno izključeni iz udeležbe pri nekaterih poslovnih priložnostih, 

namesto da bi lahko konkurirali na podlagi svojih prednosti. To bi potrošnike omejilo pri izbiri 

mobilnih aplikacij in storitev ter oviralo inovacije v širšem mobilnem okolju. Podjetje Google ima zdaj 

priložnost, da odgovori na pomisleke Komisije. 

Osnovni pogoj za dinamičen enotni digitalni trg je konkurenčen sektor mobilnih telekomunikacij, kar 

pomeni poštene cene, inovativne mobilne storitve in visoko kakovost omrežij. Komisija je maja 2016 

v tem pogledu sprejela pomemben sklep, s katerim je na podlagi uredbe EU o združitvah zavrnila 

predlagani prevzem podjetja O2 s strani podjetja Hutchison, ki bi ustvaril novo vodilno podjetje na 

trgu mobilne telefonije v Združenem kraljestvu. Zelo nas je skrbelo, da bi z navedenim prevzemom 

uporabniki mobilnih storitev iz Združenega kraljestva imeli manj izbire med mobilnimi paketi, ki bi 

ustrezali njihovim potrebam, in plačevali višje cene. Prevzem bi poleg tega oviral inovacije in razvoj 

omrežne infrastrukture v Združenem kraljestvu, kar je resna težava, zlasti pri hitro rastočih trgih. 

Popravni ukrepi, ki jih je ponudilo podjetje Hutchison, teh posledic ne bi preprečili. 

Omogočanje potrošnikom, da lahko izbirajo med širokim razponom inovativnih platform, spletnih 

proizvodov in mobilnih storitev, je ena od mojih glavnih prednostnih nalog. Prizadevam pa si tudi za 

zagotavljanje neizkrivljene konkurence na bolj tradicionalnih trgih. Primer našega dela na tem 

področju je trenutna sektorska preiskava o mehanizmih električne zmogljivosti. 

Evropski odjemalci in podjetja se ne bi smeli soočati z izpadi, pri čemer lahko mehanizmi zmogljivosti 

to tveganje ublažijo. Poleg tega lahko tudi nepotrebni in slabo zasnovani mehanizmi zmogljivosti 

izkrivljajo konkurenco, ovirajo čezmejni pretok električne energije in povzročijo, da odjemalci za 

električno energijo plačujejo preveč. Aprila 2015 je Komisija objavila vmesno poročilo, ki kaže, da 

lahko države članice svoj način ocenjevanja, ali so mehanizmi zmogljivosti potrebni, ter način njihove 

zasnove še zelo izboljšajo. Dobro zasnovani mehanizmi zmogljivosti morajo biti odprti in upoštevati 

električno energijo, ki se lahko zagotavlja iz celotne EU, s čimer prispeva tudi k oblikovanju 

energetske unije v Evropi. 



Naštetih je le nekaj primerov, kako naše delo oblikuje bolje delujoče trge, ki koristijo ljudem po vsej 

Evropi v njihovem vsakdanjem življenju in EU kot celoti. 

Veselim se nadaljnjega dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom in nacionalnimi organi za 

konkurenco. Delo v okviru Evropske mreže za konkurenco prinaša zelo otipljive koristi in v 

prihodnjem letu si bomo še naprej skupaj prizadevali za krepitev pooblastil nacionalnih organov za 

konkurenco, da bodo še učinkoviteje izvrševali pravila konkurence EU.  
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