
Πρόλογος στην ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2016 

της Margrethe Vestager, Επιτρόπου αρμόδιας για τον Ανταγωνισμό 

Φέτος κλείνουν 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, η οποία έθεσε τα θεμέλια 

για αυτό που είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία εξήντα χρόνια έχουμε οικοδομήσει 

από κοινού ένα απίστευτο επίτευγμα: μια κοινότητα ελευθερίας και ευημερίας, η οποία διέπεται 

από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και ενώνει 500 

εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την ήπειρο. 

Η Συνθήκη της Ρώμης αποτέλεσε την αφετηρία της πορείας μας προς μια ενιαία αγορά αγαθών, 

εργασίας και υπηρεσιών. Ο ρόλος μου ως Επιτρόπου αρμόδιας για τον ανταγωνισμό είναι να 

συμβάλω στην επίτευξη της δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτής της ενιαίας αγοράς, 

ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των τιμών σε ανταγωνιστικά 

επίπεδα, την προσφορά περισσότερων επιλογών ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών στους 

καταναλωτές και τη διατήρηση αποτελεσματικών κινήτρων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

καινοτομούν.  

Το δυναμικό της ενιαίας αγοράς μας δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο έπακρο χωρίς το 

ευρωπαϊκό σύστημα της πολιτικής ανταγωνισμού και της επιβολής των κανόνων του: κάθε 

απόφαση που λαμβάνουμε — σχετικά με συγχωνεύσεις, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ή 

κρατικές ενισχύσεις — αποδεικνύει ότι ο καθένας μπορεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στις 

ανταγωνιστικές αγορές της Ευρώπης, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες. Στην 

ουσία, οι ενέργειές μας αποσκοπούν στην αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 

αγορά. 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα έχουν ίσες ευκαιρίες σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το 

παγκόσμιο εμπόριο και οι επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτό σημαίνει ότι, ως φορείς 

επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού, έχουμε το καθήκον να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι 

επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν με ποιον τρόπο οι ανοικτές αγορές και ο 

δυναμικός ανταγωνισμός ωφελούν τους πάντες, και όχι μόνο τους λίγους και ισχυρούς. Αυτός 

ακριβώς είναι ο στόχος της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού. 

Πιστεύω ότι οι ενέργειές μας το 2016 κατέδειξαν με ποιο τρόπο η πολιτική ανταγωνισμού 

συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας στην οποία όλοι οι οικονομικοί παράγοντες 

— μικροί και μεγάλοι — συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες. Αναλάβαμε δράση για την 

προστασία και την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως 

η ψηφιακή οικονομία, η αγορά ενέργειας, ο τομέας των μεταφορών και η χρηματοπιστωτική αγορά. 

Διασφαλίσαμε ότι τα κράτη μέλη δεν χορηγούν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων με φορολογικά μέσα. Συμμετείχαμε σε διαβουλεύσεις στο διεθνές 

προσκήνιο για την προώθηση γνήσιου πνεύματος ανταγωνισμού στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον 

κόσμο.  

Όλα αυτά δεν τα πετύχαμε ο καθένας μόνος του: εξήντα χρόνια ενωμένης Ευρώπης καταδεικνύουν 

ότι η συνεργασία και οι κοινές προσπάθειες επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η προσέγγιση 

αυτή ισχύει και για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού.  



Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών συνεργάζονται στενά για την 

επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλες οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού τα εργαλεία που 

χρειάζονται. Λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν για την προστασία των ευρωπαίων 

καταναλωτών, θέλουμε όλες οι εθνικές αρχές να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη 

αυτονομία και να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία για την πάταξη και την τιμωρία των 

παραβάσεων. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, στις 22 Μαρτίου υποβάλαμε νέα νομοθετική πρόταση που επιτρέπει στις 

αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους και να 

επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Η πρόταση επιδιώκει να 

διασφαλίσει ότι αυτές οι αρχές θα διαθέτουν όλα τα μέσα που χρειάζονται για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου χώρου επιβολής των κανόνων 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, ο οποίος να προωθεί τους γενικούς στόχους των ανταγωνιστικών 

αγορών που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.  

Δεδομένου ότι κάθε εθνική αρχή είναι διαφορετική, η πρόταση για τη θέσπιση νέων κανόνων 

λαμβάνει τη μορφή οδηγίας, ώστε να γίνουν σεβαστές οι εθνικές ιδιαιτερότητες. Η οδηγία έχει 

διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για έκδοση, σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία. Η παρούσα πρόταση δεν αποσκοπεί στην δημιουργία νέων νόμων περί 

ανταγωνισμού, αλλά στη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων από τα κράτη μέλη σε 

συνεργασία με την Επιτροπή. 

Όταν εγκριθούν, οι προτεινόμενοι κανόνες θα παράσχουν στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού μια 

στοιχειώδη κοινή δέσμη μέσων και αποτελεσματικές εξουσίες επιβολής, εξασφαλίζοντας ότι: α) θα 

ενεργούν ανεξάρτητα κατά την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και θα εργάζονται 

με πλήρη αμεροληψία, χωρίς να δέχονται υποδείξεις από δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες· β) θα 

διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να φέρουν εις πέρας το έργο 

τους· γ) θα έχουν όλες τις εξουσίες που χρειάζονται για να συγκεντρώνουν όλα τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, όπως το δικαίωμα έρευνας σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και 

υπολογιστές ταμπλέτες· δ) θα διαθέτουν επαρκή μέσα ώστε να επιβάλλουν αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ· ε) θα διαθέτουν 

συντονισμένα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης, τα οποία θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να 

προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ).  

Φυσικά, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αμφίδρομη. Για τους οικονομικούς παράγοντες σημαίνει ότι 

πρέπει να σέβονται τους κανόνες. Για τις αρχές ανταγωνισμού σημαίνει ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούν δεόντως την εξουσία τους, σεβόμενες πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισης των 

εταιρειών. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις υποθέσεις που εκκρεμούν εις 

βάρος τους και να έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν. Κατά συνέπεια, η πρόταση της Επιτροπής 

δίνει έμφαση στην υποχρέωση των αρχών ανταγωνισμού να σέβονται αυτά τα δικαιώματα, 

σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Μέσω της αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού, οι Ευρωπαίοι πολίτες 

αποκομίζουν όλα τα οφέλη του ανταγωνισμού. Ως φορείς επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού, 

γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες που άπτονται της πολιτικής 

ανταγωνισμού έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα των πολιτών.  Επηρεάζουν την καθημερινή 



ζωή των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών εμποδίων 

για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική 

βάση. Σε τελική ανάλυση, διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού εντός μιας ανοικτής ενιαίας 

αγοράς που δημιουργεί τις θέσεις απασχόλησης που χρειαζόμαστε. 

 


