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Ove se godine obilježava 60. godišnjica potpisivanja Ugovora iz Rima koji je temelj današnje Europske 

unije. U posljednjih smo šezdeset godina zajedničkim radom postigli nevjerojatan uspjeh: izgradili 

smo zajednicu slobode i blagostanja koja ujedinjuje 500 milijuna građana diljem našeg kontinenta i u 

kojoj se poštuju ljudska prava i vladavina prava. 

Ugovorom iz Rima počinje uspostava jedinstvenog tržišta robe, radne snage i usluga. Kao povjerenici 

za tržišno natjecanje zadaća mi je da pridonosim poštenom i učinkovitom funkcioniranju jedinstvenog 

tržišta da bi cijene bile konkurentne, da bi se potrošačima nudio veći izbor kvalitetne robe i usluga i 

da bi poduzeća imala poticaj za inovacije. 

Naše jedinstveno tržište ne bi moglo ostvariti svoj puni potencijal bez europskog sustava politike 

tržišnog natjecanja i njezine provedbe: svaka odluka koju donesemo, o spajanjima, protumonopolskoj 

politici ili državnim potporama, dokaz je da na europskim konkurentnim tržištima može poslovati 

svatko tko poštuje ta pravila. Naš je osnovni cilj ponovna uspostava jednakih uvjeta tržišnog 

natjecanja na jedinstvenom tržištu. 

U doba globalizacije, u svijetu obilježenom globalnom trgovinom i globalnim poduzećima, moramo se 

pobrinuti da i mala poduzeća i samostalni poduzetnici dobiju priliku. To znači da smo mi, kao tijelo za 

provedbu pravila o tržišnom natjecanju, odgovorni za postizanje konkretnih rezultata. Važno je da 

poduzeća iz EU-a i građani EU-a vide kako prednosti otvorenih tržišta i dinamičnog tržišnog 

natjecanja postoje za sve, a ne samo za nekolicinu moćnika. Upravo to je smisao provedbe pravila o 

tržišnom natjecanju. 

Vjerujem da smo radom u 2016. pokazali da politika tržišnog natjecanja pridonosi stvaranju 

poštenijeg društva u kojem svi gospodarski subjekti, veliki i mali, poštuju ista pravila. Poduzeli smo 

mjere za zaštitu i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja u brojnim ključnim sektorima, kao što su 

digitalno gospodarstvo, energetsko tržište, sektor prometa i financijsko tržište. Pobrinuli smo se da 

države članice ne dodjeljuju neopravdane povlastice odabranim poduzećima, među ostalim s 

pomoću mehanizama oporezivanja. Na globalnoj smo razini aktivno promicali istinsku kulturu 

tržišnog natjecanja u EU-u i diljem svijeta. 

To nismo mogli ostvariti sami: šezdeset godina ujedinjene Europe pokazuje da se najbolji rezultati 

postižu u suradnji. To se odnosi i na provedbu pravila o tržišnom natjecanju. 

Komisija i tijela za tržišno natjecanje država članica blisko surađuju u provedbi protumonopolskih 

pravila EU-a u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje (ECN). Međutim, alati potrebni za 

provedbu nisu na raspolaganju svim nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje. Zbog njihove ključne 

uloge u zaštiti europskih potrošača svima im želimo omogućiti donošenje potpuno neovisnih odluka i 

djelotvorne alate za zaustavljanje i sankcioniranje prekršaja. 

Zato smo 22. ožujka predstavili zakonodavni prijedlog kojim se omogućuje da tijela za tržišno 

natjecanje država članica ostvare svoj puni potencijal i djelotvornije provode protumonopolska 

pravila EU-a. Prijedlogom se žele osigurati alati koji su im potrebni za postizanje tog cilja. Želimo 

izgraditi istinski zajedničko područje provedbe pravila o tržišnom natjecanju uz promicanje općih 

ciljeva konkurentnih tržišta: otvaranje radnih mjesta i ostvarivanje rasta. 



Budući da se nacionalna tijela međusobno razlikuju, prijedlog novih pravila izrađen je u obliku 

direktive, čime će se omogućiti poštovanje nacionalnih posebnosti. Direktiva je proslijeđena 

Europskom parlamentu i Vijeću na donošenje u redovnom zakonodavnom postupku. Prijedlogom se 

ne želi izraditi nove propise o tržišnom natjecanju, već pomoći državama članicama da u suradnji s 

Komisijom bolje provode postojeća pravila. 

Kad budu donesena, ta će pravila nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje osigurati minimalni paket 

zajedničkih alata i djelotvorne izvršne ovlasti kako bi: a) bila neovisna pri provedbi protumonopolskih 

pravila EU-a i djelovala potpuno nepristrano bez primanja uputa od javnih ili privatnih subjekata; b) 

imala potrebne financijske i ljudske resurse za obavljanje svojeg posla; c) imala sve potrebne ovlasti 

za prikupljanje svih relevantnih dokaza, kao što je pravo na pretraživanje mobilnih telefona, 

prijenosnih računala i tableta; d) imala odgovarajuće alate za izricanje primjerenih sankcija i 

odvraćala od kršenja protumonopolskih pravila EU-a; i e) imala usklađene programe oslobađanja od 

kazne kojima se poduzeća potiču na iznošenje dokaza o nezakonitim kartelima. 

Naravno, poštena praksa dvosmjeran je proces. S jedne strane gospodarski subjekti moraju poštovati 

pravila, dok s druge strane tijela za tržišno natjecanje država članica moraju obavljati zadaće iz svoje 

nadležnosti na primjeren način i u potpunosti poštovati prava poduzeća na obranu. Poduzeća imaju 

pravo biti upoznata čime ih se tereti i biti u mogućnosti na to odgovoriti. Stoga se prijedlogom 

Komisije naglašava da u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ta prava moraju poštovati. 

S pomoću djelotvorne provedbe pravila o tržišnom natjecanju građani Europe mogu osjetiti sve 

prednosti tržišnog natjecanja. Mi smo kao tijelo za provedbu pravila o tržišnom natjecanju itekako 

svjesni važnosti odluka i inicijativa o tržišnom natjecanju. One utječu na svakodnevni život poduzeća i 

potrošača, uklanjaju ključne prepreke rastu i inovacijama i omogućuju svim poduzećima, pa i malim i 

srednjima, da se natječu na temelju svojih kvaliteta. Tako ona osiguravaju jednake uvjete na 

otvorenom jedinstvenom tržištu koje otvara potrebna nova radna mjesta. 

 


