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Letos praznujemo 60-letnico podpisa Rimske pogodbe, s katero so bili postavljeni temelji Evropske 

unije, kakor jo poznamo danes. Kar smo zgradili skupaj v zadnjih šestdesetih letih, je izjemen 

dosežek: skupnost svobode in blaginje, ki jo vodi spoštovanje človekovih pravic in pravne države in ki 

združuje 500 milijonov ljudi po vsej celini. 

Rimska pogodba nam je odprla pot do enotnega trga za blago, delo in storitve. Moja naloga, ki jo 

imam v vlogi komisarke za konkurenco, je pomagati, da ta enotni trg deluje pravično in učinkovito, s 

tem pa ustvarja pogoje za ohranjanje konkurenčnih cen, zagotavljanje širše izbire kakovostnega blaga 

in storitev za kupce ter ohranjanje dobrih spodbud za inovativnost podjetij.  

Naš enotni trg ne more izkoristiti svojega celotnega potenciala brez evropskega sistema politike 

konkurence ter njenega izvrševanja: vsaka odločitev, ki jo sprejmemo – v zvezi z združitvami, 

protimonopolno politiko ali državno pomočjo – dokazuje, da so na evropskih konkurenčnih trgih 

dobrodošli vsi, če se držijo pravil. Temeljni cilj naših ukrepov je ponovno vzpostaviti enake 

konkurenčne pogoje na enotnem trgu. 

V času globalizacije moramo zagotoviti tudi, da bodo imeli v svetu globalne trgovine in globalnih 

podjetij pošteno priložnost tudi mala podjetja in posamezniki. To pomeni, da kot organi, pristojni za 

izvajanje pravil konkurence, nosimo veliko odgovornost za ukrepe, ki bodo imeli resničen učinek. 

Podjetja in državljani EU morajo vedeti, da odprti trgi in živahna konkurenca koristijo vsem, ne pa le 

maloštevilnim, ki imajo moč. In to je bistvo izvajanja pravil konkurence. 

Prepričana sem, da so naši ukrepi v letu 2016 pokazali, kako politika konkurence prispeva k 

oblikovanju pravičnejše družbe, v kateri vsi gospodarski akterji – veliki in mali – upoštevajo ista 

pravila. Sprejeli smo ukrepe za zaščito in ponovno vzpostavitev poštene konkurence na številnih 

ključnih področjih, kot so digitalno gospodarstvo, trg energije, prometni sektor in finančni trg. 

Zagotovili smo, da države članice ne podeljujejo neupravičenih ugodnosti izbranim podjetjem, 

vključno z mehanizmi obdavčitve. Bili smo dejavni na svetovni ravni in si prizadevali za spodbujanje 

resnične kulture konkurence v EU in po svetu.  

To ni nekaj, kar smo dosegli s posamičnim ukrepanjem: šestdeset let združene Evrope kaže, da se 

najboljši rezultati dosežejo s sodelovanjem in skupnim delom. To velja tudi za izvajanje pravil 

konkurence.  

Komisija in nacionalni organi držav članic, pristojni za konkurenco, tesno sodelujejo pri izvajanju 

protimonopolnih pravil EU v okviru Evropske mreže za konkurenco. Vendar vsi nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, nimajo orodij, ki jih potrebujejo. Zaradi njihove ključne vloge pri zaščiti 

evropskih potrošnikov želimo, da bi lahko vsi sprejemali svoje odločitve popolnoma neodvisno in 

imeli na voljo učinkovita orodja za zaustavitev in kaznovanje kršitev. 

Zato smo 22. marca predstavili nov zakonodajni predlog, da bi lahko organi držav članic, pristojni za 

konkurenco, izkoristili svoj celoten potencial in učinkoviteje izvajali protimonopolna pravila EU. 

Namen predloga je zagotoviti, da bodo ti organi imeli na voljo vsa orodja, ki jih za to potrebujejo. Cilj 

tega je oblikovati resnično skupno območje izvajanja pravil konkurence na enotnem trgu in 

spodbujati splošne cilje konkurenčnih trgov, ki ustvarjajo delovna mesta in spodbujajo rast.  



Ker se vsi nacionalni organi med sabo razlikujejo, je predlog za nova pravila pripravljen v obliki 

direktive, ki bo omogočala upoštevanje nacionalnih posebnosti. Direktiva je bila predložena 

Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Namen 

tega predloga ni priprava nove zakonodaje o konkurenci – gre za izboljšanje izvajanja obstoječih 

pravil s strani držav članic v partnerstvu s Komisijo. 

Ko bodo predlagana pravila sprejeta, bodo imeli nacionalni organi, pristojni za konkurenco, na voljo 

minimalen nabor skupnih orodij in učinkovita pooblastila za izvajanje pravil konkurence, ki jim bodo 

omogočala, da bodo: a) pri izvajanju protimonopolnih pravil EU delovali neodvisno in ravnali 

popolnoma nepristransko, ne da bi pri tem prejemali navodila javnih ali zasebnih subjektov; b) imeli 

potrebne finančne in človeške vire, da bodo lahko opravljali svoje delo; c) imeli vsa potrebna 

pooblastila za pridobivanje vseh pomembnih dokazov, kot je pravica do preiskovanja mobilnih 

telefonov ter prenosnih in tabličnih računalnikov; d) imeli ustrezna orodja za naložitev sorazmernih in 

odvračilnih sankcij za kršitve protimonopolnih pravil EU; e) imeli usklajene programe prizanesljivosti, 

ki podjetja spodbujajo, da sama predložijo dokaze o nezakonitih kartelih.  

Seveda je treba poštenost zahtevati na obeh straneh. Za gospodarske subjekte to pomeni, da morajo 

spoštovati pravila. Za organe, pristojne za konkurenco, pa to pomeni, da morajo ustrezno uporabljati 

svoje pristojnosti in popolnoma spoštovati pravice podjetij do obrambe. Podjetja imajo pravico, da so 

seznanjena s svojim primerom, ter pravico, da se lahko na to odzovejo. Predlog Komisije zato 

poudarja dejstvo, da morajo organi, pristojni za konkurenco, te pravice spoštovati v skladu z Listino 

EU o temeljnih pravicah. 

Učinkovito izvajanje pravil konkurence prispeva k temu, da lahko Evropejci izkoristijo vse prednosti 

konkurence. Kot organi, pristojni za izvajanje pravil konkurence, se zelo dobro zavedamo, da so 

odločitve in pobude v zvezi s politiko konkurence v realnem svetu pomembne.  Vplivajo na 

vsakodnevno delovanje podjetij in življenje potrošnikov. Odpravljajo ključne ovire za rast in inovacije. 

Omogočajo vsem podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, da lahko konkurirajo na podlagi 

uspešnosti. Njihov končni cilj pa je ohranjanje enakih konkurenčnih pogojev na odprtem enotnem 

trgu, ki ustvarja delovna mesta, ki jih potrebujemo. 

 


