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Revizori EU-a najavljuju ispitivanje kojim će provjeriti kako 
Europska komisija jamči provedbu pravila o tržišnom natjecanju 

Europski revizorski sud (Sud) provodi reviziju djelotvornosti Europske komisije u jamčenju 
provedbe pravila EU-a o tržišnom natjecanju na jedinstvenom tržištu. Pravila EU-a o tržišnom 
natjecanju odnose se na različite oblike protutržišnog postupanja i obuhvaćaju kontrolu 
pripajanja i spajanja te druga područja u kojima se može javiti potreba da javna tijela poduzmu 
odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo tržišno natjecanje. Revizori će ispitati koliko uspješno 
Komisija jamči provedbu pravila tržišnog natjecanja s pomoću vlastitih protumonopolskih 
postupaka i kontrole pripajanja i spajanja te u okviru suradnje s nacionalnim tijelima za zaštitu 
tržišnog natjecanja koja djeluju u državama članicama.  

„Pravila o tržišnom natjecanju od velike su važnosti za građane i gospodarstvo EU-a. Ona bi 
trebala omogućiti potrošačima da plaćaju niže cijene i da imaju veći izbor proizvoda i usluga 
zahvaljujući tome što poduzeća posluju po jednakim uvjetima tržišnog natjecanja. To je ključno za 
pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU-a”, izjavio je Alex Brenninkmeijer, član Europskog 
revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Nastojat ćemo utvrditi prednosti i nedostatke u radu 
Komisije, skrenuti pozornost na područja u kojima bi promjene mogle biti korisne te procijeniti 
koliko je uspješno Komisija priopćila svoje ciljeve i utjecaj svojih aktivnosti na građane EU-a i 
ostale dionike.” 

Revizori će obaviti razgovore s dužnosnicima Komisije i preispitati različite dokumente Komisije o 
aktivnostima kojima jamči provedbu politike tržišnog natjecanja. Također će posjetiti tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja u nekim državama članicama. 

Objava revizijskog izvješća očekuje se sredinom 2019. godine. 

Napomene za urednike 

Temeljna pravila EU-a o tržišnom natjecanju sadržana su u Ugovoru o funkcioniranju Europske 
unije. Glavni je cilj politike EU-a o tržišnom natjecanju sačuvati otvorenost i učinkovitost 
jedinstvenog tržišta, zajamčiti jednake uvjete za poslovanje poduzeća i smanjiti cijene u korist 
potrošača.  

Tom politikom također se doprinosi općim ciljevima i prioritetima Europske komisije, primjerice, 
očuvanjem odgovarajućih uvjeta za otvaranje radnih mjesta i poticanjem viših razina rasta i 



HR 

 
 
 

 

2 

ulaganja. Kako bi se to postiglo, tom politikom EU-a nastoje se ukloniti stvarne i potencijalne 
prijetnje tržišnom natjecanju. Ponašanje kojim se može narušiti slobodno tržišno natjecanje 
zakonom je zabranjeno. Primjerice, konkurenti ne smiju biti u dosluhu kako bi dogovorili cijene i 
ne smiju podijeliti tržišta na način koji bi drugim poduzećima otežao natjecanje.  

Od 2004. na snazi je sustav paralelnog jamčenja provedbe pravila EU-a o tržišnom natjecanju. 
Naime, i Komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja koja djeluju u državama 
članicama imaju pravne ovlasti i odgovornost za jamčenje provedbe pravila EU-a o tržišnom 
natjecanju. Komisija je također odgovorna za sprječavanje spajanja i preuzimanja kojima bi se 
znatno smanjilo natjecanje na jedinstvenom tržištu, primjerice stvaranjem dominantnih poduzeća 
koja bi vjerojatno podigla cijene potrošačima. 

 


