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Revizorji EU bodo preučili, kako Evropska komisija izvršuje pravila 
konkurence 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, s katero naj bi ugotovilo, ali je bila Evropska komisija 
uspešna pri izvrševanju pravil EU o konkurenci na enotnem trgu, ki zajemajo različne oblike 
protikonkurenčnega obnašanja, nadzor nad združitvami in druga področja, na katerih morajo 
ukrepati javni organi, da se ohrani konkurenca. Revizorji bodo preučili, kako uspešna je bila 
Komisija s svojimi protimonopolnimi postopki, kontrolami združitev in sodelovanjem z 
nacionalnimi organi držav članic za varstvo konkurence pri izvrševanju pravil EU o konkurenci.  

„Pravila konkurence so zelo pomembna za državljane in gospodarstvo EU. Prinesla naj bi nižje 
cene za potrošnike ter večjo izbiro proizvodov in storitev, ker podjetja lahko poslujejo ob enakih 
konkurenčnih pogojih. To je bistveno za delovanje enotnega trga EU,“ je izjavil član Evropskega 
računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za revizijo. „Poskušali bomo odkriti 
prednosti in pomanjkljivosti pri delu Komisije, poudariti področja, na katerih bi bile dobrodošle 
spremembe, in oceniti, kako dobro je Komisija seznanila državljane EU in druge deležnike s cilji in 
učinki svojega dela.“ 

Revizorji bodo imeli razgovore z uradniki Komisije in pregledali razne dokumente Komisije, 
povezane z izvrševanjem politike konkurence. Obiskali bodo tudi organe za varstvo konkurence v 
nekaterih državah članicah. 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno sredi leta 2019. 

Pojasnila za urednike 

Glavna pravila EU o konkurenci so določena v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Vsesplošni cilj 
politike EU na področju konkurence je ohranitev odprtega in učinkovitega enotnega trga, 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za poslovanje podjetij in prispevek k zmanjšanju cen za 
potrošnike.  

Politika prispeva tudi k uresničevanju glavnih ciljev in prioritet Evropske komisije, na primer s 
krepitvijo pravih pogojev za ustvarjanje delovnih mest ter spodbujanjem višjih ravni rasti in 
vlaganj. Da bi to dosegla, si prizadeva odpraviti dejanske ali potencialne nevarnosti za 
konkurenco. Obnašanje, ki bi lahko izkrivljalo prosto konkurenco, je zakonsko prepovedano. Na 
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primer, prepovedano je dogovarjanje konkurenčnih ponudnikov zaradi določanja cen in 
razdelitve trgov na način, ki otežuje konkurenco za druga podjetja.  

Od leta 2004 obstaja sistem vzporednega izvrševanja pravil EU o konkurenci, saj imajo Komisija in 
nacionalni organi za varstvo konkurence v državah članicah zakonska pooblastila in odgovornost 
za izvrševanje pravil EU o konkurenci. Komisija je odgovorna tudi za preprečevanje združitev in 
pripojitev, ki bi močno zmanjšale konkurenco na enotnem trgu, na primer tako, da bi zaradi njih 
nastale prevladujoče družbe, ki bi po vsej verjetnosti dvignile cene za potrošnike. 

 


