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Revizori su objavili dokument s pregledom osnovnih 
informacija o jamčenju provedbe politike EU-a u području 
tržišnog natjecanja 
Europski revizorski sud danas je objavio dokument s pregledom osnovnih informacija o 
jamčenju provedbe pravila EU-a u području tržišnog natjecanja. U toj publikaciji iznose se 
informacije u vezi s tekućim revizijskim zadatcima te je osmišljena kao izvor informacija za sve 
zainteresirane za relevantnu politiku i/ili programe obuhvaćene revizijom.  

Dokument koji je danas objavljen temelji se na pripremnim radnjama u vezi s revizijom koja je u 
tijeku i u okviru koje se provjerava je li Komisija djelotvorno zajamčila provedbu pravila EU-a u 
području tržišnog natjecanja. Politikom tržišnog natjecanja obuhvaćeno je protutržišno 
postupanje, spajanje i državna potpora.  

U dokumentu s pregledom osnovnih informacija među ostalim se obrađuje važnost natjecanja na 
jedinstvenom tržištu EU-a, kao i pitanja koja su s time povezana, uključujući protutržišno 
postupanje i restrukturiranje tržišta. U njemu su opisani ciljevi koje je EU utvrdio za politiku u 
području tržišnog natjecanja, regulatorno okruženje te uloge i odgovornosti različitih tijela na 
razini EU-a i država članica.  

„Nadamo se da će čitatelji u ovom dokumentu s pregledom osnovnih informacija pronaći korisne 
informacije o području obuhvaćenom revizijom koju Sud provodi”, izjavio je 
Alex Brenninkmeijer, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Politika tržišnog 
natjecanja ima ključnu ulogu u jedinstvenom tržištu EU-a i važno je da što veći broj ljudi bude 
upoznat s njom.” 

Revizori će obaviti razgovore s osobljem Europske komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 
natjecanje. Također će pregledati dokumentaciju povezanu s aktivnostima Komisije za jamčenje 
provedbe predmetne politike i preispitati njezinu suradnju s nacionalnim tijelima država članica 
koja su nadležna za tržišno natjecanje. Objava revizijskog izvješća očekuje se sredinom 2019. 

Napomene za urednike 

Pravila tržišnog natjecanja imaju bitnu ulogu u gospodarstvu EU-a: s pomoću njih se poduzećima 
jamče jednaki uvjeti poslovanja, a potrošačima pruža veći izbor proizvoda i usluga po 
konkurentnim cijenama i uvjetima. Načelo poštenog tržišnog natjecanja pod jednakim uvjetima 
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ključno je za pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU-a. Politikom tržišnog natjecanja 
obuhvaćeni su svi oblici protutržišnog postupanja poduzeća, rizici koje spajanje poduzeća donosi 
za tržišno natjecanje i aktivnosti javnih tijela država članica koje mogu narušiti tržišno natjecanje, 
poput dodjeljivanja državne potpore. 

Europska komisija glavno je tijelo koje jamči primjenu pravila EU-a o u području tržišnog 
natjecanja. Komisija ima ovlasti i snosi odgovornost za provedbu istrage u slučaju sumnje na 
protutržišno ponašanje, donošenje odluka o zabranama, određivanje novčanih kazni i sklapanje 
obvezujućih ugovora s poduzećima. U okviru sustava usporednog jamčenja provedbe Komisija 
jamči da će nacionalna tijela država članica koja su nadležna za tržišno natjecanje ujednačeno 
primijeniti pravila EU-a u području tržišnog natjecanja. Komisija ujedno ima važnu ulogu u 
sastavljanju pravila EU-a u području tržišnog natjecanja, u suradnji s Europskim parlamentom i 
Vijećem. 

Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke dokumenta s pregledom osnovnih 
informacija koji je pripremio Europski revizorski sud. Cjeloviti tekst tog dokumenta dostupan je na 
eca.europa.eu. 
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