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Revizorji so objavili informativni dokument o uveljavljanju 
politike konkurence v EU 
Evropsko računsko sodišče je danes objavilo informativni dokument o izvrševanju pravil EU v 
zvezi s konkurenco. Informativni dokumenti so nova vrsta objav. Zasnovani so kot vir informacij 
za vse, ki jih zanimajo politike in/ali programi, ki se revidirajo.  

Današnji dokument temelji na pripravljalnem delu za potekajočo revizijo, s katero naj bi ugotovili, 
ali Evropska komisija uspešno izvršuje pravila EU v zvezi s konkurenco. Politika konkurence 
zajema protikonkurenčno ravnanje, združitve in državno pomoč.  

Informativni dokument vključuje dele o pomembnosti konkurence na enotnem trgu EU ter o 
zadevah v zvezi z njo, vključno s protikonkurenčnim ravnanjem in prestrukturiranjem trga. 
Obravnava cilje EU za politiko konkurence, zakonodajo ter vloge in pristojnosti raznih organov na 
ravni EU in držav članic.  

„Upamo, da bodo bralci v tem informativnem dokumentu našli uporabne informacije o obsegu te 
revizije,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, pristojen za revizijo. 
„Politika konkurence ima ključno vlogo za enotni trg EU, zato je pomembno, da jo razume čim več 
ljudi.“ 

Revizorji bodo imeli razgovore z uradniki Evropske komisije in na nacionalnih organih, pristojnih 
za konkurenco. Poleg tega bodo pregledali dokumente v zvezi z ukrepi Komisije za uveljavljanje te 
politike ter njeno sodelovanje z organi držav članic, ki so pristojni za konkurenco. Pričakuje se, da 
bo revizijsko poročilo objavljeno sredi leta 2019. 

Pojasnila za urednike 

Pravila v zvezi s konkurenco imajo veliko vlogo za gospodarstvo EU, saj podjetjem zagotavljajo 
poslovanje pod enakimi pogoji, potrošnikom pa večjo izbiro proizvodov in storitev po 
konkurenčnih cenah in pod konkurenčnimi pogoji. Načelo poštene konkurence pod enakimi 
pogoji je bistveno za pravilno delovanje enotnega trga EU. Politika konkurence zajema vse oblike 
protikonkurenčnega ravnanja podjetij, tveganje, ki ga za konkurenco prinaša združevanje podjetij, 
ter dejavnosti javnih organov držav članic, ki bi lahko izkrivljale konkurenco, kot je dajanje 
državne pomoči. 
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Glavni subjekt, ki skrbi za izvrševanje pravil EU v zvezi s konkurenco, je Evropska komisija. Ima 
pristojnost in odgovornost za preiskovanje domnevnega protikonkurenčnega ravnanja, izdajo 
odločb o prepovedi, nalaganje kazni in sklepanje zavezujočih sporazumov s podjetji. Komisija s 
sistemom vzporednega izvrševanja zagotavlja, da organi držav članic, pristojni za konkurenco, na 
enak način izvajajo pravila EU v zvezi s konkurenco. Komisija ima poleg Evropskega parlamenta in 
Sveta pomembno vlogo pri pripravi pravil EU v zvezi s konkurenco. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga je 
pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel dokument je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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