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POLITIKA KONKURENCE

Pravila o konkurenci na notranjem trgu so opredeljena v členih 101 do 109 Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu s temi določbami sporazumi med podjetji, ki
omejujejo konkurenco, niso dopustni. Podjetjem, ki prevladujejo na trgu, je prepovedano, da
bi zlorabila svoj položaj in tako škodovala trgovini med državami članicami. Združitve in
prevzemi podjetij na ravni Unije so pod nadzorom Evropske komisije, ki jih lahko v nekaterih
primerih tudi prepove. Državna pomoč, dodeljena v korist posameznega podjetja ali izdelka,
ki povzroča izkrivljanje konkurence, je sicer na splošno prepovedana, vendar se lahko
v nekaterih posebnih primerih vseeno odobri. Določbe o konkurenci veljajo tudi za javna
podjetja, javne storitve in storitve splošnega pomena, a se lahko prekličejo, če bi bilo ogroženo
uresničevanje ciljev teh posebnih storitev.

PRAVNA PODLAGA

— Členi 101 do 109 PDEU ter Protokol št. 27 o notranjem trgu in konkurenci, ki pojasnjuje, da
je preprečevanje izkrivljanja konkurence zajeto v cilju notranjega trga v tretjem odstavku
člena 3 PEU;

— Uredba o združitvi (ES) št. 139/2004;

— Členi 37, 106 in 345 PDEU za javna podjetja ter členi 14, 59, 93, 106, 107, 108 in 114
PDEU za javne storitve, storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega
pomena; Protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena; člen 36 Listine o temeljnih pravicah.

CILJI

Temeljni cilj predpisov EU o konkurenci je zaščititi konkurenco pred izkrivljanjem. Učinkovita
konkurenca pa ni sama sebi namen, temveč pogoj za dosego prostega in dinamičnega notranjega
trga in je le eden od instrumentov spodbujanja splošne gospodarske blaginje. Od začetka
veljavnosti Lizbonske pogodbe zaščita konkurence pred izkrivljanjem ni več izrecno izražena
v členu 3 PDEU, temveč je v skladu s Protokolom št. 27 zajeta v pojmu notranjega trga.
Praktičnih sprememb pri tem ni pričakovati, saj pravila o konkurenci ostajajo nespremenjena.
Pogoji za njihovo uporabo in pravne posledice so se v dolgoletni upravni praksi Komisije in
sodni praksi evropskih sodišč tako utrdile, da lahko veljajo za stabilne.

DOSEŽKI

A. Celovita prepoved sporazumov, ki omejujejo konkurenco (člen 101 PDEU)
Vsi sporazumi med podjetji, ki naj vplivajo ali bi lahko vplivali na konkurenco ter ki bi lahko
prizadeli trgovino med državami članicami (odstavek 1), so prepovedani in nični (odstavek 2). Iz
te prepovedi so lahko izvzeti sporazumi, ki prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali distribucije
blaga oziroma k pospeševanju tehničnega ali gospodarskega napredka, pod pogojem, da
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potrošnikom zagotavljajo pravičen delež doseženih koristi, da ne določajo nepotrebnih omejitev
in da glede znatnega dela izdelkov ne dajejo možnosti za izključitev konkurence (odstavek 3).
Izvajanje pravil iz členov 101 in 102 PDEU od 1. maja 2004 dalje ureja Uredba Sveta (ES)
št. 1/2003, ki določa, da omenjena člena PDEU lahko samostojno uporabljajo nacionalni organi,
pristojni za konkurenco, in sodišča držav članic. Komisija je leta 2017 pripravila direktivo,
s katero je predlagala, da se nacionalnim organom za konkurenco omogoči učinkovitejše
izvrševanje protimonopolnih pravil EU tako, da se jim ob uporabi iste pravne podlage ponudijo
ustrezna orodja za vzpostavitev resničnega skupnega okvira za izvrševanje pravil o konkurenci
v obliki sodelovanja preko Evropske mreže za konkurenco. Na splošno gledano so se pri
uveljavljanju protimonopolnih pravil EU v praksi za koristne izkazali naslednji postopkovni
instrumenti:
— skupinske izjeme: vanje sodijo skupine vsebinsko podobnih sporazumov, ki imajo

načeloma primerljiv vpliv na konkurenco. Če je pri takšni skupini sporazumov mogoče
pričakovati, da bodo redno izpolnjeni pogoji za izvzetje iz člena 101(3) PDEU, je možno,
da se iz prepovedi iz člena 101(1) PDEU z uredbo izvzamejo kot skupina. S tem postopkom
naj bi se zmanjšalo administrativno breme za Komisijo;

— sporazumi manjšega pomena: nekateri sporazumi, čeprav ne spadajo v izjeme iz tretjega
odstavka člena 101 PDEU, se ne štejejo za kršitev prepovedi, če so manjšega pomena
in jih je na trgu komaj občutiti (pravilo de minimis). Tovrstni sporazumi so pogosto
smiselni za sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji. Zaradi spremembe nekaterih
uredb o skupinskih izjemah in najnovejše sodne prakse je bilo obvestilo Komisije o pravilu
de minimis leta 2014 revidirano (2014/C 291/01). Najpomembnejša sprememba je ta,
da sporazumov, katerih „cilj“ je omejevanje konkurence, ni mogoče obravnavati kot
sporazumov manjšega pomena.

Za nekatere vrste sporazumov vedno velja, da omejujejo konkurenco, so zato brez izjeme
prepovedani; sem v prvi vrsti spadajo določanje cen in klavzule o teritorialni zaščiti.
Postopki poravnave v kartelnih zadevah: Uredba (ES) št. 622/2008 dovoljuje pospešeni
zaključek postopka in znižanje globe za 10 %, če podjetja sodelujejo s Komisijo in že v zgodnji
fazi postopka poravnave razkrijejo udeležbo pri protikonkurenčnih dogovorih.
Odškodninske tožbe: Da bi podjetja še bolj odvrnili od sklepanja prepovedanih sporazumov in
izboljšali varstvo potrošnikov, je bila leta 2014 sprejeta Direktiva o nekaterih pravilih, ki urejajo
odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic
in Evropske unije (Direktiva 2014/104/EU). Za kartelne postopke to pomeni dvoje: poleg globe
je mogoča tudi odškodninska tožba, še naprej pa se vodijo programi prizanesljivosti.
B. Zloraba prevladujočega položaja na trgu (člen 102 PDEU)
Prevladujoči položaj pomeni, da je podjetje v položaju, ko ima gospodarsko moč, ki mu
omogoča, da na določenem trgu prepreči ohranjanje učinkovite konkurence tako, da v veliki
meri deluje neodvisno od svojih konkurentov, strank in tudi potrošnikov (zadeva št. 27/76,
United Brands). Pri ocenjevanju prevladujočega položaja se upošteva notranji trg kot celota ali
vsaj njegov pretežni del. Dejanski obseg trga, ki bo upoštevan, je odvisen od narave izdelka,
njegove razpoložljivosti in vedenja oziroma pripravljenosti potrošnikov, da začnejo uporabljati
alternativni izdelek. Nedokončni seznam primerov zlorab je naveden v člen 102 PDEU.
Septembra 2016 je Evropska komisija prvič uporabila postopek poravnave v obliki postopka
sodelovanja tudi v primerih kršitve konkurenčnega prava iz člena 102 PDEU.
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C. Postopek nadzora nad združitvami
V skladu z Uredbo (ES) št. 139/2004 se koncentracije, ki lahko bistveno ovirajo učinkovito
konkurenco na skupnem trgu ali na njegovem znatnem delu, zlasti zaradi ustvarjanja ali
krepitve prevladujočega položaja, razglasijo za nezdružljive s skupnim trgom (člen 2(3)). Pred
združitvijo je treba o tej nameri obvestiti Evropsko komisijo. Šteje se, da koncentracija nastane
s pridobitvijo nadzora v drugem podjetju (člen 3(1)). Združitev se ne sme izvršiti, dokler
Komisija za to ne izda dovoljenja (člen 7). Sistematičnih naknadnih nadzorov in razcepov
povezanih podjetij ni.
Postopek lahko obsega dve fazi. Večino postopkov je mogoče zaključiti že po prvi fazi
(25 delovnih dni). Zapleteni primeri se podrobno pregledajo v drugi fazi (90 delovnih dni).
Odločbe o odobritvi lahko vsebujejo pogoje in obveznosti (člen 8).
Leta 2014 je Komisija s ciljem doseganja bolj usklajene uporabe pravil na ravni EU in
na nacionalni ravni predstavila belo knjigo z naslovom Za učinkovitejši nadzor EU nad
združitvami. Oktobra 2016 je za oceno izbranih postopkovnih in pravosodnih vidikov nadzora
nad združitvami sprožila javno posvetovanje.
D. Prepoved pomoči iz člena 107 PDEU
Za pomoč, ki jo dodeli država članica, štejejo vsa plačila, ki jih dodelijo neposredno države
članice in ki izvirajo iz državnih sredstev. Sem poleg subvencij v obliki nepovratnih sredstev
sodijo posojila pod ugodnimi pogoji, carinske in davčne ugodnosti ter jamstva za posojila kot
tudi udeležba državnih organov v podjetjih, če to pomeni prednostno obravnavo posameznih
podjetij ali proizvodnje posameznega blaga, ki izkrivlja oziroma bi lahko izkrivljala konkurenco
ter prizadene trgovino med državami članicami.
Prepoved pomoči se ne uporablja za primere, ki so navedeni v odstavku 2, saj gre za vrste
pomoči, ki so združljive z notranjim trgom in so zato dovoljene samodejno. V primerih, naštetih
v odstavku 3, je obvezen pregled, ki ga za vsak primer posebej opravi Komisija. Pri nadzoru
pomoči se uporabljajo pravilo de minimis, od leta 2008 pa tudi splošne skupinske izjeme (Uredba
(ES) št. 800/2008), katerih področje uporabe je bilo razširjeno leta 2014 in 2017.
Zaradi gospodarske in finančne krize se za odločitve na pravni podlagi točke (b) tretjega
odstavka člena 107 PDEU od 1. avgusta 2013 uporablja t. i. sporočilo o bančništvu o uporabi
pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize (UL C 216,
30.7.2013, str. 1). Druga sporočila se nanašajo na primer na dokapitalizacijo finančnih institucij,
obravnavo oslabljenih sredstev ali ponovno vzpostavitev donosnosti in oceno ukrepov za
prestrukturiranje.
Namen pomoči za banke je spodbuditi kreditiranje in naložbe v trajnostno rast. V okviru
posodobitve pravil o pomoči iz leta 2012 so bili zaradi večjega poudarka na primerih pomoči
z največjimi posledicami za notranji trg in za racionalizacijo postopka revidirani številni
predpisi.
Komisija je v prvih sklepih ocenila, da gre pri prednostni davčni obravnavi posameznih podjetij
v nekaterih državah članicah za nezakonito pomoč, ki jo je treba vrniti (zadevi Fiat Finance and
Trade ter Starbucks Manufacturing, sklep sprejet oktobra 2015). V primeru Apple je Komisija
Irski avgusta 2016 naložila, naj zahteva povračilo 13 milijard EUR v obliki davkov. Sklep sta
izpodbijala obe, družba Apple in Irska. Zadeva je zdaj pred sodiščem. Komisija je sprožila
preiskavo še nekaterih drugih primerov.
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E. Javne storitve, storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena
Evropska unija je zakonodajno pristojnost na tem področju sploh prvič pridobila z drugim
stavkom člena 14 PDEU. V skladu s členoma 52 in 114 PDEU sta enakovredna sozakonodajalca
po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet. Člen 14 PDEU dopolnjuje še
Protokol št. 26, v katerem so ob sklicevanju na člen 14 PDEU znova poudarjeni pomen storitev,
njihova raznolikost, široka diskrecijska pravica državnih, regionalnih in lokalnih organov ter
univerzalni dostop. Člen 14 PDEU je poseben pomen dobil s členom 36 Listine o temeljnih
pravicah, ki državljanom Unije priznava dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena
za spodbujanje socialne in teritorialne kohezije.
Veljavni regulativni okvir o storitvah splošnega gospodarskega pomena zajema sklep Komisije
(UL L 7, 11.1.2012, str. 3) in dve sporočili (UL C 8, 11.1.2012, str. 14 in UL C 8, 11.1.2012,
str. 15) ter Direktivo 2006/111/ES.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je pri oblikovanju zakonodaje na področju konkurence udeležen večinoma
le v okviru postopka posvetovanja. V primerjavi s Komisijo in Svetom ima zato le omejen
vpliv. Parlament je v svojih resolucijah k letnem poročilu Komisije o politiki konkurenčnosti že
večkrat zahteval, naj se redni zakonodajni postopek razširi tudi na konkurenčno pravo.
Osrednja naloga, ki jo ima Evropski parlamenta, je nadzor izvršilnih organov. Komisar, pristojen
za konkurenco, se večkrat letno udeleži seje Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, kjer
spregovori o politiki, ki jo vodi, in posameznih odločitvah.
Po rednem zakonodajnem postopku je bila obravnavana že navedena direktiva o odškodninskih
tožbah, pri kateri je Parlament (z odborom ECON kot pristojnim odborom) nastopal v vlogi
sozakonodajalca. Poslanci so si v postopku zelo prizadevali, da bi za potrošnike dosegli polno
odškodnino za utrpljeno škodo, a hkrati preprečili prekomerna povračila. V interesu potrošnikov
so dosegli, da se odločitve nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, v primeru kršitev
zakonodaje o konkurenci upoštevajo kot dokaz prima facie.
Poleti 2016 je svoje delo zaključil posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne
narave ali s podobnim učinkom (TAXE 1, TAXE 2), ki je raziskal, kako se v državah članicah
v praksi ocenjujejo davčna stališča v zvezi s pravili o pomoči in ali bi bilo treba natančneje
določiti pravila od medsebojni izmenjavi informacij.
Trenutno Parlament (pristojni odbor je ECON) po rednem zakonodajnem postopku za
učinkovitejše izvrševanje konkurenčnega prava EU obravnava predlog Komisije za krepitev
vloge nacionalnih organov za konkurenco (predlog za ECN +). Stališče Evropskega parlamenta,
ki bo predmet pogajanj s Svetom za konkurenčnost, je pričakovati v začetku leta 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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