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Zadeva: Mnenje o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019 (2019/2131(INI))

Spoštovana gospa predsednica!

Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov je bilo v postopku iz naslova naloženo, da pripravi 
mnenje in ga v obliki pisma predloži vašemu odboru.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je zadevo obravnaval na seji 23. januarja 2020. Na 
tej seji1 se je soglasno se je odločil, da Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor pozove, naj svojemu poročilu priloži pobude, navedene v nadaljevanju.

Odbor želi izraziti tudi veliko zaskrbljenost v zvezi s poročilom odbora ECON, in sicer z 
odstavkom 14, v katerem se predlaga ustanovitev evropskega organa za varstvo potrošnikov. S 
predlogom spremembe št. 199, ki je bil vložen v odboru ECON, se dodaja, da bi moral ta organ 
vključevati „mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov“.

Odbor IMCO želi opozoriti, da je varstvo potrošnikov v splošnem v njegovi izključni 
pristojnosti in da kot tako ne bi smelo biti vključeno v poročilo odbora ECON, ki bi moral 
obravnavati zadeve, ki so v njegovi izključni pristojnosti. V zvezi s tem želim spomniti, da je 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Petra De Sutter (predsednica, pripravljavka mnenja), Pierre Karleskind 
(podpredsednik), Maria Grapini (podpredsednica), Róża Thun und Hohenstein (podpredsednica), Maria Manuel 
Leitão Marques (podpredsednica), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, 
Pablo Arias Echeverría, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris 
Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-
Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, 
Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel 
Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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bil dosje o uredbi o sodelovanju na področju varstva potrošnikov (Uredba (EU) 2017/2394) v 
pristojnosti odbora IMCO, odbor ECON pa pri tem postopku ni sodeloval. Poleg tega zadeva 
tudi ne sodi v okvir letnega poročila o politiki konkurence, na katerem temelji sedanji postopek. 
Zato vas pozivam, da odstavek 14 osnutka poročila in vse predloge sprememb, vezane nanj, 
vključno s predlogom spremembe št. 199, razglasite za nedopustne.

Zahvaljujem se vam za pozornost in se zanašam na vaše razumevanje in sodelovanje pri tem 
pomembnem vidiku.

S spoštovanjem,

Petra De Sutter, dr. med.
predsednica

V vednost: – Antonio TAJANI, predsednik konference predsednikov odborov
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POBUDE

I. Notranji trg

1. želi spomniti, da ima politika konkurence ključno vlogo na notranjem trgu in da 
temeljni cilji konkurenčnega prava, kot so preprečevanje izkrivljanja konkurence, 
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za vse udeležence na podlagi 
sposobnosti, spodbujanje rasti inovativnih podjetij, visoka raven blaginje potrošnikov 
ter možnost potrošnikov, da izbirajo med različnimi dobavitelji, da bi dobili najboljše 
in najbolj stroškovno učinkovite ponudbe, ostajajo neločljivo povezani z dokončnim 
oblikovanjem notranjega trga; meni, da bi lahko imela mala in srednja podjetja korist 
od stroge uporabe predpisov o konkurenci, zlasti v digitalnem okolju;

2. pozdravlja stalno preverjanje ustreznosti, ki ga izvaja Komisija, in prihodnji celostni 
pregled smernic Komisije glede konkurenčnega prava in politike konkurence, kot ga 
je napovedala nova komisarka na njeni predstavitvi ob potrditvi; v zvezi s tem z 
zanimanjem pričakuje izid tekoče revizije vertikalne uredbe o skupinskih izjemah in 
z njo povezanih smernic, ki naj bi bila kočana do leta 2022; poziva Komisijo, naj 
okrepi in pospeši izvrševanje pravil konkurence v zvezi s hitro razvijajočimi se trgi; 
poudarja, da morajo biti politika konkurence ter z njo povezane odločitve Komisije 
in držav članic popolnoma neodvisne od drugih politik in odločanja; poudarja, da 
takšna neodvisnost daje težo in vrednost odločitvam o konkurenci ter zagotavlja, da 
jih podjetja in vlade spoštujejo; pozdravlja dejstvo, da je Komisija v preteklosti pri 
zakonodajnih dosjejih o politiki konkurence uporabila člena 103 in 114 PDEU, ter 
poziva k sistemski uporabi rednega zakonodajnega postopka za prihodnje 
zakonodajne predloge, povezane s konkurenco;

3. ugotavlja, da je v vse bolj globaliziranem gospodarstvu pomembno priznati, da lahko 
podjetja iz tretjih držav, ki prejemajo državno financiranje v obliki državne pomoči 
ali subvencij, izkrivljajo konkurenco na notranjem trgu; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da bi zagotovila pravičen dostop do trgov;

4. vendar poudarja, da se odločitve o politiki konkurence ne bi smele uporabljati kot 
zaščitniški ukrepi ali necarinske ovire za trgovino ter da bi morali z njimi med drugim 
zagotavljati sorazmernost in dolžno postopanje ter analizirati posamezne primere 
konkurence na enotnem trgu, pri tem pa iskati rešitve za nedelovanje trga;

5. poudarja, da je storitveni sektor sicer največji del gospodarstva EU, vendar dodaten 
razvoj storitev na notranjem trgu ovira nova in obstoječa nacionalna zakonodaja, ki 
omejuje tako konkurenco med podjetji kot izbiro za potrošnike; obžaluje, da so 
nekateri lokalni regulativni standardi še vedno usmerjeni v zaščito svojih trgov pred 
pošteno konkurenco;

6. želi spomniti, da je treba za učinkovit boj proti protikonkurenčnim praksam upoštevati 
vse vidike nelojalne konkurence;

II. Enotni digitalni trg
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7. poudarja, kako pomembno je, da Komisija in organi za konkurenco v državah 
članicah držijo korak z novimi izzivi digitalne dobe, ko gre za prednostne naloge pri 
izvrševanju, zmogljivosti za izvrševanje ter ocenjevanje škode za potrošnike;

8. pozdravlja dejstvo, da Komisija preiskuje nekatere protikonkurenčne prakse podjetij, 
ki delujejo na digitalnih trgih; spodbuja Komisijo, naj karseda hitro zaključi tekoče 
postopke in si prizadeva za politiko proaktivnega in učinkovitega izvrševanja pravil 
o konkurenci, da bi se lahko uspešno borila proti zlorabi prevladujočih položajev in s 
tem spodbudila inovacije in inovativne poslovne modele ter da bi potrošnikom 
omogočila izkoriščanje vseh možnosti, ki jih omogoča v celoti delujoč enotni digitalni 
trg;

9. ugotavlja, da gre pri enotnem digitalnem trgu in načinu, kako digitalizacija vpliva na 
konkurenco, za neločljivo povezano dopolnjevanje med ureditvijo trga in politiko 
konkurence, kot je poudarjeno v poročilu posebnih svetovalcev Komisije z naslovom 
Competition policy for the digital era (Politika konkurence za digitalno dobo), v 
skladu s katerim lahko primarna zakonodaja Unije, kot je določena v členih od 101 
do 109 PDEU, deluje kot učinkovit „temeljni sistem“ za izvajanje ciljno usmerjene 
zakonodaje za boj proti praksam, ki izkrivljajo konkurenco na digitalnih trgih, in sicer 
na podlagi temeljite analize posameznih trgov in primerov nedelovanja trga;

10. želi spomniti, da je bila ureditev digitalnih trgov v osmem zakonodajnem obdobju 
osrednje delo odbora IMCO; pri tem poudarja, da je pomembno temeljito pregledati 
direktivo o elektronskem poslovanju, zlasti ob upoštevanju zaveze Komisije, da bo 
predlagala akt o digitalnih storitvah;

Podatki

11. želi spomniti na osrednjo vlogo podatkov v svetovnem digitalnem gospodarstvu; 
opozarja, da se na digitalnem trgu pojavljajo akterji, ki imajo pod nadzorom vse večje 
količine podatkov; poudarja, da je primerljivost podatkov bistven element realnega 
gospodarstva kot vir znatne gospodarske moči in kot finančni vzvod; poziva 
Komisijo, naj se bori proti neupravičenim praksam na trgu in nacionalnim 
regulativnim oviram, ki povzročajo monopolizacijo zbiranja podatkov ter omejujejo 
pretok podatkov in dostop do njih; poziva Komisijo, naj podpira odprte podatke in 
pravičen dostop do podatkov za vsa podjetja, zlasti mala in srednja ter zagonska 
podjetja, da bi spodbujala konkurenčno digitalno okolje, v katerem bodo nastajale 
inovacije, izdelki višje kakovosti in boljše storitve za potrošnike;

Platforme

12. opozarja, da spletne platforme milijonom podjetij, tudi mnogim evropskim malim in 
srednjim podjetjem, omogočajo, da izkoristijo prednosti elektronskega poslovanja; 
meni, da je treba za vzpostavitev pravičnih konkurenčnih pogojev izvajati regulativno 
politiko, ki vključuje predloge za ciljno usmerjeno sektorsko zakonodajo, da bi 
odpravili neravnovesja, ki akterjem na trgu omogočajo zlorabo položaja, hkrati pa bi 
zaščitili evropske vrednote; v zvezi s tem poudarja, da morajo nove regulativne 
obveznosti za platforme upoštevati načelo sorazmernosti in da podjetjem ne smejo 
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nalagati neupravičenih regulativnih bremen, ki bi lahko zavirala inovacije in 
konkurenco;

13. poudarja, da je pomembno nadaljevati regulativno razpravo o ustreznih mehanizmih 
za ohranjanje celovitosti evropskega trga glede na to, da majhno število spletnih 
platform na podlagi mrežnih učinkov in sistema, v katerem zmagovalec uživa vse 
koristi, dosega prevladujoče položaje; je zaskrbljen, ker se zaradi sedanjih vrzeli v 
zakonodaji na takšne platforme vse pogosteje prenašajo pooblastila za določanje 
pravil; poziva Komisijo, naj uporabi vsa orodja, ki jih ima na voljo, za boj proti novim 
vrstam protikonkurenčnega ravnanja, ki jih izvajajo platforme s prevladujočim 
položajem, kot je nepoštena prednostna obravnava lastne platforme, ter naj zagotovi, 
da vsi udeleženci na trgu upoštevajo uredbo o spodbujanju pravičnosti in preglednosti 
za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (2019/1150); nasprotuje 
negativnim učinkom vezanosti na ponudnika, ki jih imajo take protikonkurenčne 
prakse na izbiro za potrošnike in dostop do trga; 

Pravna sredstva

14. pozdravlja dejstvo, da je Komisija nedavno uporabila začasne ukrepe v sektorju 
mikroelektronike; vendar obžaluje, da Komisija začasnih ukrepov ni pripravljena 
uporabiti v digitalnem sektorju, ter jo poziva, naj oceni svojo uporabo začasnih 
ukrepov ter drugih strukturnih in ravnalnih ukrepov poleg denarnih kazni, ko 
ocenjuje, ali lahko operaterji preprečijo vstop na trg, omejijo izbiro za potrošnike in 
informacijske tokove ter manipulirajo z vedenjem potrošnikov, da bi preprečila 
izkrivljanje konkurence, ki bi lahko škodovalo evropskim podjetjem, zlasti malim in 
srednjim, in povzročilo škodo potrošnikom;

Geografsko blokiranje

15. poziva Komisijo, naj po sprejetju uredbe o geografskem blokiranju ((EU) 2018/302) 
še naprej dejavno spremlja vsa morebitna vprašanja konkurence, povezana z 
neupravičenim geografskim blokiranjem in drugimi omejitvami spletne prodaje; 
spodbuja Komisijo, naj s harmoniziranimi pravili za varstvo potrošnikov izvaja 
ambiciozno vizijo za boj proti spletni diskriminaciji potrošnikov; poziva Komisijo, 
naj pri pregledu uredbe o geografskem blokiranju, ki je predviden za marec 2020, 
ubere v prihodnost usmerjen in potrošnikom prijazen pristop;

III. Blaginja potrošnikov

16. z zadovoljstvom ugotavlja, da Komisija pri praksah izvrševanja, ki so osredotočene 
na blaginjo potrošnikov in preprečevanje škode za potrošnike, kot bistven vidik 
politike konkurence uporablja pristop, ki temelji na učinkih; pozdravlja razširjeno 
razlago pojmov koristi in škode za potrošnika, zlasti na digitalnih trgih, ter nov pristop 
k obravnavanju varstva podatkov kot merila kakovosti pri ocenjevanju učinkov 
združitev na blaginjo potrošnikov; ugotavlja, da združitve niso same po sebi negativne 
za potrošnike in lahko vodijo k inovacijam in boljšim proizvodom, da pa mora biti 
blaginja potrošnikov odločilnega pomena;
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17. zato poudarja, da mora varstvo potrošnikov ostati osrednji politični cilj tako sedanjih 
praks izvrševanja kot morebitne prihodnje sektorske zakonodaje, zlasti v digitalnem 
sektorju; pozdravlja ugotovitev v poročilu posebnih svetovalcev, da je treba standard 
blaginje potrošnikov prilagoditi digitalni dobi, in sicer v smislu potrebnih standardov 
za dokazovanje pri ocenjevanju agresivnih strategij, ki jih uporabljajo platforme s 
prevladujočim položajem, ko želijo zmanjšati pritisk konkurence, ne da bi pri tem 
ustrezno prispevale k blaginji potrošnikov; želi spomniti, da mora poštena konkurenca 
konec koncev zagotoviti visoko raven izbire in varstva potrošnikov.


