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EUROPSKA MREŽA ZA TRŽIŠNO NATJECANJE  

Zaštita tržišnog natjecanja: Zajedničko stajalište Europske mreže za tržišno natjecanje (ECN) o primjeni 
prava tržišnog natjecanja u kontekstu rata u Ukrajini   

• Mi, ECN, pridružujemo se Europskom vijeću u njihovom stajalištu od 24. veljače 2022. (link), 

kako bismo najoštrije osudili nezapamćenu vojnu agresiju Rusije protiv Ukrajine. Snažno 

podupiremo Ukrajinu i njezin narod koji se suočava s ovim ratom. U potpunosti smo svjesni 

društvenih i gospodarskih posljedica za Ukrajinu, ali i za EU/EGP.  

 

• Kao što smo istaknuli u našem zajedničkom stajalištu o primjeni prava tržišnog natjecanja u 
vrijeme krize uzrokovane COVID-om, u EU/EGP različiti instrumenti zaštite tržišnog natjecanja 
imaju mehanizme, kada je to primjereno i neophodno, koji uzimaju u obzir razvoj tržišta i 
gospodarstva. Propisi o tržišnom natjecanju osiguravaju jednake tržišne uvjete za poduzetnike. 
Taj cilj ostaje relevantan i u razdoblju kada poduzetnici i gospodarstvo u cjelini pate pod 
uvjetima krize.  

• ECN razumije da ova izvanredna situacija može biti okidačem potrebe poduzetnika da se bore s 
ozbiljnim poremećajima koji su nastali kao posljedica rata i/ili sankcija na unutarnjem tržištu EU-
a. To može primjerice uključivati suradnju, kako bi se, (a) osigurala nabava, kupnja i fer 
distribucija proizvoda koji nedostaju i sirovina, ili, (b) ublažile teške ekonomske posljedice 
uključujući i one koje su nastale kao rezultat poštivanja sankcija koje je nametnuo EU.  

• Uzimajući u obzir trenutačne okolnosti, mjere suradnje kojima se ublažuje učinak ozbiljnih 
poremećaja vjerojatno je da se ili neće smatrati ograničenjem tržišnog natjecanja u smislu 
članka 101. UFEU-a  odnosno članka 53. Sporazuma o EGP-u, ili će proizvoditi pozitivne učinke 
koji će najvjerojatnije prevladati nad takvim ograničenjima. U svakom slučaju, u trenutačnim 
okolnostima, ECN neće aktivno intervenirati protiv strogo neophodnih i privremenih mjera 
posebno usmjerenih na izbjegavanje gore navedenih teških poremećaja koji su nastali kao 
posljedica rata i/ili sankcija na unutarnjem tržištu EU-a.   

• Ukoliko poduzetnici, temeljem svoje samoprocjene, imaju bilo kakve sumnje o sukladnosti takvih 

inicijativa o suradnji s pravom tržišnog natjecanja EU-a/EGP-a, mogu se bilo kada obratiti 

Europskoj komisiji, Nadzornom tijelu EFTA-e ili nacionalnom tijelu za tržišno natjecanje kako bi 

dobili neformalne upute.  

 

• Istodobno, od izrazite je važnosti osigurati dostupnost proizvoda koji se smatraju osnovnim 
proizvodima (primjerice, energija, hrana, sirovine) po tržišnim cijenama i da se trenutna kriza ne 
koristi kako bi se oslabilo natjecanje po jednakim tržišnim uvjetima za sve poduzetnike. Stoga, 
ECN neće oklijevati pokrenuti postupke protiv poduzetnika koji se iskorištavajući trenutnu 
situaciju udružuju u kartele ili zlouporabljuju svoj vladajući položaj.  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council-24-02-2022/%23:~:text=We%20condemn%20in%20the%20strongest,and%20global%20security%20and%20stability.

