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Uvod predsjednika Vijeća za zaštitu
trŽišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tžišnognatjecanja (dalje u tekstu: AZTN) redovito objavljuje Programe
rada za trogodišnje razdoblje, u kojima iznosi ključne strateške ciljeve i aktivnosti koje će
poduzimati kroz sljedeće razdoblje, sve u cilju pribliŽavanja svog poslovanja, kao i zbog
sustavne edukacije o koristima i pravilima zaštite tžišnognatjecanja. Budući da je najveći
dio rada AZTN-a ovisan o poslovnim aktivnostima poduzetnika i u pravilu nije moguće
predvidjeti sve oblike njihova djelovanja, kao ni tžištana kojima Će AZTN morati
intervenirati, AZTN kroz Program rada iznosi osnovne strateške smjernice i ciljeve za
razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Ključni i svakako najvaŽniji ciljAZTN-a u sljedećem razdoblju, odnosi se na njegovu temeljnu
aktivnost - provedbu nacionalnog i europskog prava tžišnognatjecanja u dijelu za koji je
ovlašten, s naglaskom na otklanjanje teških ograničenja tžišnognatjecanja i prakticiranje
aktivne uloge u suradnji s Europskom komisijom. U okviru tog cilja, fokus rada AZTN-a bit će
na onim postupanjima poduzetnika koja izravno utječu na ograničenje nacionalnog
gospodarskog rasta.

Tako će međuprioritetima AZTN-a biti otklanjanje teških ograničenja tžišnognatjecanja,
kao što je sklapanje zabranjenih sporazuma, prvenstveno horizontalnih sporazuma između
izravnih konkurenata (kartela), koji nanose najveću štetu gospodarstvu i potrošačima.
Zlouporabe vladajućeg poloŽaja poduzetnika na tžištutakođerugroŽavaju kompetitivnu
strukturu tžištai onemogućavaju konkurentima ulazak ili rast na tžištu.To se naročito
odnosi na tzv. isključujuće oblike zlouporaba. Stoga Će AZTN i u predstojećem razdoblju
nastaviti svoje djelovanje u području utvrđivanjai sankcioniranja zlouporaba vladajućeg
poloŽaja poduzetnika.

Pod ciljeve AZTN-a spada i provedba sustava mjera zaštite tžišnognatjecanja na
hrvatskom tžištui integriranje u sustav zaštite tžišnognatjecanja na unutarnjem tžištu
Europske unije, kao i promicanje svijesti o koristima koje građanima donosi tžišno
natjecanje

i

jačanje kulture tžišnognatjecanja'

U razdoblju koje slijedi očekuje se nastavak aktivnosti AZTN-a u kontroli dopuštenosti
koncentracija poduzetnika, kao izravne posljedice pojačanih aktivnosti preuzimanja
i

spajanja poduzetnika i konsolidacije pojedinih tržištakako na unutarnjem trŽištu EU tako i na
području Republike Hrvatske pa će uloga AZTN i na tom području biti značajna.
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AZTN će takođernastojati s posebnom pozornošću pratiti digitalna trŽišta na kojima se
odvijaju odnosi međupoduzetnicima i koja će izvjesno donijeti novine u provedbi prava
trŽišnog natjecanja

Promicanje prava i politike trŽišnog natjecanja, kao značajne aktivnosti koja nadopunjava
primarnu aktivnost provedbe propisa o zaštiti trŽišnog natjecanja, nastavlja se i u sljedeĆem
razdoblju, osobito davanjem mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa
s odredbama Zakona o zaštiti trŽišnog natjecanja (,,Narodne novine", br' 79109. i80i13';
dalje u tekstu: ZZTN).

U predstojećem razdoblju nastavit će se provedba drugog zakona za čijuje provedbu AZTN
ovlašten, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (,,Narodne
novine", br. 117117.; dalje u tekstu: ZNTP). AZTN je u nepune dvije godine pune primjene
ovoga zakona već okončao nekoliko upravnih postupaka i izrekao prve propisane upravnokaznene mjere zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi od strane trgovaca i
otkupljivača.

Radi pravilne, kontinuirane i usklađeneprimjene propisa EU-a o zaštiti trŽišnog natjecanja,
AZTN će u okviru Europske mreŽe za trŽišno natjecanje (EcN)' nastaviti aktivno surađivati s
Europskom komisijom i tijelima nadleŽnim za zaštitu trŽišnog natjecanja država članica EUa' Na širem međunarodnomplanu, AZTN Će nastaviti suradnju s organizacijom za
ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development,
dalje u tekstu: oEcD) i međunarodnom mreŽom tijela za tžišnonatjecanje (lnternational
Competition Network,dalje u tekstu: ICN).
Predstojeće razdoblje značajno će obiljeŽiti i suradnja AZTN-a s resornim ministarstvima
(Ministarstvo gospodarstva, poduzetniŠtva i obrta i Ministarstvo poljoprivrede), s kojima će
se u okviru radnih skupina, intenzivno raditi na potrebnim izmjenama idopunamaZZTN-ai
ZNTP-a, radi njihova usklađivanjas pravnom stečevinom EU-a. Riječ je o prijenosu u
nacionalno zakonodavstvo Direktive (EU) 201911 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.
prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela drŽava članica nadleŽnih za trŽišno natjecanje za
učinkovitiju provedbu pravila o trŽišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja
unutarnjeg trŽišta (tzv. Direktiva ECN+) iDirektive (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i
Vijeća od 17' travnja 2019. godine o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među
poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a' AZTN će biti domaćin Europskog dana
trŽišnog natjecanja, koji će se odrŽati u Nacionalnoj i sveučilišnojknjiŽnici u Zagrebu, 8.
travnja 2020. Na konferenciji Će sudjelovati veliki broj čelnika europskih nacionalnih tijela za
zaštitu trŽišnog natjecanja, oECD-a te predstavnici akademske i poslovne zajednice. Štose
tiče područja zaštite trŽišnog natjecanja tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u
Programu predsjedanja se ističe: ,,Hrvatsko predsjedništvo naglasak će staviti na razvoj i
primjenu pravila trŽišnog natjecanja, osobito u uvjetima digitalnog gospodarstva"'

AZTN osobitu brigu vodi o transparentnosti svoga radakroz različite komunikacijske kanale,
sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji. Na svojoj mreŽnoj stranici
redovito se objavljuju odluke, mišljenja, obavijestio pokretanju upravnih postupaka, Programi
rada, Strateški planovi, Godišnja izvješća, Sektorska istraŽivanja trŽišta, stručni članci i
publikacije. AZTN Će u razdoblju koji slijedi nastaviti organizirati međunarodnekonferencije,
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i

edukacije i stručne skupove o specifičnim temama iz područja zaštite tžišnog
natjecanja izabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

kao

Međutim,kako bi se aktivnosti na području zaštite tžišnognatjecanja i zabrane nepoštenih
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i dalje uspješno ostvarivale, neophodno je da
AZTN ojača svoju neovisnost i funkcionalnu samostalnost te da za tu svrhu na raspolaganju
ima dovoljne financijske i ljudske resurse.

Samo s dovoljno financijskih i ljudskih resursa, AZTN u razdoblju od 2020.-2022. godine

može unaprijediti svoje dosadašnje poslovanje, biti međunarodnoprepoznatljiva i društveno
relevantna institucija, na dobrobit poduzetnika, potrošačai gospodarstva u cjelini.

S

MI

tžišnognatjecanja
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l.Ovlasti AZTN-a
AZTN je od početka svoga rada kreator i promotor prava i politike zaštite trŽišnog natjecanja
u Republici Hrvatskoj, inicijator promjena i donošenja novih propisa te nositelj provedbe
ZZTN-a i njegovih provedbenih propisa. AZTN je ovlašten za primjenu nacionalnog i
europskog prava trŽišnog natjecanja (članka 101. i102. Ugovora o funkcioniranju EU-a,
dalje u tekstu: članaka 101. i 102 UFEU-a). Njegove ovlast|, uređeneZZTN_om, sadrŽajno
implicite obuhvaćaju poslove jedinog nacionalnog i općeg regulatornog tijela nadleŽnog za
zaštitu trŽišnog natjecanja na svim trŽištima u RH.
Pravo trŽišnog natjecanja jedno je od temelja trŽišnog gospodarstva. Svrha mu je osigurati
ravnopravan poloŽaj poduzetnika na trŽištu, bez obzira na njihovu veličinu, tržišnusnagu i
druga obiljeŽja.

Djelotvornim trŽišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast, koji se
temelji na konkurentnim trŽištima' učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa,
inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose. lsto zahtijeva ne samo angaŽman AZTN-a,
već i angaŽman svih drŽavnih tijela u stvaranju jasnih i provedivih pravila koja reguliraju
postupanja na trŽištu, osposobljenih tijela koja ta pravila provode i učinkovitu provedbu u
praksi.
Vizija AZTN-a je uspostaviti i očuvati djelotvorno trŽišno natjecanje koje Će poticati dugoročni
rast i osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima te poticati poduzetnike na
unaprjeđenjeefikasnosti i inovacija. Misija AZTN-a je pomoći da trŽišta dobro funkcioniraju
za potrošače,poduzetnike i gospodarstvo u cjelini.

osnovni cilj djelovanja AZTN-a je otklanjanje ograničenja koja sprečavaju učinkovito trŽišno
natjecanje, a kao tijelo koje postupa u javnom interesu, njegov zadatak je onemogućiti
narušavanje trŽišnog natjecanja kroz zabranjene sporazume izmeđupoduzetnika i
zlouporabu vladajućeg poloŽaja poduzetnika na trŽištu. U njegovoj nadleŽnosti je i kontrola
dopuštenosti koncentracija poduzetnika.
Jednako značajna uloga AZTN-a je i u provođenjuaktivne politike promicanja i stvaranja
kulture trŽišnog natjecanja, naročito kroz davanje stručnih mišljenja o zakonima i drugim
propisima koji sadrŽe pitanja koja mogu utjecati na trŽišno natjecanje. AZTN, osim mišljenja
na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, daje mišljenja i na vaŽeće zakone i druge
propise.

od 7. prosinca 2017. godine

nadleŽnosti AZTN-a su proširene pa je tako AZTN postao
nadleŽan i za provedbu ZNTP-a. ZNTP je prvi propis u RH prisilne naravi, koji taksativno
navodi i zabranjuje nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Do njegovog
stupanja na snagu takve su nepoštene prakse bile gotovo uobičajeni način poslovanja
trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača,koji su koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu,
nerijetko svojim dobavljačima takvu praksu nametali u proizvodnji i/ilitrgovini poljoprivrednim
ili prehrambenim proizvodima.
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2.Programski ciljevi rada AZTN-a u razdoblju 2020.- 2022.
AktivnostiAZTN-a u sljedećem razdoblju bit će usmjerene na:
2.1. Provedbu ZZTN-a ičlanaka 101. i 102 UFEU-a;

2.2.Prenošenje Direktive (EU) 2019/1 Europskog parlamenta iVijeća od 11. prosinca 2018'
o ovlašćivanju tijela drŽava članica nadleŽnih za trŽišno natjecanje za učinkovitiju provedbu
pravila o trŽišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg trŽišta (tzv.
Direktiva ECN+; u nacionalno zakonodavstvo;
2.3. Provedbu ZNTP-a

2'4. Prenošenje Direktive (EU) 2019/633 Europskog parlamenta iVijeća od 17. travnja 2019'
godine o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima međupoduzeĆima u lancu opskrbe
poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u nacionalno zakonodavstvo;

2.5. Suradnju s Europskom komisijom i tijelima nadleŽnim
država članica EU i širu međunarodnu suradnju;

za

zaštitu tžišnognatjecanja

2.6. ostale aktivnosti koje uključuju komunikacijske aktivnosti, društveno odgovorno
poslovanje i digitalizaciju pismohrane

2.1. Provedba ZZTN-a i članaka 101 .a 1o2 Ugovora o funkcioniranju EU-a
Primarna svrha ZZTN-a je unaprjeđenje učinkovite zaštite trŽišnog natjecanja, odnosno
sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje trŽišnog natjecanja od strane poduzetnika, na
teritoriju Republike Hrvatske |li izvan, ako imaju učinak na Republiku Hrvatsku te jačanje
trŽišnog natjecanja izmeđupoduzetnika i stvaranja uvjeta za rast i veću konkurentnost
hrvatskog gospodarstva. U praksi to znači bolju regulaciju, učinkovitu provedbu prava
trŽišnog natjecanja, jačanje poloŽaja AZTN-a, zaštitu procesnih prava stranaka te u
konačnici stvaranje koristi za potrošačeu obliku mogućnosti izbora, povoljnijih cijena i bolje
kvalitete proizvoda ili usluga.
Prioriteti aktivnosti AZTN-a u budućem razdoblju odnosit Će se na predmete vezane uz
utvrđivanje zabranjenih sporazuma izmeđupoduzetnika, osobito zabranjenih horizontalnih

sporazuma izmeđukonkurenata (kartela), koji nanose najveĆu štetu gospodarstvu i
potrošačima jer u potpunosti ukidaju međusobno trŽišno natjecanje. Borba protiv kartela,
njihovo otkrivanje, suzbijanje i sankcioniranje međuglavnim je prioritetima djelovanja
Europske komisije (dalje u tekstu: EK ili Komisija) i većine tijela nadleŽnih za zaštitu trŽišnog
natjecanja, pa tako i AZTN-a. Također,AZTN će svoju pozornost posvetiti i vertikalnim

sporazumima, osobito onima koji se primjenjuju u digitalnom trŽištu i on-line trgovini.

stalnim jačanjem trŽišne snage prirodna je i opravdana, ali
poduzetnicima u vladajuĆem poloŽaju moŽe se dogoditi da se zbog svoje znaća1ne trŽišne
snage na trŽištu počnu ponašati i djelovati suprotno pravilima trŽišnog natjecanja. Samo
postojanje vladajuĆeg poloŽaja pojedinog poduzetnika na određenomtžištunije suprotno
propisima o zaštiti trŽišnog natjecanja, međutim, zabranjena je zlouporaba toga poloŽaja.

Želja poduzetnika

za
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Stoga je iduće prioritetno područje djelovanja AZTN-a utvrđivanjezlouporaba vladajućeg
poloŽaja poduzetnika i njihovo sankcioniranje.
Koncentracije poduzetnika nisu a priori nepoŽeljne. U pravilu je riječ o redovnom i
uobičajenom procesu konsolidacije i restrukturiranja poduzetnika pa i cijelih industrija, kao
odgovora na promjene na konkretnim mjerodavnim trŽištima, s ciljem da se ostvare uštede i
sinergije koje će novostvorenim ekonomskim entitetima omogućiti da posluju učinkovitije.

je AZTN-a

procijeniti hoće li opisani pozitivni učinci namjeravane provedbe
prevladati
koncentracije
nad negativnim učincima koncentracije na trŽišno natjecanje, prije
svega zbog smanjenja broja trŽišnih takmaca (i posljedičnog jačanja trŽišne snage novog
gospodarskog subjekta) i niŽe razine trŽišnog natjecanja, zbog poveĆane opasnosti od
koluzije (dogovora o cijenama ili podjeli trŽišta), što bi moglo dovesti do smanjivanja
dobrobiti za potrošače(u obliku rasta cijena, pada kvalitete, izostanka ulaganja u inovacije).
Stoga je ocjena dopuštenosti namjere provedbe koncentracija poduzetnika jedna od
izuzetno vaŽnih nadleŽnosti AZTN-a, koja će se intenzivno nastaviti u programskom
razdoblju.

Zadatak

Veliki dio aktivnosti u sljedećem razdoblju obiljeŽit Će učinkovito promicanje prava i politike
trŽišnog natjecanja, koje je usko povezano s jačanjem kulture trŽišnog natjecanja i razinom
znanja međupoduzetnicima, općom i stručnom javnošću.
Promicanje prava i politike trŽišnog natjecanja odnosi se na one aktivnosti AZTN-a koje su
usmjerene na kulturu trŽišnog natjecanja, osobito kada se radi o stvaranju ukupnog
institucionalnog i gospodarskog okruŽenja kojim se potiče ulazak poduzetnika na trŽište i/ili
u klanjaj u prepreke razv oju konku rencije.

AZTN ove aktivnosti, izmeđuostaloga, provodi davanjem stručnih mišljenja o sukladnosti
nacrta prijedloga zakona i drugih popisa sa ZZTN-om ili o sukladnosti vaŽećih zakona i
drugih propisa s propisima o zaštiti trŽišnog natjecanja, zatim mišljenja kojima se promiče
znanje o trŽišnom natjecanju i podiŽe razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava
zaštite trŽišnog natjecanja u razvoju trŽišnog gospodarstva, kao i mišljenja i stručnih stavova
o rješenjima i razvoju komparativne prakse u ovom području'

AZTN takva stručna mišljenja donosi na zahtjev Hrvatskog sabora, Vlade RH, središnjih
tijela drŽavne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima u skladu s posebnim zakonom i
tijela jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samouprave, ali iu drugim slučajevimazakoja
smatra da je donošenje mišljenja od značaja za zaštitu trŽišnog natjecanja.

U

sljedeĆem razdoblju se planira nastavak organizacije okruglih stolova, radionica,
konferencija i drugih vrsta prezentacija rezultata rada stručnoj javnosti i medijima.

Unaprjeđivat će se već uhodana praksa organizacije radnih sastanaka, radionica, seminara i
umreŽavanje s panelistima, sudionicima događanjai medijima te će se nastaviti pruŽati

institucionalna podrška svim aktivnostima vezanim Uz komuniciranje politike trŽišnog
natjecanja. Unaprjeđenjekapaciteta za oblikovanje komunikacijskih poruka i uspješnije
informiranje stručne i šire javnosti te medija, pozitivno će se odraziti i na kvalitetu
kom uniciranja politike trŽišnog natjecanja.
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Sustavno provođenjeanaliza trŽišta osigurava informirani i strukturirani pristup u planiranju
poslova AZTN-a te u određivanju prioriteta, što smatramo osobito vaŽnim s obzirom na
nedovoljne ljudske ifinancijske resurse kojima raspolaŽe AZTN.

Za učinkovitu provedbu propisa iz nadležnosti AZTN-a, nuŽno je prethodno poznavanje
brojnih trŽišta i odnosa na njima, kao i analiza regulatornog okvira za pojedine djelatnosti'
Kroz provedbu sektorskih istraŽivanja trŽišta, AZTN stječe uvid u funkcioniranje pojedinih
trŽišta i konkurentske odnose na njima. Riječ je o dubinskim analizama temeljenim na
izravnom obraĆanju poduzetnicima i podacima koje oni dostavljaju na zahtjev AZTN-a'

Stoga će se značajan dio aktivnosti AZTN-a tijekom sljedeĆeg razdoblja odnositi na
sektorska istraŽivanja' Ta se istraŽivanja provode u cilju boljeg razumijevanja strukture
odnosa na pojedinim mjerodavnim trŽištima, osobito na onima koja ukazuju na određene
slabosti u funkcioniranju. Takve dubinske analize trŽišta ili pojedine prakse na trŽištu
uključuju i analizu propisa koji se odnose na pojedino trŽište te stoga često otkrivaju
nepravilnosti koje nisu u skladu s propisima o zaštiti trŽišnog natjecanja. Na taj način AZTN
dobiva osnovu za pokretanje postupaka protiv poduzetnika, ali i mogućnost da ukaŽe na
potrebu promjene konkretnih propisa koji nisu u skladu s propisima o zaštiti trŽišnog
i

natjecanja.

Naime, sektorska istraŽivanja i analize trŽišta su ujedno i izvor podataka za mišljenja i
preporuke koje AZTN dostavlja Vladi RH, tijelima drŽavne uprave, jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u cilju otklanjanja zapreka pristupu trŽištu, koje su
posljedica regulatornog okvira.

Na osobito dinamičnim ili osjetljivim trŽištima, takva istraŽivanja AZTN provodi redovito
jednom godišnje.
AZTN u predstojeĆem razdoblju planira provesti sljedeĆa sektorska istraŽivanja

1. sektorsko istraŽivanje distributivne trgovine na malo i veliko mješovitom robom,

preteŽno hranom, piĆima i proizvodima za domaćinstvo,
2. sektorsko istraŽivanje trŽišta tiska,
3. sektorsko istraŽivanje trŽišta osiguranja

4. sektorsko istraŽivanje digitalnog trŽišta (istraŽivanje pruŽanja usluga putem online
platformi)

AZTN će nastaviti s unaprjeđenjem ekonomskih znanja, uzimajući u obzir novija ekonomska
istraŽivanja i razvoj teorijske literature' Bazaznanja će se razvt1ati i na temelju komparativne
prakse EK i europskih sudova.
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2.2. Prenošenje Direktive (EU) 2019/1 Europskog parlamenta iVijeća od 11.
prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno
natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnomnatjecanju i
osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta(tzv. Direktiva EGN+)
u nacionalno zakonodavstvo

Predstojeće razdoblje značajno Će obiljeŽiti i suradnja AZTN-a s resornim ministarstvima
(Ministarstvo gospodarstva' poduzetništva i obrta, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
Ministarstvo pravosuđa,Ministarstvo uprave) i drugim relevantnim institucijama, s kojima će
se u okviru radne skupine intenzivno raditi na izmjenama i dopunama ZZTN-a, radi
usklađivanjas pravnom stečevinom EU_a.

o prijenosu u nacionalno zakonodavstvo Direktive (EU) 2o19l1 Europskog
parlamenta i Vijeća od 'l1. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za
trŽišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o trŽišnom natjecanju i osiguravanju
pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tžišta(dalje u tekstu: Direktiva ECN+), koja je stupila na
snagu 14. siječnja 2019' godine.
Riječ je

i aktivno sudjelovao
pregovorima u radnoj skupini za trŽišno natjecanje VijeĆa EU-a.

AZTN je podrŽao usvajanje Direktive ECN+

u

njenoj pripremi,

u

Svrha Direktive ECN+ je ojačati učinkovitost rada tijela nadležnih za zaštitu trŽišnog
natjecanja u provedbi EU pravila o trŽišnom natjecanju, s ciljem boljeg funkcioniranje
unutarnjeg trŽišta EU.

Kako bi se to ostvarilo, Direktiva ECN+ nastoji postići sljedeće konkretne ciljeve

1.

2.
3.

4.

osigurati svim nacionalnim tijelima nadleŽnim za zaštitu trŽišnog natjecanja drŽava
članica EU učinkovite instrumente za provođenjepostupka (istrage) i donošenje
odluka;
osigurati izricanje odvraćajućih kazni;
zajamčiti nacionalnim tijelima dobro osmišljene programe oslobođenja od kazne ili
njezina umanjenja, kako bi se potaklo podnošenje zahtjeva poduzetnika za
oslobođenjeod kazne ili njezino umanjenje u više jurisdikcija;
osigurati nacionalnim tijelima dovoljno financijskih i ljudskih resursa kako bi mogla
neovisno provoditi pravila EU-a o trŽišnom natjecanju'

Glavna pitanja od vaŽnosti za rad nacionalnih tijela koja su uređenaDirektivom ECN+ su
odredbe o neovisnosti, kojima im se omogućava izvršavanje svojih obveza i ovlasti u
primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a, neovisnost o političkom idrugom vanjskom utjecaju'
samostalno određivanjesvojih prioriteta u radu, donošenje odluka o zapošljavanju i
samostalno upravljanje svojim proračunom. Direktiva EcN+ uređujei bitno pitanje
dostatnosti ljudskih, financijskih i tehničkih sredstava, koja su nacionalnim tijelima
neophodna za učinkovitu provedbu prava trŽišnog natjecanja.
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Direktivom EcN+ se nastoji osigurati dovoljno ovlasti i alata za učinkovitu provedbu
postupaka u pravu trŽišnog natjecanja koje, izmeđuostaloga, obuhvaćaju ovlast za
nenajavljenu pretragu poslovnih i ostalih prostora, zahtjeve za dostavom informacija,
obvezne razgovore-intervjue s osobama koje nisu stranke u postupku, izricanje privremenih
mjera te mjera za preuzimanje obveza od strane poduzetnika. Navedeno uključuje i ovlast
zaizricarye novčanih kazni poduzetnicima i udruŽenjima poduzetnika.

Posebno poglavlje posvećeno je programima za oslobođenjeili umanjenje sankcija za
kartele, s namjerom ujednačavanja primjene tih programa za poduzetnike-pokajnike na
razini EU-a i ostvarivanje veće pravne sigurnosti.
U praksi će biti korisne i odredbe o uzajamnoj pomoći i suradnji nacionalnih tijela nadleŽnih
za zaštitu trŽišnog natjecanja u primjeni članka 101. ili 102. UFEU-a' Značajna je i
moguĆnost naplate sankcija u drugoj državi članici na temelju zahtjeva za izvršenje odluke
kojom se izriču novčane kazne, kada se utvrdi da poduzetnik ili udruŽenje poduzetnika od
kojeg treba naplatiti novčanu kaznu nema dovoljno imovine u državi članici tijela podnositelja
zahtjeva.

Direktiva ECN+ sadrŽi i odredbe o ulozi nacionalnih tijela nadležnih za zaštitu trŽišnog
natjecanja pred nacionalnim sudovima. Tim se odredbama osigurava mogućnost da
nacionalno tijelo moŽe izravno pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom nadleŽnim za
trŽišno natjecanje i nastupati u ulozi tuŽitelja ili tuŽenika. Direktivom ECN+ se uređujei pravo
stranaka na uvid u spis te ograničenja upotrebe informacija koje se ne smiju koristiti kao
dokazi u svrhu izricanja sankcija fizičkoj osobi ili njezinoj bliskoj rodbini.

Naposljetku, Direktiva ECN+ sadrŽi odredbu o dopuštenosti dokaza pred nacionalnim
tijelima nadleŽnim zazaštitu trŽišnog natjecanja koji obuhvaćaju usmene izjave, elektroničku
poštu, snimke i sve druge medije koji sadrŽe informacije.
DrŽave članice imaju rok od dvije godine od dana stupanja Direktive ECN+ na snagu za
njezino prenošenje u svoje nacionalno zakonodavstvo, točnije do 4. veljače 2021.

AZTN će temeljem ovlasti resornog ministarstva, Ministarstva gospodarstva, obrta

i

poduzetništva, koordinirati radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama ZZTN-a u svrhu prijenosa Direktive ECN+ u nacionalno zakonodavstvo. U radnu
skupinu bit će uključeni stručnjaci iz resornih ministarstava, stručnih komora te s Pravnog i
Ekonomskog fakulteta.

II

2.3. Provedba ZNTP-a

ovo je područje u RH prvi put uređenodonošenjem ZNTP-a, koji je stupio na snagu

7'

prosinca 2017. godine, a u punojje primjeni od 1. travnja2018. godine. Na temelju odredbi
ZNTP-a za njegovu je provedbu nadleŽan AZTN.

Adresati ZNTP-a su svi sudionici u lancu opskrbe hranom, a riječ je
otkupljivačima, prerađivačima,trgovcima na veliko itrgovcima na malo'

o

proizvođačima,

U smislu ZNTP-a, zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača
ilili prerađivačaili trgovca u odnosu na njihove dobavljače, nametanjem nepoštenih

trgovačkih praksi. Pod trgovcem značajne pregovaračke snage podrazumijeva se trgovac čiji
ukupni godišnji prihod (uključujući povezana društva trgovca) u RH prelazi iznos od 100
milijuna kuna.

Značajna pregovaračka snaga otkupljivača i prerađivačapodrazumijeva se ako ukupni
godišnji prihod (uključujući i njihova povezana društva) u RH prelazi iznos od 50 milijuna
kuna. U prihode se ne uračunava prihod ostvaren izmeđupovezanih društava (društava
unutar grupe).

ZNTP taksativno nabraja trgovačke prakse koje se smatraju nepoštenima. Stoga, izvan
okvira ugovornih odredbi i trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koje ZNTP taksativno
navodi kao nepoštene, AZTN nije ovlašten ispitivati situacije i okolnosti koje ne ulaze u tu
sferu ZNTP-a, niti u odnosu na njih provoditi bilo kakav postupak.

Nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a mogu postojati:
u odnosima izmeđuotkupljivača i/ili prerađivačai dobavljača;
u odnosima izmeđutrgovaca i dobavljača.

ZNTP je prvi propis u RH prisilne naravi koji taksativno navodi i zabranjuje nepoštene
trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Do njegovog stupanja na snagu takve su

nepoštene prakse, naŽalost, bile gotovo uobičajeni način poslovanja trgovaca, otkupljivača
i/ili prerađivača,koji su koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu nerijetko svojim
dobavljačima takvu praksu nametali
proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili
prehrambenim proizvodima.

u

Treba imati na umu da primarni cilj i svrha ZNTP-a nije kaŽnjavanje, već uspostava
pozitivnog poslovnog ozraćja koje će donijeti uspostava i poštivanje poštenih trgovačkih
praksi. Navedeno uključuje i razvoj svijesti poduzetnika o potrebi za drugačijim, ZNTP-u i
njegovim adresatima prihvatljivim obrascima ponašanja i poslovanja, kako na strani

trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača,tako i na strani dobavljača.

Prvi pozitivni učinci primjene ZNTP_a očituju se, prije svega, u veĆoj pravnoj sigurnosti,

buduĆi da trgovci, otkupljivači i/ili prerađivačipod jednakim uvjetima sklapaju pisane ugovore

s domaĆim i inozemnim dobavljačima kao i u uvođenjufinancijske discipline u

poštivanju
propisanih
izvršavanja
rokova plaćanja, što potvrđujusami dionici na tom trŽištu. Nadalje,
pozitivan učinak imale su i Smjernice za primjenu ZNTP-a, koje je AZTN u suradnji s
Ministarstvom poljoprivrede izradio i objavio na svojim mreŽnim stranicama, kako bi se

1.2

ZNTP, kao prisilan propis koji po prvi puta uređujepredmetnu materiju, pribliŽio i pojasnio
svojim adresatima.
Uvjereni smo da će općoj i posebnoj prevenciji trgovaca i otkupljivača od povreda ZNTP-a
pridonijeti i prve odluke AZTN-a, u kojima je utvrđenonametanje nepoštenih trgovačkih
praksi i izrečene su propisne upravno-kaznene mjere. Naime, AZTN je
nepune dvije
godine pune primjene ovoga zakona već okončao devet upravnih postupaka i izrekao
propisane upravno-kaznene mjere (novčane sankcije) zbog nametanja nepoštenih
trgovačkih praksi od strane trgovaca i otkupljivača. AZTN će i u predstojećem razdoblju
nastaviti aktivnosti Vezane uz provedbu ZNTP-a, kako bi se onemogućilo nametanje
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, odnosno odvraćalo trgovce,
otkupljivače i prerađivačeod takvog postupanja.

u

2.4. Prenošenje Direktive (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.
travnja 2019. godine o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među
poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u

nacionalno zakonodavstvo

Direktiva (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17' travnja 2019. godine o
nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima međupoduzećima u lancu opskrbe
poljoprivrednim iprehrambenim proizvodima SL L 111, od 25. travnja 2019. godine (dalje u

tekstu: Direktiva), stupila je na snagu 30. travnja2019. godine.

Svrha donošenja ove Direktive je da na razini EU-a uvede minimalne standarde za zaštitu
od određenihnepoštenih trgovačkih praksi, s ciljem smanjenja pojave takvih praksi i
osiguravanja primjerenog Životnog standarda poljoprivrednim proizvođačima.
Naime, na unutarnjem trŽištu EU-a sve je izraženija koncentracija i vertikalna integracija
poduzetnika. Konkretno, kroz procese preuzimanja, spajanja i pripajanja stvaraju se
trgovački lanci izuzetno velike trŽiŠne snage' Takva kretanja rezultirala su strukturnim
promjenama, naročito u lancu opskrbe hranom. Riječ je o stvaranju ekonomskih
neravnoteŽa u pojedinačnim, vefiikalnim trgovinskim odnosima, koje su posljedica znatno
različitih razina pregovaračke snage poduzetnika koji djeluju u lancu opskrbe hranom.
Prije donošenja ove Direktive, još uvijek nisu postojala zajednička pravila na razini EU-a
kojima bi se predviđaominimalni europski standard zaštite, pribliŽavanjem ili usklađivanjem
različitih mjera država članica u području zaštite od nepoštenih trgovačkih praksi.

je

nedostatna zaštita osjetljivih subjekata u lancu, posebno
poljoprivrednih proizvođača.osim toga, dobrovoljni kodeksi, unatoč njihovim pozitivnim
učincima u području privatnog upravljanja nepoštenim trgovačkim praksama, uključujuĆi
ovdje i lnicijativu za opskrbni lanac, u mjeri u kojoj se oni primjenjuju u nekim drŽavama
članicama' nisu mogla djelotvorno zamijeniti mjere javnog upravljanja.

Posljedica toga bila

Stoga je prepoznata potreba donošenja mjera na razini EU-a kojima će se riješiti problem
nedostatne zaštite od nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom'
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Radi suzbijanja praksi kojima se uvelike odstupa od dobrog poslovnog ponašanja, koje su
protivne dobroj vjeri i poštenoj trgovini te koje je jedan trgovinski partner jednostrano
nametnuo drugome, Direktiva uspostavlja i uređujeminimalni popis zabranjenih nepoštenih
trgovačkih praksi u odnosima izmeđukupaca i dobavljača u lancu opskrbe poljoprivrednim i
prehrambenim proizvodima te utvrđujeminimalna pravila u pogledu provedbe tih zabrana, a
isto tako uspostavlja mehanizme za koordinaciju međuprovedbenim tijelima.
Ministarstvo poljoprivrede, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama ZNTP-a, osnovalo je Povjerenstvo za izradu Zakona o izmjenama i dopunama
ZNTP-a, u koje su uključeni stručnjaci iz Ministarstva uprave, Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta, Ministarstva pravosuđa,Ministarstva financija te AZTN-a.

Države članice EU imaju rok do 1. svibnja 2021. za donošenje i objavu zakona ili drugih
propisa, potrebnih za usklađivanje s tom Direktivom, a koji se moraju početi primjenjivati
najkasnije 1. studenoga 2021.
2.5. Suradnja s Europskom komisijom' tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog
natiecanja država članica EU i šira međunarodna suradnja
U sklopu nadleŽnosti promicanja prava trŽišnoga natjecanja je i obveza AZTN-a da jednom
godišnje organizira međunarodnu konferenciju iz područja trŽišnog natjecanja.
planirano je organiziranje tri konferencije, a prva konferencija koja
2020. (Europski dan tžišnognatjecanja), bit će održana tijekom
VijeĆem Europske unije. Na konferenciji Će biti prisutni visoki
Europe te veliki broj čelnika europskih nacionalnih tijela za zaŠtitu
trŽiŠnog natjecanja (dalje u tekstu: nacionalna tijela), oECD-a te predstavnici akademske i
poslovne zajednice. Konferencija će se odvijati u dva panela, prvi pod nazivom: ,,lnovacije i
trŽišno natjecanje u digitalnoj eri _ izazovi za nacionalna tijela i poduzetnike" i drugi:
,,lzmjene propisa o vertikalnim sporazumima - što se mijenja, a što je smjer za budućnost".

U razdoblju 2020.-2022.
se organizira 8. travnja
hrvatskog predsjedanja
duŽnosnici iz Hrvatske i

AZTN od stjecanja članstva u EU punopravno sudjeluje u Europskoj mreŽi za trŽišno
natjecanje (dalje u tekstu: EcN)' Ta je mreža formirana 2004. godine, ponajprije radi
ostvarivanja bliske suradnje EK i nacionalnih tijela država članica, koji zajednički osiguravaju
usklađenuprimjenu pravila o trŽišnom natjecanju, koja vrijede jednako u svim članicama EUa. Tijekom jedne kalendarske godine, obično se odrŽava 2o-ak sastanaka radnih skupina i
podskupina ECN-a, na kojima sudjeluje veliki broj stručnjaka AZTN-a. AZTN također
redovito odgovara na zahtjeve za dostavu informact1a koje mu upućuju nacionalna tijela
drugih drŽava članica EU-a.

od sastanaka ECN-a, svakako treba

izdvojiti sastanak čelnika nacionalnih tijela drŽava
članica, koji se odrŽava dva puta godišnje i koji je prigoda da svi čelnici nacionalnih tijela
država članica razmjene svoja iskustva, predstave najbolje prakse i rasprave najaktualnija
pitanja u provedbi prava trŽišnog natjecanja. AZTN će i u sljedećem razdoblju nastaviti
aktivno sudjelovati u radu ECN-a.
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Jedan od zadataka AZTN-a su i notifikacije koncentracija, koje se zaprimaju od EK. Riječ je
o koncentracijama koje imaju dimenziju EU-a te ih stoga njihovi sudionici moraju prijaviti EK.
Takve je notifikacije EK' temeljem Uredbe Vijeća (Ez) br' 13912004, obvezna dostaviti svim
nacionalnim tijelima država članica pa tako iAZTN-u, koje ih moraju detaljno proučiti i utvrditi
imaju li učinak na nacionalno trŽište. Primjera radi, samo je tijekom 2018' godine AZTN od
Europske komisije zaprimio 425 notifikacija koncentracija poduzetnika, u kojima je morao
provjeriti imaju li konkretne koncentracije, iako su prijavljene Europskoj komisiji, učinak i na
hrvatskom trŽištu. AZTN će i u sljedećem razdoblju nastaviti primati i ocjenjivati notifikacije
koncentracija poduzetnika od EK.

AZTN redovito sudjeluje i u aktivnostima pojedinih radnih skupina MeđunarodnemreŽe tijela
za trŽišno natjecanje (dalje u tekstu: lCN). Tako su npr. tijekom 2018' godine dostavljeni
komentari na izvješće lCN radne skupine za kartele o ključnim elementima za učinkovitu
primjenu programa za oslobođenjeili umanjenje kazne, u čijem je stvaranju sudjelovao
AZTN s ranije dostavljenim odgovorima. AZTN je Tajništvu lCN_a dostavio i popis radnih
dokumenata lCN-a koje AZTN koristi u radu' Pritom je posebno istaknut Priručnik lCN-ove
radne skupine za kartele - poglavlja o programu za pokajnike i sankcijama te priručnik o
mjerama u predmetima ocjena dopuštenosti koncentracija. AZTN redovito sudjeluje u radnim
skupina lCN-a za: kadele, koncentracije, jednostrana postupanja, učinkovitost nacionalnih
tijela i promicanje prava trŽišnog natjecanja te će i dalje nastaviti sudjelovati i pratiti ove
radne skupine.

AZTN ima dugogodišnju suradnju s Regionalnim oECD-ovim centrom za trŽišno natjecanje
u Budimpešti (dalje u tekstu: Rcc), jednom od dva svjetska oECD-ova centra ove vrste,
gdje se od 2005' godine, uz financijsku podršku edukaciji sudionika iz zemalja koje nisu
članice oECD-a, odrŽavaju specijalizirane edukacije na teme iz područja trŽišnog natjecanja,
a u njima redovno sudjeluju i članovi stručne sluŽbe AZTN-a. Također,neposredno prije
pristupanja RH EU, AZTN je bio domaćin RCC-ovog seminara koji je odrŽan u Rovinju, u
lipnju 2013. godine. Seminari iradionice RCC_a namijenjeni su usavršavanju stručnesluŽbe
nacionalnih tijela u specifičnim pitanjima vezanima Uz provedbu pravila o trŽišnom
natjecanju. Centar 2020. godine slavi 15 godina postojanja, a u tom su vremenu seminare
pohađalisvi članovi stručne sluŽbe AZTN-a te je AZTN u samom vrhu kao jedna od
najaktivnijih sudionica ovog programa. AZTN suradnju s OECD-ovim regionalnim centrom
namjerava nastaviti itijekom sljedeĆeg razdoblja, u kojem će djelatnici stručnih sluŽbi odlaziti
na specijalizirane edukacije i seminare.

AZTN nastavlja aktivno sudjelovati i u radu oEOD-ovog odbora za trŽišno natjecanje, gdje
ima status sudionika od lipnja 2016' godine' odbor za trŽišno natjecanje unutar oECD-a
istaknuto je mjesto rasprava o politici i provedbi popisa o zaštiti trŽišnog natjecanja. okuplja
predstavnike tijela nadleŽnih za zaštitu trŽišnog natjecanja, promiče redovitu razmjenu
iskustava i analizira najbolje prakse u vaŽnim i specifičnim pitanjima politike trŽišnog
natjecanja. Rad odbora podrŽava Sektor za trŽišno natjecanje oECD-ove Uprave za pitanja
financija i poduzetništva. odbor odrŽava sastanke dva puta godišnje, na kojima AZTN
redovito aktivno sudjeluje s pisanim i usmenim doprinosima na određeneteme, što će
nastaviti i idućem razdoblju.
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Osim sudjelovanja na sastancima Odbora, treba spomenuti i daljnje aktivno sudjelovanje
AZTN-a u radu Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje izmeđuRH i oEcD-a, koju
redovno okuplja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

AZTN je tijekom proteklog razdoblja uspješno sudjelovao na EU projektima, poput EU
twinning light projekta u Crnoj Gori ,,Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije
za zaštitu konkurencije Crne Gore", kojije prvi samostalni projekt u kojem je AZTN pruŽatelj
pomoći Agencij i za zaštitu konku rencije Crne Gore.

AZTN je takođernastavio i s bilateralnom suradnjom s nacionalnim tijelima drugih država,
primjerice s Kosovom, s čijom je nadleŽnim tijelom obnovljen Sporazum o suradnji, a
stručnjakinja iz AZTN-a sudjeluje u EU twinning projektu u svojstvu kratkoročnog stručnjaka i
pruža pomoć tom tijelu.

AZTN planira nastavak daljnje suradnje u EU projektima s nacionalnim tijelima drugih
drŽava, ukoliko dostatnost ljudskih resursa to bude dopuštala.

Štose tiče aktivnosti koje Će se početi odvijati s Europskom komisijom i drugim drŽavama
članicama, odnosno njihovim tijelima, Vezano uz provedbu ZNTP-a, članak 8. Direktive (EU)
2019/633 Europskog parlamenta iVijeća od 17. travnja 2019' godine o nepošten|m
trgovačkim praksama u odnosima međupoduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i
prehrambenim proizvodima, predviđasuradnju međuprovedbenim tijelima država članica i
to na način:
- da provedbena tijela učinkovito surađujumeđusobnoi

s EK;

- da si uzajamno pruŽaju pomoć u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju;

- da se provedbena tijela sastaju najmanje jednom godišnje kako bi raspravila o primjeni
Direktive na temelju godišnjih izvješća EK;

- provedbena tijela raspravljaju o najboljim praksama, novim slučajevima i novim događajima

u području nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim

proizvodimate razmjenjuju informacije, posebice o provedbenim mjerama koje su donijela
skladu s Direktivom i o svojim praksama u vezi s provedbom.

u

Provedbena tijela mogu donijeti preporuke kako bi se potaknula dosljedna primjena ove
Direktive i poboljšala provedba.

1,6

2.6. ostale aktivnosti koje uključuju komunikacijske aktivnosti, društveno
odgovorno poslovanje i digitalizaciju pismohrane
Početkom svake nove godine započinje izrada Godišnjeg lzvješća o radu AZTN-a, u kojem
se donosi pregled aktivnosti, događanjai postignuća ostvarenih u prošloj godini, pri čemu se
koriste redovite i aŽurirane informacije o aktivnostima.

AZTN Godišnja izvješća priprema kako bi političku, gospodarsku i stručnu javnost informirao
o svojim aktivnostima za proteklu godinu i time osigurava transparentnost svoga rada te
dodatno doprinosi afirmaciji učinkovitog trŽišnog natjecanja, kao i zabrani nepoštenih
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u RH. U Godišnjem izvješĆu prikazuje se pravni
okvir djelovanja AZTN-a te saŽeti statistički prikaz rada i opis najvaŽnijih predmeta AZTN-a
za proteklu godinu.

U skladu s načelom otvorenog pristupa i s ciljem povećanja transparentnosti svoga rada,
AZTN u sljedećem razdoblju takođerplanira nastaviti s objavljivanjem AZTN lnfa mjesečnog newslettera, u kojem AZTN informira javnost o aktivnostima i novostima.

AZTN u sljedećem razdoblju planira redizajn postojeće internetske stranice, putem koje

intenzivno komunicira o rezultatima SVog rada, a koja Će se i nadalje nadopunjavati korisnim
informacijama. Jedan od ciljeva nove web stranice je, osim modernijeg vizualnog identiteta
koji će odraŽavati osobnost AZTN-a, bolje korištenje internetske stranice, kao izvora
informacija, koje svaki korisnik moŽe jednostavno i odmah dobiti pretraŽivanjem na stranici
AZTN-a.

AZTN je u najvećoj mogućoj mjeri u svoje djelovanje ugradio vrijednosti društveno
odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost AZTN-a se prije svega očituje kroz

ispunjavanje svih obveza koje proizlazeizzakona, ali i kroz investicije u ljudski kapital, okoliŠ
odnose prema trećim osobama. U upravljanju ljudskim resursima, AZTN prilikom
zapošljavanja primjenjuje praksu pružanja iste mogućnostizapošljavanja svima.

i

U svakodnevnom radu, AZTN teŽi sve poslovne aktivnosti provoditi u skladu s

europskim praksama i promicati društveno odgovorno poslovanje.

najboljim

AZTN je krajem 2017. godine započeo pripreme za izlučivanje arhivskog gradiva
digitalizaciju cjelokupnog arhivskog gradiva AZTN-a od njegovog osnivanja 1997. godine
nadalje. AZTN je, osim novonastalog gradiva, pokrenuo i postupak pretvorbe starog

i

arhivskog gradiva u digitalni oblik' Pretvorba omogućuje lakši pristup gradivu, a izlučivanje
veće količine gradiva kojem je istekao rokza čuvanje, rezultira uštedom prostora. U digitalni
oblik pretvoreno je 1080 arhivskih, uglavnom upravnih predmeta te obrađeno1634 predmeta
iz prijašnjih godina. AZTN je postupak izlučivanja gradiva proveo uz dozvolu Hrvatskog
drŽavnog arhiva. Kraj digitalizacije pismohrane se očekuje krajem 2020 godine.

17

3. Zaključak
Slijedom iznesenoga, ključni i svakako najvaŽniji cilj AZTN-a u sljedećem razdoblju, odnosi
se na njegovu temeljnu aktivnost, a to je učinkovita provedba prava trŽišnog natjecanja, s
naglaskom na otklanjanje teških ograničenja tžišnognatjecanja, kao što su zabranjeni
sporazumi izmeđupoduzetnika, prije svega zabranjenih horizontalnih sporazuma između
izravnih konkurenata (kartela), koji nanose najveću štetu gospodarstvu i potrošačima.
Takođerće se pažnja usmjeriti i na utvrđivanjezlouporaba vladajućeg poloŽaja poduzetnika
te kontrolu dopuštenosti koncentracija. U središtu aktivnosti ostaje i promicanje prava i
politike trŽišnog natjecanja kroz pripremu mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i
drugih propisa s propisima o zaštiti trŽišnog natjecanja, istraŽivanja trŽišta i druge aktivnosti.
U svom radu AZTN Će intenzivno surađivatis EK i tijelima nadleŽnim za zaštitu trŽišnog
natjecanja držav a član ica.

Javna i politička svijest o koristima zaštite trŽišnog natjecanja središnji je cilj koji će nas
osnaŽiti u provođenjupostupaka, što će pak stvarati kulturu trŽišnog natjecanja i podizati
svijest za postizanje naših strateških ciljeva.
Poseban angaŽman AZTN-a u budućem razdoblju zahtijevat će i daljnja provedba drugog
zakona za čiju je provedbu AZTN ovlašten - ZNTP-a te dodatne aktivnosti vezane uz
suradnju s EK i drugim nacionalnim tijelima u provedbi propisa o zabrani nepoštenih
trgovačkih praksi.
Međutim,kako bi se aktivnosti na području zaštite trŽišnog natjecanja i zabrane nepoštenih
trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i dalje uspješno ostvarivale, neophodno je da
AZTN zadrži, odnosno ojača svoju neovisnost i funkcionalnu samostalnost te da za tu svrhu
na raspolaganju ima dovoljne financijske i ljudske resurse u predstojeĆem razdoblju.
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