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ILOČKI PODRUMI

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Osijeku potvrdio AZTN-ovo
rješenje kojim je Iločkim podrumima izrečena kazna od
250.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi
N

akon što su upravni sudovi
u Zagrebu i Rijeci tijekom
2020. i početkom 2021. godine
potvrdili tri rješenja AZTN-a
(rješenja protiv Plodina d.d., Na-

rodnog trgovačkog lanca d.o.o i
Fragarie d.o.o.) i Upravni sud u
Osijeku je 10. veljače 2021. godine donio presudu kojom je u
cijelosti odbijen tužbeni zahtjev

tužitelja Iločki podrumi d.d. (dalje u tekstu: Iločki podrumi) u
upravnom sporu protiv tužene
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN),

radi poništenja njezina rješenja.
Naime, AZTN je 6. prosinca
2019. donio rješenje kojim je
utvrdio da su Iločki podrumi
svoju značajnu pregovaračku
snagu iskoristili nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima grožđa berbe
2018.
Konkretno, Iločki podrumi
su u svojim javno objavljenim općim uvjetima otkupa grožđa berbe 2018., za preuzeto grožđe, ali
i u ugovorima koje su sklopili sa
svojim dobavljačima grožđa berbe 2018, odredili uvjete i rokove
plaćanja dulje od 30 dana, iako je
riječ o svježem poljoprivrednom
proizvodu.
Isto tako, AZTN je utvrdio i
da je plaćanje dobavljaču grožđa
čija je predstavka bila povodom
za pokretanje upravnog postupka, izvršeno ne samo izvan roka
propisanog ZNTP-om, nego čak
i izvan roka uređenog ugovorom.
Osim toga, ugovor nije sadržavao ni bitnu odredbu o
trajanju ugovora. Sve izneseno
protivno je odredbama ZNTP-a
i predstavlja nametanje nepošte-

ne trgovačke prakse dobavljačima. AZTN je uzimajući u obzir
težinu, opseg i vrijeme trajanja
povrede te posljedice povrede
za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, Iločkim podrumima izrekao upravno-kaznenu
mjeru u visini od 250.000 kuna
te im zabranio svako daljnje takvo postupanje.
Napominje se kako presuda
Upravnog suda donesena u tom
upravnom sporu još uvijek nije
pravomoćna, budući da Iločki
podrumi mogu podnijeti žalbu
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
Prethodno priopćenje o
donesenom rješenju AZTN-a
objavljeno je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici: http://
www.aztn.hr/provedba-zntp-aaztn-kaznio-ilocke-podrume-dd-s-250-000-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackihpraksi-dobavljacima-grozda/
Cjeloviti tekst rješenja bez
poslovnih tajni objavljen je na
mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici: http://www.aztn.hr/ea/
wp-content/uploads/2020/02/
UPI-034-032019-04005.pdf. a
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POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI

DEKLARIRANJE

AZTN u smislu ZNTP-a nije
nadležan za nadzor nad
pravilnosti deklariranja
poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
S

obzirom na nedavne napise i navode iz medija, koji
pozivaju AZTN na poduzimanje radnji i mjera u situacijama
postojanja sumnji o tome da se
na prodajnim mjestima dućana i u nekim trgovačkim lancima pojavljuju, odnosno nude i
prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, koji iako deklarirani kao proizvodi hrvatskog
podrijetla, to navodno nisu, potrebno je razjasniti sljedeće.
AZTN nije nadležan za provođenje nadzora nad ispravnosti deklaracije proizvoda,

što se u nastavku detaljno
pojašnjava. AZTN je pravna osoba s javnim ovlastima
koja samostalno i neovisno
obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog
natjecanja ("Narodne novine",
br. 79/09. i 80/13., dalje: ZZTN)
i Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom ("Narodne novine", br. 117/17., dalje: ZNTP)
te ostalim podzakonskim aktima
neophodnima za njihovu provedbu.

POTREBNO JE NAGLASITI DA AZTN NEMA OVLASTI
INSPEKCIJSKIH SLUŽBI DRŽAVNOG INSPEKTORATA,
NITI INSTRUMENTARIJ KOJI TIM SLUŽBAMA STOJI NA
RASPOLAGANJU

Ovlasti AZTN-a

U odnosu na opseg ovlasti AZTN-a, koje proizlaze iz
ZNTP-a, kao prisilnog propisa, čiji su cilj i svrha prije svega
uspostava, osiguranje i zaštita
poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu
opskrbe hranom, treba ukazati
da je AZTN ovlašten u okviru
konkretnih upravnih postupka i
postupka propisanog ZNTP-om
utvrđivati činjenice i okolnosti
vezane uz utvrđivanje propisane
visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i/ili
prerađivača te voditi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja
značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih
praksi, kao i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje
upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima. Na te-

melju utvrđenih svih relevantnih
činjenica i okolnosti vezanih kako
uz način sklapanja ugovora, tako
i cjelokupan sadržaj ugovora,
AZTN će u svakom konkretnom
predmetu donijeti meritornu
odluku. Pri tome, treba ukazati

da ZNTP predviđa "zatvoren",
odnosno točno određen broj nepoštenih trgovačkih praski uređenih odredbama članka od 4.
do 12. ZNTP-a, što znači da je
prilikom ispitivanja jesu li trgovci,
otkupljivači i/ili prerađivači isko-
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ristili značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praski, AZTN ograničen
samo na prakse strogo određene
navedenim odredbama ZNTP-a.
Potrebno je naglasiti da AZTN
nema ovlasti inspekcijskih službi
Državnog inspektorata, niti instrumentarij koji tim službama
stoji na raspolaganju. Označavanje proizvoda prvenstveno spada
u domenu Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br.
41/14., 110/15., 14/19. dalje ZZP),
kojim je "označavanje" definirano
kao navođenje bilo koje riječi,
podataka, trgovačkih naziva, žiga,
slikovnog prikaza ili simbola koji
se odnose na proizvod, a nalazi
se na proizvodu, ambalaži, obavijesti, etiketi ili privjesnici koji prate ili se odnose na taj proizvod
(članak 5. točka 11. ZPP-a).

Zakoni i uredbe

U odnosu na označavanje hrane,
dakle poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao specifične,
proizvodno i tržišno osjetljive vrste robe, primjenjuju se odredbe:
Zakona o informiranju potrošača

POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI

o hrani ("Narodne novine", br.
56/13., 14/14., 56/16., 32/19., dalje:
ZIPH), Uredbe (EU) 2015/2283
Europskog parlamenta i Vijeća
od 25. studenoga 2015. o novoj
hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br.
1169/2011 Europskog parlamenta
i Vijeća i o stavljanju izvan snage
Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe
Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL
L 327, 11. 12. 2015.) (dalje: Uredba (EU) 2015/2283) i Zakona o
provedbi Uredbe (EU) 2015/2283
Europskog parlamenta i Vijeća od
25. studenoga 2015. o novoj hrani ("Narodne novine", br. 15/18.,
114/18., dalje: Zakon o provedbi
Uredbe (EU) 2015/2283). Upravni nadzor nad provedbom ZIPHa provodi središnje tijelo državne
uprave nadležno za poljoprivredu
(Ministarstvo poljoprivrede), dok
je Državni inspektorat nadležno tijelo za provedbu službenih
kontrola prema odredbama toga
zakona (članak 5. ZIPH-a). U odnosu na Uredbu (EU) 2015/2283
i Zakon o provedbi Uredbe (EU)
2015/2283, tijelo nadležno za vođenje politike u području nove

Deklariranje proizvoda
AZTN nije ovlašten ispitivati, ni sankcionirati situacije u kojima
postoji sumnja i/ili je utvrđeno da bi pojedini poljoprivredni
ili prehrambeni proizvodi bili pogrešno deklarirani i kao takvi
nuđeni i prodavani u maloprodaji. U tom smislu, AZTN ni na koji
način nije ovlašten provoditi nadzor nad ispravnosti deklaracije
proizvoda.

hrane te za provedbu upravnih i
stručnih poslova je ministarstvo
nadležno za zdravstvo, dok je
Državni inspektorat tijelo nadležno za provedbu službenih
kontrola u području nove hrane
(članak 5., u vezi s člankom 10.
Zakona o provedbi Uredbe (EU)
2015/2283).

TRGOVAČKE PRAKSE

ZNTP

Provedba ZNTP-a: AZTN
obustavio postupke pokrenute
radi utvrđivanja nametanja
nepoštenih trgovačkih praksi
protiv Ultra grosa, NTL-a i Žita

Razgraničavanje
nadležnosti

Jasno razgraničavanje nadležnosti između tijela državne uprave
i AZTN-a te svijest adresata o
ovlaštenjima koje imaju nadležne inspekcijske službe Državnog
inspektorata s jedne strane i
AZTN-a s duge strane, bitno je
između ostalog i radi promptnog
reagiranja tijela državne uprave
i AZTN-a na povrede zakona i
dobrih trgovačkih običaja, sve u
cilju otklanjanja istih i uspostave
zdrave klime u gospodarsko pravnom prometu.
Slijedom svega iznesenoga, a
posebno uzimajući u obzir strogo
propisane ovlasti AZTN-a u provedbi ZNTP-a, AZTN nije ovlašten ispitivati, ni sankcionirati
situacije u kojima postoji sumnja
i/ili je utvrđeno da bi pojedini poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi bili pogrešno deklarirani
i kao takvi nuđeni i prodavani u
maloprodaji.
U tom smislu, AZTN ni na
koji način nije ovlašten provoditi
nadzor nad ispravnosti deklaracije proizvoda. a

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje: AZTN) je
protiv ULTRA GROS-a d.o.o.,
Narodnog trgovačkog lanca
d.o.o. i Žita d.o.o. po službenoj
dužnosti pokrenula upravne postupke radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi
u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom (dalje: ZNTP).
Tijekom vođenja postupaka,
AZTN je utvrdio da više nema
zakonskih pretpostavki za njiho-

vo daljnje vođenje, budući da u
postupku nisu utvrđeni dokazi
koji bi potvrdili indicije koje su
bile razlog za pokretanje tih postupaka, a nisu utvrđeni niti dokazi kojima bi se utvrdile ostale
moguće povrede ZNTP-a koje
je AZTN ispitivao u ovim upravnim postupcima. Stoga je AZTN,
temeljem odredbi ZNTP-a, ta
tri upravna postupka rješenjem
obustavio. Cjeloviti tekst svih
rješenja objavljen je na mrežnoj
stranici AZTN-a. a
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AZTN

HRVATSKI SABOR

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Hrvatski sabor većinom glasova prihvatio
Godišnje izvješće AZTN-a za 2019. godinu
Godišnje izvješće se podnosi kako bi se političku, gospodarsku i stručnu javnost informiralo o aktivnostima
AZTN-a i time osigurala transparentnost rada te dodatno doprinijelo afirmaciji i zaštiti tržišnog natjecanja
te zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u Republici Hrvatskoj

H

rvatski sabor je 26. ožujka
2021. godine većinom glasova prihvatio Godišnje izvješće
AZTN-a za 2019. godinu, kojeg
je gospođa Vesna Patrlj, zamjenica
predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, predstavila 19.
ožujka 2021. godine te odgovorila
na veliki broj pitanja zastupnika.
Godišnja izvješća daju sveobuhvatni prikaz rada AZTN-a, a osim
statističkih podataka, uvijek sadrže i kratka objašnjenja ključnih
instituta propisa koje primjenjujemo i kratki opis karakterističnih
i značajnijih predmeta. Gđa. Patrlj
je istaknula samo ključne naglaske
vezane uz primjenu propisa i aktivnosti AZTN-a u 2019. godini.
AZTN je u 2019. godini iz oba
područja za koje je nadležan, a riječ je o provedbi Zakona o zaštiti
tržišnog natjecanja (dalje u tekstu:
ZZTN) i Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom (dalje u tekstu:
ZNTP) riješio ukupno 772 pred-

AZTN JE U 2019. GODINI
IZ OBA PODRUČJA ZA
KOJE JE NADLEŽAN, A
RIJEČ JE O PROVEDBI
ZAKONA O ZAŠTITI
TRŽIŠNOG NATJECANJA
I ZAKONA O ZABRANI
NEPOŠTENIH
TRGOVAČKIH
PRAKSI U LANCU
OPSKRBE HRANOM
RIJEŠIO UKUPNO 772
PREDMETA (710 IZ
PODRUČJA TRŽIŠNOG
NATJECANJA I
62 IZ PODRUČJA
NEPOŠTENIH
TRGOVAČKIH PRAKSI)

meta (710 iz područja tržišnog
natjecanja i 62 iz područja nepoštenih trgovačkih praksi). Od
ukupnog broja riješenih predme-

ta, upravnih predmeta iz područja
tržišnog natjecanja riješeno je 42,
a iz područja zabrane nepoštenih
trgovačkih praksi riješeno je 9.

Ostali riješeni predmeti su neupravni predmeti koji obuhvaćaju
sve poslove u nadležnosti AZTNa izvan vođenja upravnih postu-

paka, primjerice, davanje mišljenja nadležnim tijelima, očitovanja
adresatima, međunarodnu suradnju, poslove komunikacije s javno-
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šću itd. Gospođa Patrlj je istaknula kako je 2019. godina prva cijela
kalendarska godina u kojoj je
AZTN primjenjivao ZNTP u tzv.
punom opsegu, kao akt koji pokriva široku problematiku zabrane nepoštenih trgovačkih praksi
te je stoga AZTN imao i povećan
opseg poslova.

Zaposleni u AZTN-u

Na dan 31. prosinca 2019. godine u AZTN-u je bilo zaposleno
ukupno 52 radnika. Taj broj na
spomenuti dan činili su 5 članova
Vijeća kao tijelo koje upravlja radom AZTN-a i 47 radnika stručne službe koji obavljaju upravne,
stručne i administrativne poslove
neophodne za provedbu propisa
iz nadležnosti AZTN-a.
Treba naglasiti da na svakom
predmetu u postupku uvijek radi
tim koji se, ovisno o složenosti
predmeta, sastoji od najmanje
jednog pravnika s položenim
pravosudnim ispitom i najmanje
4 godine staža nakon položenog
pravosudnog ispita i jednog ekonomista. Timu se prema potrebi
pridružuje i informatičar specijaliziran u području digitalne forenzike.Većina zastupnika Hrvatskog sabora je iskazala interes za
rad AZTN-a te pohvalila napore
AZTN-a što s malim brojem zaposlenika uspijeva realizirati vrlo
složene predmete iz područja zaštite tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi.
Zastupnici su u svojim izlaganjima

AZTN

Rast broja predmeta
Iz godine u godinu AZTN
bilježi stalan, značajan
rast broja predmeta koji
je u 2019. godini iznosio
12,6 % (u odnosu na
2018. godinu). Na dan 31.
prosinca 2019., postupak
nije bio okončan u samo
37 predmeta, odnosno u
manje od 5 % od ukupnog
broja predmeta. Riječ je
o predmetima u kojima
se postupak neprekidno
aktivno vodi, ali se do
kraja izvještajne godine još
nisu stekli zakonski uvjeti
za donošenje meritorne
odluke.

također naveli kako je iz Godišnjeg izvješća vidljiva složenost
poslova u nadležnosti AZTN-a te
koliko je problematika tržišnog
natjecanja važna za gospodarstvo
u cjelini, a problematika zabrane
nepoštenih trgovačkih praksi za
uspostavu ravnopravnog položaja
dobavljača u odnosu na trgovce,
otkupljivače i prerađivače, osobito za bolji položaj malih dobavljača.

Analiza mjerodavnih
tržišta i sektorska
istraživanja

U konkretnim postupcima iz područja tržišnog natjecanja, AZTN
je proveo analizu 56 mjerodavnih

HRVATSKI SABOR
tržišta, od toga 8 u predmetima
utvrđivanja zabranjenih sporazuma, 13 u predmetima utvrđivanja
zlouporaba vladajućeg položaja i
35 u predmetima ocjene dopuštenosti koncentracija.
Važno je istaknuti da AZTN
nema u trenutku zaprimanja inicijative podnositelja izrađene analize mjerodavnih tržišta. Tijekom
prethodnog ispitivanja stanja na
tržištu, početni korak za utvrđenje ima li dostatnih indicija za pokretanje postupka po službenoj
dužnosti je izrada analize za svako mjerodavno tržište u određenom predmetu, što također čini
veliki obujam posla. Tako je osim
prethodno spomenutog velikog
broja tržišta koje je istraživao u
konkretnim postupcima, AZTN
proveo i tri posebna opsežna sektorska istraživanja tržišta. Riječ je
o tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom,
pićima i higijenskim proizvodima
za domaćinstvo, tržištu osiguranja i tržištu tiska. Analize tih

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

tržišta objavljene su na mrežnim
stranicama AZTN-a.

Povreda propisa o
tržišnom natjecanju i
implementacija propisa

Od najtežih povreda propisa o tržišnom natjecanju treba istaknuti da je u 2019. godini utvrđeno
postojanje 2 kartela, u kojima su
izravni konkurenti dogovarali cijene svojih usluga na razini višoj
od tržišnih, čime su nanijeli izravnu štetu potrošačima. U jednom
kartelu ključni su dokazi pribavljeni u nenajavljenoj pretrazi poslovnih prostorija članova kartela
primjenom naprednih informatičkih forenzičnih metoda i opreme.
U dva predmeta i to jednom u
području utvrđivanja zabranjenih
sporazuma i jednom u području
utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja postupak je okončan
preuzimanjem obveza od strane
poduzetnika i to u obliku mjera,
uvjeta i rokova za otklanjanje negativnih učinaka na tržišno natje-

Upravno-kaznene mjere i pristojbe
Za utvrđene povrede ZZTN-a i ZNTP-a, AZTN u svojim
rješenjima izriče prekršiteljima propisane upravno-kaznene mjere
te određuje mjere, uvjete i rokove za otklanjanje štetnih učinaka
utvrđenih povreda. Upravno-kaznene mjere koje izriče AZTN
prihod su Državnog proračuna RH, a one su u 2019. godini
iznosile ukupno 4,119.500 kuna (od toga na provedbi ZNTP-a
3,499.500 kuna, a na provedbi ZZTN-a 620.000 kuna). AZTN
je u svojim rješenjima izrekao i dodatno 238.050 kuna upravnih
pristojbi koje su također prihod Državnog proračuna RH.

canje. Naime, poduzetnici protiv
kojih je postupak pokrenut, već
u ranoj fazi postupka su samoinicijativno predložili mjere, koje
je AZTN smatrao dostatnim za
brzo ponovno uspostavljanje tržišnog natjecanja. Riječ je o institutu koji je čest u primjeni tijela nadležnih za zaštitu tržišnog
natjecanja država članica EU-a i
same Europske komisije jer doprinosi ekonomičnosti postupka
i brzoj uspostavi tržišnog natjecanja.
U području ocjene koncentracija, u trinaest (13) predmeta
koncentracije su ocjenjene dopuštenim na 1. razini, odnosno
bez pokretanja postupka, budući
da je bila riječ o koncentracijama koje nemaju značajan učinak
na tržišno natjecanje, a u dva (2)
predmeta provedene su dubinske pravne i ekonomske analize,
odnosno u tim je predmetima
pokrenut postupak i provedena
ocjena dopuštenosti koncentracije poduzetnika na 2. razini, ali
temeljem utvrđenog činjeničnog
stanja koncentracije su utvrđene dopuštenima. Međutim, treba
imati na umu da AZTN, osim implementacije propisa, ima još jednu jednako važnu ulogu.
Riječ je o aktivnom promicanju prava, politike i kulture tržišnog natjecanja. Izuzetno važan alat
u tom području je ovlast AZTN-a
da daje stručna mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, odnosno mišljenje o njihovoj

6.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
sukladnosti sa ZZTN-om i o drugim pitanjima koja mogu značajno
utjecati na tržišno natjecanje.

Radne skupine AZTN-a,
međunarodna suradnja i
transparentnost rada

Gospođa Patrlj je napomenula kako su tijekom 2019. godine
svoj doprinos dali članovi Vijeća i stručnjaci iz stručne službe
AZTN-a kao članovi radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga
zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Nacrta prijedloga zakona o
izmjenama i dopunama Zakona
o zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom.
Oba zakona se moraju mijenjati
zbog stupanja na snagu Direktiva
iz tih područja na razini Europske
unije koje moraju biti prenesene

AZTN

u nacionalno zakonodavstvo. Konačni prijedlozi izmjena i dopuna
oba zakona uskoro će doći na
drugo čitanje u Hrvatski sabor.
Gospođa Patrlj je tijekom svog
izlaganja napomenula i kako je u
2019. godini, Visoki upravni sud
Republike Hrvatske u području
zaštite tržišnog natjecanja donio
ukupno pet odluka kojim je odbio
sve tužbene zahtjeve tužitelja i u
cijelosti potvrdio odluke AZTN-a.
Značajan dio aktivnosti odnosi se i na poslove međunarodne
suradnje. Tako su, primjerice, eksperti AZTN-a uspješno proveli
twinning light projekt tehničke
pomoći Agenciji za zaštitu konkurencije Crne Gore, koji je EU je
projekt financirala s 250.000 eura
i koji je trajao 8 mjeseci.
AZTN je tijekom 2019. godine aktivno sudjelovao u radu

HRVATSKI SABOR
Europske mreže tijela za tržišno
natjecanje (ECN), Međunarodne
mreže tijela za tržišno natjecanje
(ICN) i Odbora za tržišno natjecanje OECD-a (Organizacija za
gospodarsku suradnju i razvitak)
i to već petu godinu u statusu
sudionika. AZTN naročito njeguje transparentnost svog rada
te na svojim mrežnim stranicama
objavljuje odluke, mišljenja i godišnja izvješća o radu, kao i stručne članke, priopćenja za javnost i
medije o pokrenutim postupcima
i donesenim odlukama u praksi
AZTN-a. Predstavnici AZTNa nastupaju u medijima te imaju
kontakte s novinarima, a AZTN
izdaje publikacije i edukativne
brošure te sudjeluje na seminarima o specifičnim temama iz područja zaštite tržišnog natjecanja i
nepoštenih trgovačkih praksi.

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uspjeh daljnjih aktivnosti
AZTN-a u provedbi
zakona

Ono što su prepoznali i zastupnici Hrvatskog sabora je činjenica
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 za tu svrhu na raspolaganju ima dovoljne financijske i
ljudske resurse.
Tako je i jedan od zaključaka
u Saboru bio da je u AZTN-u
premalo zaposlenih (52 u 2019.
godini, a danas je taj broj manji)
u odnosu na složenost poslova i
kompleksnost postupaka koji se
provode u svakom od predmeta
iz područja zaštite tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi.
Vezano uz problem kadrova,
gospođa Patrlj je istaknula kako
i dalje veliki problem predstavlja odljev stručnog kadra, budući
da je riječ o visoko obrazovanim zaposlenicima sa specifičnim
kompetencijama i iskustvom, koji
su stoga traženi na tržištu rada.
AZTN na žalost nema načina samostalno riješiti problem odljeva stručnjaka, osobito u privatni
sektor, a s druge strane dodatni
problem predstavlja i dugotrajna neophodna edukacija novozaposlenih koja zbog složenosti
poslova u nadležnosti AZTN-a
zna potrajati i do godine dana do
njihove potpune samostalnosti u

radu. Gđa. Patrlj je zaključno naglasila da je učinkovita zaštita tržišnog natjecanja temelj tržišnog
gospodarstva i uvjet njegovog
jačanja. Međutim, da bi se tržišno
natjecanje zaštitilo, nije dovoljan
samo angažman AZTN-a.
Potreban je i angažman svih
državnih tijela u stvaranju jasnih
i provedivih pravila tržišnog natjecanja, podržavanje i pridržavanja tih pravila, ali i osobito jačanje kulture tržišnog natjecanja u
društvu u cjelini.
Kako bi AZTN ubuduće
uspješno provodio svoje ovlasti koje će se nakon stupanja na
snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja i Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o zabrani
nepoštenih trgovačkih praksi u
lancu opskrbe hranom izvjesno
je povećati, potrebno je i jačanje
položaja AZTN.
Da je značajno jačanje nacionalnih tijela nadležnih za tržišno
natjecanje nužno potrebno, prepoznala je i Europska komisija.
Naime, Komisija je utvrdila da
85% postupaka iz ovoga područja
provode upravo nacionalna tijela, ali da je njihov položaj unatoč
tome, u pravilu nezavidan, naročito u kadrovskom i financijskom
smislu.
Stoga je EU i donijela tzv. Direktivu ECN+ kojom vlade država članica obvezuje na žurno
jačanje svojih tijela nadležnih za
tržišno natjecanje. a

7.
DIGITALNA TRŽIŠTA

PRIJEDLOG UREDBE

RADNA SKUPINA

DMA

Prijedlog
novih pravila
za digitalna
tržišta u EU

U ožujku je s radom započela radna skupina AZTN-a za rad na prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta
i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim
tržištima, eng. DMA)

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) je uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zadužena za izradu stajališta, komentara
i praćenje rada u radnoj skupini
Vijeća EU-a za tržišno natjeca-

nje, u vezi s Prijedlogom Uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o
pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (dalje u tekstu: Akt
o digitalnim tržištima, DMA). Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga

Reforma
Nacrtima akata koje je EK iznijela 15. prosinca 2020., predlaže
se ambiciozna reforma digitalnog prostora – sveobuhvatan
skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene
medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske
platforme koje posluju u EU.

sabora je na svojoj sjednici održanoj 3. ožujka 2021. godine razmotrio i podržao stajalište Republike
Hrvatske o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima.
Budući da se navedeni Akt
bavi potpuno novom materijom i
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donosi novine u području zaštite
tržišnog natjecanja i gospodarskog poslovanja općenito, AZTN
je oformio neformalnu radnu
skupinu smatrajući da je važno
već od samog početka uključiti
sve relevantne dionike u dugotrajan i zahtjevan rad na prijedlogu
navedenog Akta. Radna skupina u
ožujku je započela s radom.

Akt o digitalnim tržištima

Prijedlogom ovog Akta nastoje se
riješiti negativne posljedice koje
proizlaze iz određenog ponašanja
platformi koje djeluju kao digitalni
nadzornici pristupa jedinstvenom
tržištu.
Riječ je o platformama koje
imaju znatan utjecaj na unutarnje
tržište, koje poslovnim korisnicima služe kao važna točka pristupa klijentima te koje imaju, ili
se može predvidjeti da će imati,
čvrst i trajan položaj na tržištu.
Takve se platforme zbog svoje
tržišne moći mogu naći u poziciji
da djeluju kao privatni regulatori
te da postanu uska grla između
poduzetnika i potrošača.
Takvi poduzetnici ponekad
imaju kontrolu nad čitavim ekosustavima platformi. Kada nadzornik pristupa provodi nepoštene
poslovne postupke, može spriječiti ili usporiti pristup potrošača
korisnim i inovativnim uslugama
svojih poslovnih korisnika i konkurenata.
Primjeri takvih postupaka
obuhvaćaju nepoštenu uporabu

PRIJEDLOG UREDBE

EUROPSKI PARLAMENT
I DRŽAVE ČLANICE
RASPRAVLJAT ĆE O
PRIJEDLOGU KOMISIJE
U REDOVNOM
ZAKONODAVNOM
POSTUPKU. NAKON
DONOŠENJA, KONAČNI
TEKST IZRAVNO ĆE SE
PRIMJENJIVATI U CIJELOJ
EUROPSKOJ UNIJI

podataka poduzetnika koji posluju na platformama ili situacije
u kojima su korisnici vezani za
određenu uslugu i imaju ograničene mogućnosti za zamjenu pružatelja usluga.

Sadržaj Akta o digitalnim
tržištima

Akt o digitalnom tržištima:
• primjenjuje se samo na najveće
pružatelje osnovnih platformskih
usluga najpodložnijih nepoštenom postupanju, npr. tražilica,
društvenih mreža i internetskih
posredničkih usluga, koji ispunjavaju objektivne zakonodavne
kriterije za status nadzornika pristupa
• definira kvantitativne pragove
kao temelj za utvrđivanje statusa
nadzornika pristupa. Komisija će
imati i ovlasti proglasiti poduzetnike nadzornicima pristupa nakon
istraživanja tržišta.

EUROPSKA KOMISIJA

• zabranjuje niz postupanja koja
su očito nepoštena, npr. onemogućivanje korisnicima da deinstaliraju predinstalirani softver ili
aplikacije
• zahtijeva od nadzornika
pristupa da proaktivno uvedu
određene mjere, npr. ciljane mjere kojima se omogućuje ispravno funkcioniranje softvera trećih
strana i njegova interakcija s njihovim uslugama
• uvodi sankcije za neispunjavanje
obveza, uključujući mogućnost
novčanih kazni u iznosu do 10 %
ukupnog prometa nadzornika
pristupa na svjetskoj razini, kako
bi se zajamčila učinkovitost novih
pravila. Za opetovane prekršitelje te sankcije mogu obuhvaćati i
obvezu poduzimanja strukturnih
mjera, pa čak i moguću prodaju
određenih poduzetnika, ako se
pridržavanje propisa ne može
osigurati nijednom drugom jednako učinkovitom alternativnom
mjerom.
• omogućuje Komisiji provedbu
ciljanih istraživanja tržišta kako
bi se procijenilo treba li u pravila dodati nove postupke i usluge
nadzornika pristupa, kako bi nova
pravila o nadzornicima uvijek bila
u tijeku s brzim promjenama na
digitalnim tržištima.
Hrvatski
tekst
prijedloga Akta o digitalnim tržištima dostupan je na: IMMC.
COM%282020%29842%20final.
HRV.xhtml.2_HR_ACT_part1_
v1.docx (europa.eu) a

SAMOZAPOSLENI

Kolektivno pregovaranje
za samozaposlene – EK
otvorila javno savjetovanje

E

uropska komisija pokrenula
je javno savjetovanje kako
bi prikupila stavove i dokaze
građana, poduzetnika, socijalnih
partnera, akademske zajednice,
državnih tijela i svih zainteresiranih strana kao dio inicijative,
kako bi se osiguralo da EU pravila tržišnog natjecanja ne stoje
na putu kolektivnog pregovaranja od strane pojedinih
samostalnih osoba.
Kako u digitalnoj
ekonomiji, tako i
šire, neki samostalni samozaposleni
m o g u
biti
u
situaciji
neuravnotežene
p re g o varačke
moći u odnosu na određene tvrtke, što
dovodi do toga
da imaju malo
utjecaja na svoje
plaćanje i radne
uvjete. Kolektivno prego-

varanje može biti
snažno
sredstvo
za postizanje boljih
radnih uvjeta.
Više o samom
postupku javnog savjetovanja možete pročitati na poveznici https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_988
Poveznica na javno savjetovanje
https://ec.europa.
e u / i n f o / l a w / b e t t e r- r e g u l a t i o n / h a v e - y o u r- s a y /
initiatives/12483-Collectivebargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules/
public-consultation. a
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ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA

Mađarsko tijelo
za zaštitu tržišnog
natjecanja kaznilo
dobavljače medicinskih
proizvoda zbog
namještanja javnog
natječaja
Mađarsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo je s 1,8 milijuna eura
dobavljače medicinskih proizvoda
Medtronic Hungary, Unicorp i Medibis
zbog dogovora o namještanju javnog
natječaja za nabavu opreme za neuromodulaciju u javnim pozivima za 2014. i
2016. godinu. Naime, mađarski zavod za
zdravstveno osiguranje raspisao je dva
javna natječaja za nabavu medicinske
opreme za liječenje neuroloških bolesti, a mađarsko tijelo za tržišno natjecanje je utvrdilo da su se gore navedene
tri kompanije dogovorile kako će izraditi ponude i pobijediti na tim natječajima, drugim riječima, sklopile su zabranjeni sporazum (kartel) o namještanju
javnog natječaja.
Pri izračunu kazne, tijelo za tržišno natjecanje uzelo je u obzir suradnju
poduzetnika s tijelom za tržišno natjecanje u istražnom postupku i provedbu programa usklađenosti postupanja
na tržištu s propisima o tržišnom natjecanju. a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.gov.hr

JAVNI NATJEČAJI

Poljsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja okončalo postupak
utvrđivanja zlouporabe protiv Poljske pošte preuzimanjem obveza
Nakon što je u srpnju 2018. godine poljsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača pokrenuo postupak protiv
Poljske pošte (Poczta Polska), zakonom utvrđenog davatelja univerzalne poštanske usluge, zbog
moguće zlouporabe vladajućeg
položaja na poštanskom tržištu,
ovih je dana objavio da je postupak okončan preuzimanjem mjera i uvjeta od strane Poljske pošte. Naime, sukladno posebnom
zakonu, Poljska pošta (tzv. incumbent) univerzalni je davatelj poštanske usluge koji se natječe na
tržištu s davateljima zamjenskih
poštanskih usluga.
U tom smislu se Poljska pošta
može javiti u ulozi konkurenta i
ugovaratelja jer davatelji zamjenskih usluga na pojedinim lokacijama moraju koristiti infrastrukturu

Vjekoslava Belovari,
prof., voditeljica Odjela za Komunikacije
vjekoslava.belovari@aztn.gov.hr

Poljske pošte kako bi mogli obavljati poštanske usluge za svoje klijente na cijelom teritoriju Poljske.
Konkretno, jedno od postupanja koje može predstavljati zlouporabu vladajućeg položaja je
zahtjev da pružatelji zamjenskih
poštanskih usluga trebaju Poljskoj
pošti davati poslovne informacije o svojim klijentima. No, posjedovanje tih informacija od strane Poljske pošte u fazi ugovaranja
nije opravdano i moglo je Poljskoj pošti omogućiti preuzimanje
klijenata njezinih konkurenata.
Drugo, utvrđeni cjenik usluga nije postojao pa pružatelj zamjenskih usluga nije mogao ponuditi cijenu poštanske usluge
klijentima, što ga je činilo neprivlačnim kao trgovinskog partnera. S druge strane, ugovaratelj je s Poljskom poštom morao

precizno ugovoriti broj pošiljaka
u ugovornom razdoblju pa kada
se radilo makar i o jednoj pošiljci
manje, cijena za sve pošiljke mogla se značajno povisiti. Sve navedeno moglo je dovesti do marginalizacije konkurenata na tržištu
zamjenskih poštanskih usluga.
Stoga, preuzimanjem mjera i
uvjeta, Poljska pošta obvezala se
ne uvjetovati svoju cjenovnu ponudu informacijama o klijentima
ugovaratelja. Isto tako, Poljska
pošta obvezala se učiniti dostupnim svoj cjenik koji bi vrijedio
12 mjeseci, a obuhvaćao bi broj
pošiljaka i više od dva cjenovna
razreda. Poljsko tijelo za zaštitu
tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača pratit će provođenje ovih
mjera, a u slučaju nepridržavanja
Poljskoj pošti izreći će se dnevna
kazna u iznosu od 10 000 eura. a

ODLUKE

Odluke AZTN-a
objavljene u veljači
i ožujku 2021.
• Ministarstvo financija,
Zakon o otpisu dugova
fizičkim osobama
("Narodne novine",
broj 62/18), Obrazac
naknadne procjene
učinaka propisa Mišljenje

• Ministarstvo turizma i

sporta, Prijedlog Zakona
o izmjenama i dopunama
Zakona o pružanju
usluga u turizmu,
Obrazac iskaza o
procjeni učinaka propisa
za Nacrt prijedloga
Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona
o pružanju usluga u
turizmu - Mišljenje

• Ministarstvo financija,
Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona
o računovodstvu
("Narodne novine",
broj 116/18.), Obrazac
naknadne procjene
učinaka propisa Mišljenje

mr.sc. Branimira Kovačević, voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju
branimira.kovacevic@aztn.gov.hr

Tatjana Jakovljević, prof., univ.spec.eur.st.,
samostalna savjetnica, Odjel za komunikacije
tatjana.jakovljevic@aztn.gov.hr

Sandi Valentinc, mag. oec., samostalni savjetnik,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
sandi.valentinc@aztn.gov.hr

