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REPUBLIKA HRVATSKA 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU 
TRŽIŠNOG NATJECANJA 

CROATIAN COMPETITION AGENCV 

Klasa: 011-01/16-02/031 
Urbroj: 580-12/26-16-002 
Zagreb, 24. studenog 2016. 

Datum otpreme 2 4 -11- 2016 
s povratnicom bez povratnice 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
dr.sc. Slaven Dobrović, ministar 

Radnička cesta 80 
10000 Zagreb 

Predmet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
-Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan 
snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Konačnim prijedlogom zakona 

- Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa 
- mišljenje; dostavlja se 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 18. studenoga 2016. 
zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog 
Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 
2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, 
s Konačnim prijedlogom zakona te ne Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa (dalje: 
Prijedlog Zakona s Iskazom). 

Agencija je analizirala s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja predmetni Prijedlog 
Zakona s Iskazom te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: 
Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika 
Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, 
sa 36./2016. sjednice, održane 24. studenog 2016. godine, temeljem članaka 25. stavka 1., 
30. točke 7. i 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj: 79/09 i 80/13), 
donijela sljedeće 

MIŠLJENJE 

Prijedlog Zakona s Iskazom nema učinak na tržišno natjecanje, stoga Agencija nema primjedbi 
na Prijedlog Zakona s Iskazom. 
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