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POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA

U člancima 101. do 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) sadržana su
pravila o tržišnom natjecanju na unutarnjem tržištu. U skladu s tim pravilima zabranjeni su
svi sporazumi među poduzetnicima koji su protivni propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Poslovnim subjektima s vladajućim položajem na tržištu zabranjena je zlouporaba položaja
koja bi mogla negativno utjecati na trgovinu među državama članicama. Spajanja i
preuzimanja poduzetnika koja su od važnosti za cijeli EU kontrolira Europska komisija,
a u određenim slučajevima mogu biti zabranjena. Zabranjene su državne potpore u
korist određenih poduzetnika ili proizvoda, koje za posljedicu imaju narušavanje tržišnog
natjecanja, ali u određenim slučajevima mogu biti dopuštene. Pravila tržišnog natjecanja
primjenjuju se i na javna poduzeća, obavljanje javnih usluga i usluga od općeg interesa.
Međutim, ako bi ostvarenje ciljeva tih posebnih usluga bilo ugroženo, mogu se dozvoliti
odstupanja od pravila.

PRAVNA OSNOVA

— članci 101. – 109. UFEU-a i Protokol br. 27 o unutarnjem tržištu i tržišnom natjecanju iz
kojeg jasno proizlazi da je pošteno tržišno natjecanje obuhvaćeno ciljem unutarnjeg tržišta
u članku 3. stavku 3. UFEU-a;

— Uredba o koncentracijama (Uredba (EZ) br. 139/2004);

— članci 37., 106. i 345. UFEU-a o javnim poduzećima te članci 14., 59., 93., 106., 107.,
108. i 114. UFEU-a o obavljanju javnih usluga, usluga od općeg interesa i usluga od općeg
gospodarskog interesa; Protokol br. 26 o uslugama od općeg interesa; članak 36. Povelje
o temeljnim pravima.

CILJEVI

Temeljni je cilj propisa EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja spriječiti narušavanje tržišnog
natjecanja. Međutim, učinkovito tržišno natjecanje nije cilj sam po sebi, nego uvjet za stvaranje
slobodnog i dinamičnog unutarnjeg tržišta te služi kao jedan od instrumenata za promicanje
općeg gospodarskog blagostanja. Od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona zaštita tržišnog
natjecanja od narušavanja nije više izričito navedena u članku 3. UFEU-a, nego je obuhvaćena
pojmom unutarnjeg tržišta u skladu s Protokolom br. 27. Ne očekuje se da će zbog toga doći
do promjena u praksi jer su pravila tržišnog natjecanja ostala nepromijenjena. Uvjeti njihove
primjene i pravni učinci toliko su se uvriježili u dugogodišnjoj administrativnoj praksi Europske
komisije i presudama europskih sudova da se mogu smatrati stabilnima.
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POSTIGNUĆA

A. Potpuna zabrana sporazuma koji su protivni propisima o zaštiti tržišnog natjecanja
(članak 101. UFEU-a)
Zabranjeni su i ništavi (stavak 2.) svi sporazumi među poduzetnicima koji imaju za cilj ili
posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja i koji bi mogli utjecati na trgovinu među državama
članicama (stavak 1.). Sporazumi koji doprinose poboljšanju proizvodnje ili distribucije robe ili
promicanju tehničkog ili gospodarskog napretka mogu biti izuzeti iz te zabrane, pod uvjetom da
potrošačima omogućuju pravedan udio u koristi koja iz njih proizlazi, da ne nameću nepotrebna
ograničenja i ne omogućuju isključivanje konkurencije s tržišta s obzirom na znatan dio dotičnih
proizvoda (stavak 3.).
Od 1. svibnja 2004. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 uređuje se provedba pravila tržišnog
natjecanja iz članaka 101. i 102. UFEU-a. U skladu s tim nacionalna tijela koja su nadležna
za tržišno natjecanje i sudovi država članica mogu samostalno primjenjivati članke 101. i
102. Komisija je 2017. iznijela prijedlog Direktive o ovlašćivanju nacionalnih tijela nadležnih
za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje protumonopolskih pravila EU-a kako bi se
nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje koja surađuju putem Europske mreže
za tržišno natjecanje (ECN) pri primjeni iste pravne osnove osigurali odgovarajući alati za
uspostavu stvarnog zajedničkog područja primjene propisa o tržišnom natjecanju. Općenito
govoreći, pri primjeni protumonopolskih pravila EU-a, sljedećih šest postupaka pokazalo se
korisnima u praksi:
— Skupna izuzeća: skupina sadržajno sličnih pojedinačnih sporazuma koji obično imaju

usporedive učinke na tržišno natjecanje. Ako se od takve skupine očekuje da redovito
ispunjava uvjete za izuzeće iz članka 101. stavka 3. UFEU-a, postoji mogućnost da je se
kao skupinu izuzme od zabrane iz članka 101. stavka 1., i to u pravnom obliku uredbe. Cilj
je tog postupka smanjiti administrativno opterećenje Komisije.

— Sporazumi male vrijednosti: određeni sporazumi, koji doduše nisu uključeni u izuzeća
iz članka 101. stavka 3. UFEU-a, no ne predstavljaju povredu propisa ako su male
vrijednosti i imaju neznatan učinak na tržište (načelo de minimis). Takvi sporazumi
često se smatraju korisnima za suradnju među malim i srednjim poduzećima. Iz izmjena
pojedinih uredbi o skupnom izuzeću i iz novije sudske praske 2014. je proizišla revizija tzv.
obavijesti de minimis (2014/C 291/01). Najvažnija je promjena ta da sada jasno proizlazi
da se sporazumi koji „imaju za cilj” ograničavanje tržišnog natjecanja ne mogu smatrati
sporazumima male vrijednosti.

Određene vrste sporazuma uvijek se smatraju štetnima za tržišno natjecanje i stoga su bez
iznimke zabranjene. To su u prvom redu sporazumi kojima se utvrđuju cijene i vrši teritorijalna
zaštita tržišta.
Postupci nagodbe u slučaju kartela: na temelju Uredbe (EZ) br. 622/2008 postoji mogućnost
ubrzanja postupka i smanjenja novčane kazne za 10 % ako dotični poduzetnici pomognu
Komisiji u njezinu radu i ako u ranom stadiju postupka otkriju svoje sudjelovanje u dogovoru
koji je protivan propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Tužbe za naknadu štete: radi većeg odvraćanja od zabranjenih sporazuma i bolje zaštite
potrošača godine 2014. donesena je Direktiva o određenim pravilima kojima se uređuju postupci
za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država
članica i Europske unije (Direktiva 2014/104/EU). Za postupke protiv kartela tu se, prije svega,



Kratki vodič o Europskoj uniji - 2017 3

pojavljuju dvije osobitosti: uz novčanu naknadu postoji mogućnost građanskopravne naknade
štete, a i dalje se jamči učinkovitost pokajničke politike.
B. Zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu (članak 102. UFEU-a)
„Pod vladajućim položajem u ovom smislu misli se na gospodarsku moć nekog poduzeća koja
mu omogućava sprječavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na relevantnim tržištima tako što
mu daje veliku mogućnost neovisnog djelovanja prema konkurentima, kupcima te naposljetku
potrošačima.“ (Predmet 27/76, United Brands). Vladajući položaj ocjenjuje se u odnosu na
cjelokupno unutarnje tržište ili njegov znatan dio. Opseg relevantnog tržišta ovisi o značajkama
proizvoda, postojanju alternativnog proizvoda te o ponašanju potrošača, odnosno njihovoj
spremnosti da prihvate alternativne proizvode. Člankom 102. UFEU-a definiran je neiscrpan
popis primjera zlouporabe.
Od rujna 2016. Komisija primjenjuje koncept nagodbe u obliku postupka suradnje, pa i na
slučajeve kršenja članka 102. UFEU-a.
C. Postupak kontrole koncentracije
U skladu s Uredbom (EZ) br. 139/2004 sve koncentracije koje bi bitno ograničavale učinkovito
natjecanje na zajedničkom tržištu ili njegovom značajnom dijelu, posebno kao rezultat stvaranja
ili jačanja vladajućeg položaja, moraju se proglasiti nesukladnima sa zajedničkim tržištem
(članak 2. stavak 3.). Eventualne se koncentracije prije realizacije moraju prijaviti Europskoj
komisiji. Ispitivanje se pokreće prilikom stjecanja kontrole nad drugim poduzećem (članak 3.
stavak 1.). Koncentracija ne smije biti provedena prije nego što Komisija izda odobrenje (članak
7.). Nije predviđena sustavna ex post kontrola niti razdruživanje koncentracije poduzetnika.
Postupak se može sastojati od dvije faze. Većina postupaka može se dovršiti već nakon prve faze
(25 radnih dana). Komplicirani slučajevi detaljnije se ispituju u drugoj fazi (90 radnih dana).
Odluke o sukladnosti mogu biti podložne određenim uvjetima i obvezama (članak 8.).
Europska je komisija 2014. donijela bijelu knjigu naslovljenu „Prema učinkovitijoj kontroli
koncentracija u EU-u” s pomoću koje bi se trebala postići bolja zajednička primjena pravila na
razini EU-a i na nacionalnoj razini. Komisija je u listopadu 2016. pokrenula postupak javnog
savjetovanja u kontekstu tekuće ocjene odabranih aspekata kontrole koncentracija u EU-u u vezi
s postupkom i nadležnošću.
D. Zabrana potpora iz članka 107. UFEU-a
Državnom potporom smatra se potpora koju država članica financira i izravno dodjeljuje.
Osim bespovratnih subvencija obuhvaćaju povoljne zajmove, oslobođenje od poreza/davanja i
zajmovna jamstva, čak i posjedovanje dionica u poduzećima od strane države ako na temelju tih
prednosti određeni poduzetnici ili proizvodi steknu prednosti koje narušavaju ili mogu narušiti
tržišno natjecanje i utječu na trgovinu među državama članicama.
Zabrana potpora ne primjenjuje se na slučajeve navedene u stavku 2. Takve potpore spojive
su s unutarnjim tržištem i samim time dopuštene. Komisija mora pojedinačno ispitati slučajeve
navedene u stavku 3. Pri kontroli državnih potpora također se primjenjuje načelo de minimis, a
od 2008. na snazi je i opće skupno izuzeće (Uredba (EZ) br. 800/2008), čije je područje primjene
prošireno 2014. i 2017. godine.
Kao dio odgovora na gospodarsku i financijsku krizu, od 1. kolovoza 2013. na temelju
članka 107. stavka 3. točke (b) UFEU-a primjenjuje se tzv. Komunikacija o bankarstvu –
komunikacija o primjeni pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka
u kontekstu financijske krize (SL C 216, 30.7.2013., str. 1.). Ostale komunikacije odnose se
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na dokapitalizaciju financijskih institucija, postupanje s imovinom umanjene vrijednosti ili
ponovnu uspostavu rentabilnosti i ocjenu mjera restrukturiranja.
Svrha potpora za banke potaknuti je kreditiranja i ulaganja u održiv rast. U okviru modernizacije
pravila o državnim potporama 2012. revidiran je velik broj propisa kako bi se veća pozornost
posvetila slučajevima državnih potpora s najvećim posljedicama za unutarnje tržište te
racionalizirali postupci.
Komisija je u svojim prvotnim odlukama smatrala da je povlašteni porezni tretman određenih
poduzetnika u pojedinim državama članicama nedopuštena državna potpora koja mora biti
vraćena (odluka o predmetima koji uključuju društva Fiat Finance and Trade i Starbucks
Manufacturing iz listopada 2015.). U predmetu s Appleom Komisija je u kolovozu 2016.
naložila Irskoj da naplati porez u iznosu od 13 milijardi EUR. I Apple i Irska osporili su tu
odluku, a postupak je u tijeku. Komisija istražuje daljnje slučajeve.
E. Javne usluge, usluge od općeg interesa i usluge od općeg gospodarskog interesa
Člankom 14. stavkom 2. UFEU-a Europska unija prvi put dobiva podijeljenu zakonodavnu
nadležnost. Redovnim zakonodavnim postupkom Europskom se parlamentu i Vijeću dodjeljuje
uloga ravnopravnih suzakonodavaca u člancima 52. i 114. UFEU-a. Članak 14. UFEU-a
dopunjen je Protokolom br. 26, u kojem se uz pozivanje na članak 14. UFEU-a ponovno
naglašava važnost usluga, njihova raznovrsnost, široko diskrecijsko pravo nacionalnih,
regionalnih i lokalnih tijela te univerzalni pristup. Posebna važnost članka 14. UFEU-a potvrđuje
se člankom 36. Povelje o temeljnim pravima, u kojemu se građanima Unije također priznaje
pristup uslugama od općeg gospodarskog interesa radi poticanja socijalne i teritorijalne kohezije
Unije.
Regulatorni okvir na području usluga od općeg gospodarskog interesa koji je na snazi obuhvaća
odluku Komisije (SL L 7, 11.1.2012., str. 3.) i dvije komunikacije (SL C 8, 11.1.2012., str. 14.
i SL C 8, 11.1.2012., str. 15.) te Direktivu 2006/111/EZ.

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament sudjeluje u izradi zakonodavstva o tržišnom natjecanju gotovo isključivo
u okviru postupka savjetovanja. Stoga je njegov utjecaj manji od utjecaja Komisije i Vijeća.
Parlament je između ostalog u svojim godišnjim rezolucijama o godišnjem izvješću Europske
komisije o politici tržišnog natjecanja već nekoliko puta tražio proširenje primjene redovnog
zakonodavnog postupka na pravo tržišnog natjecanja.
Glavna uloga Parlamenta stoga je kontrola izvršne vlasti. Povjerenik Komisije za tržišno
natjecanje nekoliko puta godišnje izlazi pred Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON)
kako bi razjasnio svoju politiku i pojedinačne odluke.
Na već spomenutu Direktivu iz 2014. o naknadi štete primijenjen je redovni zakonodavni
postupak. U tom rijetkom slučaju u kojemu je Parlament imao ulogu suzakonodavca (nadležni
odbor ECON), zastupnicima je bilo važno potrošačima zajamčiti potpunu naknadu pretrpljene
štete i pritom paziti na to da naknada ne bude prekomjerna. Zastupnici su u interesu potrošača
postigli to da se odluke nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje smatraju prima facie
dokazom o kršenju prava tržišnog natjecanja.
Na ljeto 2016. Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE
1, TAXE 2) priveo je kraju svoje istraživanje o tome kako se u praksi ocjenjuje sukladnost odluka
o porezima u državama članicama s pravilima o državnim potporama i o potrebi pojašnjenja
pravila o međusobnoj razmjeni informacija.
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Prijedlog Komisije da se nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje ovlasti za učinkovitije
provođenje prava EU-a o tržišnom natjecanju (prijedlog ECN+) trenutačno se razmatra u
Parlamentu u okviru redovnog zakonodavnog postupka, uz Odbor ECON kao nadležni odbor.
Očekuje se da će stajalište Europskog parlamenta, o kojem se pregovara s Vijećem za
konkurentnost, biti poznato početkom 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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