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AZTN utvrdio kartel poduzetnika
priređivača igara na sreću - klađenja
Poduzetnici Bolus, Favorit sportska kladionica, Germania Sport, Prva sportska kladionica i Super Sport su se
dogovorili o budućem načinu obračuna manipulativnog troška (MT) u igrama na sreću - klađenja u RH

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je utvrdila
da su poduzetnici Bolus, Favorit
sportska kladionica, Germania
Sport, Prva sportska kladionica i Super Sport, koji djeluju na
tržištu igara na sreću - klađenja,
sklopili zabranjeni sporazum
te im izrekla upravno kaznene
mjere u ukupnom iznosu od 9,7
milijuna kuna. U postupku koji je
pokrenuo po službenoj dužnosti,
AZTN je temeljem izravnih dokaza nesporno utvrdio da su se
navedeni poduzetnici, na sjednici
Udruge sportskih kladionica održanoj 26. ožujka 2014., dogovorili
o budućem načinu obračuna manipulativnog troška (MT) u igrama na sreću - klađenja u Republici Hrvatskoj.

Dokaz - Zapisnik

Izravni materijalni dokazi o postojanju dogovora su Zapisnik
s izvanredne sjednice skupštine
Udruge sportskih kladionica kao
i Obavijest o promjeni obračuna
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koji sam odlučuje o načinu obračuna i visini MT-a, kao i o tome
hoće li igračima uopće naplaćivati
MT.
Činjenica da MT nije uređen
propisima i u potpunosti je fakultativan, što su u očitovanjima potvrdili i priređivači igara klađenja,
daje mogućnost priređivačima
igara da se u svojoj ponudi natječu različitim visinama MT-a, što je
ovim dogovorom bilo isključeno.

Smanjenje uloga
zbog promjene
načina obračuna
MT-a, predstavlja i
smanjenje mogućeg
dobitka igrača

Oštećeni potrošači

MT-a od 28. ožujka 2014. koju
je Udruga dostavila drugim poduzetnicima na tržištu. Dogovor
se počeo primjenjivati 1. travnja
2014. Time je sklopljen zabranjeni sporazum kojim je tržišno natjecanje narušeno u razdoblju od
ožujka 2014. do studenoga 2015.

Naime, manipulativni trošak (MT)
je sastavni dio cijene proizvoda, u
ovom slučaju igre klađenja, i njegova visina ovisi upravo o načinu
njegovog obračuna. Naplata MT
od potrošača (igrača), obračun i
njegova visina, ovise isključivo o
volji priređivača igara na sreću

Osim toga, budući da je riječ o
dogovoru o sastavnom elementu cijene, to predstavlja teško
ograničenje tržišnog natjecanja.
Pritom je dogovoreni novi način
izračuna MT-a nepovoljniji za potrošače od onoga koji se primjenjivao prije 1. travnja 2014. Naime, MT se ranije obračunavao
kao postotak od uloga, a nakon
sklapanja sporazuma, kao postotak od uplate. Dakle, s obzirom
da usluge sportskih kladionica
potrošači koriste kako bi ostva-
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9,7
milijuna kuna

je ukupan iznos
upravno kaznene
mjere za poduzetnike

rili dobitak u igrama klađenja,
smanjenje uloga zbog promjene
načina obračuna MT-a, predstavlja i smanjenje mogućeg dobitka. Istodobno, priređivači igara
na sreću su umanjenjem uloga
igrača temeljem novog obračuna
MT-a, ostvarili veći prihod.
Pri izricanju upravno kaznenih mjera AZTN je, uzevši u obzir težinu povreda te otegotne i
olakotne okolnosti, procijenio da
će iznosi upravno kaznenih mjera
izrečenih sudionicima tog kartela, uz posebni preventivni učinak,
imati i opći preventivni učinak
kao upozorenje svim drugim poduzetnicima. a
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U javnoj raspravi dokument: “Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj”

AZTN je nezamjenjiv preventivni
instrument u otvaranju tržišta usluga

Prijedlozi javnih politika za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga definirani su kroz sedam
područja, pri čemu su naglasci analize važnost aktivnog poticanja konkurencije i tržišnog natjecanja te uloga
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u otvaranju tržišta usluga

O

d sredine siječnja u javnoj
raspravi u Republici Hrvatskoj nalazi se dokument “Javne
politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih
usluga u Hrvatskoj”, koji je za
potrebe Ministarstva gospodar-
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Aktivno poticanje
konkurencije
i tržišnog
natjecanja temeljna
su uloge države

stva Republike Hrvatske izradila
tvrtka Arhivanalitika. Dokument
je u raspravi do sredine veljače, a
objavljen je na službenim mrežnim stranicama Ministarstva
gospodarstva. Prijedlozi javnih
politika za razvoj i reformu tr-

žišta profesionalnih i poslovnih
usluga definirani su kroz sedam
područja, a u dokumentu se na
više mjesta ističe važnost aktivnog poticanja konkurencije i tržišnog natjecanja te ulozi Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

u otvaranju tržišta usluga odnosno sniženju cijena usluga i rastu
kvalitete.
Prema analizi Arhivanalitike,
“aktivno poticanje konkurencije i tržišnog natjecanja temeljna
je uloga države te je potrebno

Mišljenje AZTN-a na Odluku o autotaksi
prijevozu Grada Zagreba
AZTN je mišljenje dao isključivo sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja te je
stava da administrativno utvrđivanja cijene prijevoza smanjuje mogućnost tržišnog
natjecanja između poduzetnika, dok odredba o ograničavanju broja konkurenata
na tržištu na razdoblje od četiri godine može predstavljati pravnu zapreku pristupu
tržištu

3.
tržište usluga

regulatori

kontinuirano analitičko praćenje
tržišnih praksi.

Potrebno je preventivno
djelovanje cijele javne
uprave

Sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja zanemaren je, ali
nužan oblik implementacije Direktive o uslugama.
Podnesci Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)
predstavljaju zakašnjeli i skup
način čuvanja ravnopravnosti
tržišnih sudionika. Znanja i troškovi koji su potrebni za pokretanje takvih postupaka često su
prohibitivno visoki za mikro i
mala poduzeća koja dominiraju
u sektoru.
Tome treba dodati i nerazvidnost propisa te podjelu nadležnosti između različitih razina

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) dostavila je Gradu Zagrebu mišljenje na
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
Grada Zagreba.
Grad Zagreb je Odluku Agenciji dostavio na njezin zahtjev, a
Agencija je članak 3. i članak 5.
Odluke analizirala isključivo sa
stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
AZTN je zaključio kako Zakon o prijevozu u cestovnom
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javna uprava

Nadzor tržišnih
praksi ne može
se prepustiti
samo ex post
intervencijama

državne vlasti, što je u prošlosti
omogućavalo anti-tržišne prakse, među njima i one koje su bile
medijski vidljive, kao u slučajevima podjele tržišta i cjenovne
diskriminacije u taksi prijevozu i
pružanju pogrebnih usluga”.
Autori dokumenta smatraju
da se nadzor tržišnih praksi ne
može prepustiti ex post intervencijama koje uključuju postupke pred AZTN-om. “AZTN je
nezamjenjiv instrument, ali iskustvo upućuje na nužnost pre-

prometu, kao posebni propis,
daje Gradu Zagrebu ovlast za
utvrđivanje cijene autotaksi prijevoza. Tako mu je dopušteno
odrediti najvišu cijenu autotaksi
prijevoza, primjerice, za početak
vožnje ili za vožnju po kilometru,
čime bi tržišno natjecanje između poduzetnika bilo omogućeno
do najviše utvrđene cijene.
Međutim, AZTN smatra da
dodatno administrativno utvrđivanje cijene od strane Grada Zagreba tako da cijena za početak

poduzetnici

odvjetničke usluge

ventivnog aktiviranja cijele javne
uprave (samostalno ili u suradnji s AZTN-om) radi poticanja
tržišnog natjecanja. Potrebno je
pratiti (anti)tržišne prakse i preventivno štititi ravnopravnost
tržišnog natjecanja, jer to je primarni javni interes.
Vlada odnosno AZTN može
to činiti kroz liberalizaciju, korigiranje regulacije (ako regulacija
izaziva neželjena tržišna iskrivljenja) ili pokretanje postupaka
pred AZTN-om radi zaštite javnog interesa”, navodi se u analizi.
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usluge taxi prijevoza

Sprječavanje
narušavanja
tržišnog
natjecanja je
nužan oblik
implementacije
Direktive o
uslugama

Nadalje, ističe se kako je važno
da se poticanje i zaštita ravnopravnog tržišnog natjecanja jed-

nako promiču na unutarnjem nacionalnom tržištu i jedinstvenom
tržištu EU zbog jačanja konkurencije.
“Mandat za još aktivnije
obavljanje tog posla Vlada treba
povjeriti AZTN-u, uz podršku
Ministarstva gospodarstva. U
svakom slučaju, i bez obzira na
institucionalno rješenje, trebaju
se bitno povećati kapaciteti za

vožnje ne smije uključivati pravo
na vožnju bez naknade, kako je
to propisano u članku 3. Odluke,
smanjuje mogućnost tržišnog natjecanja između pružatelja usluge
autotaksi prijevoza i umanjuje
korist za potrošače.Time su promotivne akcije poput, primjerice,
startne cijene prijevoza bez naknade, u potpunosti onemogućene.
Kada je riječ o članku 5. Odluke, AZTN navodi kako je svako
zakonsko ili faktično ograniča-

vanje broja poduzetnika koji se
bave nekom djelatnošću na određenom tržištu (numerus clausus)
načelno nepoželjno sa stajališta
tržišnog natjecanja.
Takva ograničenja mogu se
propisati samo iznimno te, u pravilu, mogu biti učinjena samo u
slučaju postojanja nekog jasno
definiranog javnog interesa kojim
se može opravdati ograničavanje
učinkovitog tržišnog natjecanja i,
posljedično, smanjivanje koristi za
potrošače. Slijedom toga, kada se

Nužno povećanje
kapaciteta za praćenje
tržišnih praksi

praćenje tržišnih praksi i preventivno djelovanje. Poslovi se
u početku mogu fokusirati na
tržište usluga s naglaskom na
sektor profesionalnih i poslovnih usluga radi implementacije
Direktive o uslugama. No, nema
razloga da se u ove poslove naknadno ne uključe i tržišta roba
u okviru osiguranja djelotvornosti cjelokupnog tržišta. Ključno je da mandat odnosno nadležnost bude jasna, kako zbog
nedorečene nadležnosti ne bi
dolazilo do paralize djelovanja i
zadržavanja statusa quo pod
utjecajem interesnih skupina
koje teže ubiranju renti kroz zaštitu od tržišta kroz privilegirane
položaje” - zaključuje se u dokumentu “Javne politike za razvoj i
reformu tržišta profesionalnih i
poslovnih usluga u Hrvatskoj”. a

propisom broj konkurenata ipak
ograničava, trajanje ograničenja
mora biti što kraće kako bi se
zainteresiranim poduzetnicima
što prije omogućio pristup konkretnom mjerodavnom tržištu.
Stoga AZTN smatra da bi
donošenje propisa kojim se izdavanje dozvola za obavljanje
djelatnosti autotaksi prijevoza u
potpunosti onemogućuje na relativno dugo razdoblje od četiri
godine, moglo predstavljati pravnu zapreku pristupu tržištu. a

4.
Europska komisija

međunarodni odnosi

sudstvo

veliki poduzetnici

petrokemijska industrija

konzultanti

Mladen Cerovac: Odgovornost i kažnjavanje facilitatora u organizaciji i djelovanju kartela*

Europski sud prvi puta sankcionirao poduzetnika
koji nije izravni konkurent članovima kartela
U svjetlu recentne odluke Europskog suda u predmetu AC Treuhand (C-194/14 P, od 22. listopada 2015.), u
članku je obrađena mogućnost primjene članka 101. UFEU na tzv. facilitatore. Riječ je o poduzetnicima koji
aktivno sudjeluju u kartelu, iako ne djeluju na istom mjerodavnom tržištu na kojem djeluju ostali članovi kartela

O

dlukom u predmetu AC Treuhand Europski sud je potvrdio odluku Europske komisije
prema kojoj je poduzetnik AC
Treuhand kao facilitator omogućavao djelovanje kartela dobavljača toplinskih stabilizatora koji
se koriste u proizvodnji plastike.
Riječ je o dva kartela u kojem su
sudjelovala 24 poduzetnika koji
su članovi 10 koncerna. EK je
članovima kartela izrekla novčanu kaznu u ukupnom iznosu od
173,8 milijuna eura. AC Treuhand
je poduzetnik sa sjedištem u
Zürichu koji se bavi konzultantskim uslugama. U tom je svojstvu,
s članovima kartela dobavljača
toplinskih stabilizatora, sklopio
ugovor o obavljanju usluga, za što
je primao odgovarajuću novčanu
naknadu. Međutim, iako je AC
Treuhand poduzetnik koji nije
djelovao na istim mjerodavnim
tržištima na kojima su djelovali

članovi kartela dobavljača toplinskih stabilizatora, EK mu je izrekla novčanu kaznu u paušalnom
iznosu od 348 tisuća eura.

Ključna uloga facilitatora

Prema odluci EK, upravo je AC
Treuhand u tim kartelima imao
ulogu facilitatora koju je Komisija
ocijenila ključnom za funkcioniranje oba kartela. Naime, upravo je
AC Treuhand u svojim poslovnim
prostorima u Zürichu organizirao redovite mjesečne sastanke
članova kartela na kojima su se
donosile ključne odluke u slučaju
oba kartela.AC Treuhand je aktivno sudjelovao na tim sastancima.
Štoviše, prikupljao je podatke o
prodaji pojedinih članova kartela
i distribuirao ih ostalim članovima. Osim toga, bio je zadužen
za praćenje primjene sporazuma
članova kartela, a u slučaju neslaganja među njima, imao je ulogu

moderatora koji je sudionike
kartela trebao ohrabriti u pronalaženju kompromisnog rješenja.
Stoga izricanjem relativno visoke kazne AC Treuhandu, EK jasno izražava svoj stav da više neće
tolerirati ponašanja i djelovanje
poduzetnika koji se na bilo koji
način pojavljuju kao facilitatori
koji članovima kartela olakšavaju
sklapanje i provedbu zabranjenih
sporazuma.

Dalekosežna odluka Suda
EU-a

Naime, Sud je zaključio da se
neovisno o činjenici djeluju li sudionici sporazuma na istom mjerodavnom tržištu, takvi ugovori
smatraju zabranjenim sporazumima na koje se primjenjuje članak 101. UFEU. Sud taj zaključak
temelji na činjenici da u izričaju
članka 101. UFEU ne postoji ništa
što bi upućivalo na to se odredbe

5.
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Europska komisija

međunarodni odnosi

Sud bez tolerancije na kršenje propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja
Potvrdom fodgovornosti acilitatora za sudjelovanje u kartelu,
potvrdom mogućnosti izricanja paušalnog iznosa kazne u
takvim slučajevima te proširenjem odgovornosti na kartele koji
su organizirani izvan prostora EU, Sud i EK šalju jasan signal
poduzetnicima da se neće tolerirati bilo koji oblik sudjelovanja u
kršenju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, neovisno o tome je li
do kršenja došlo na području EU ili izvan toga prostora te da će
biti eliminirana svaka mogućnost izbjegavanja kazne.

toga članka mogu primjenjivati
isključivo na sporazume i usklađena djelovanja poduzetnika koji
djeluju na tržištima na kojima se
ti sporazumi ili usklađena djelovanja primjenjuju. Odluka Suda
EU-u u predmetu AC Treuhand
iz više će razloga biti orijentir u
svim budućim sličnim slučajevima.
Prvo, prvi puta se za sudjelovanje
u kartelu sankcionira poduzetnik
koji ne djeluje na tržištu na kojem djeluju članovi kartela koji su
međusobno izravni konkurenti,
već se pojavljuje u ulozi facilitatora koji za članove kartela, između
ostaloga, organizira sastanke na
kojima im omogućava dogovore
i razmjenu osjetljivih informacija.
Drugo, u slučaju jednog od kartela u ovom slučaju, Sud je potvrdio
odluku EK da su njegovi sudionici prekršili ne samo odredbe
članka 101. UFEU, već i sadržajno
identičnog članka 53. Sporazuma o Europskom gospodarskom
prostoru jer je djelovanje kartela bilo prošireno i na prostor te
gospodarske asocijacije. Naime,

sudstvo

veliki poduzetnici

ENERGETIKA

TRANSPORT

Predstavnice ukrajinskog tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja u posjetu AZTN-u

sastanci kartelista održavani su u
Švicarskoj u kojoj je i sjedište AC
Treuhanda.

Potvrda paušalne kazne

Treće, Sud je AC Treuhandu potvrdio kaznu koju je EK izrekla u
paušalnom iznosu. Na taj je način potvrdio da EK u određenim
slučajevima može kaznu utvrditi ne koristeći se uobičajenom
metodologijom prema kojoj se
osnovni iznos kazne utvrđuje
na temelju ostvarene vrijednosti prodaje. Ovo iz razloga što
AC Treuhand kao konzultantska
tvrtka nije ostvario prodaju na
tržištima na kojima djeluju članovi kartela. Naime, kada se ne bi
priznalo pravo na izricanje kazne
u paušalnom iznosu, facilitatori bi
u ovakvim slučajevima, čak i kada
bi bili proglašeni krivim za kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, izbjegli plaćanje kazne. a
*stručni članak objavljen u Hrvatskoj
pravnoj reviji, broj 12/2015./. Autor:
Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

U

Agenciji za zaštitu tržišnog
natjecanja je 27. siječnja
2016., na zahtjev ukrajinskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
(“Antimonopoly Committee of
Ukraine”), održan sastanak na
kojem su članice Vijeća ACU-a,
Annu Artemenko i Svitlanu Panaiotidi primili Mladen Cerovac
i Denis Matić, predsjednik i član
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanje zajedno sa predstavnicama Odjela za međunarodnu i
europsku suradnju AZTN-a.
S obzirom da se u Ukrajini
od 1. siječnja ove godine primjenjuje Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju (SSP), predstavnice
Ukrajine su prije svega zanimala
iskustva AZTN-a iz procesa pri-

druživanja Europskoj uniji, osobito prilagodbe i izmjene koje su
se zbog uključivanja u EU dogodile u svakodnevnom poslovanju.
Također, zanimala ih je i problematika zabranjenih dogovora u
postupcima javne nabave, nedavni hrvatski primjeri utvrđivanja
kartela i ocjena koncentracija,
sudska praksa te međunarodna
suradnja.
Ukrajinsko tijelo za zaštitu
tržišnog natjecanja osim središnjeg ureda ima i 25 regionalnih
ureda, u kojima radi preko tisuću
zaposlenih. Na čelu ukrajinskog
tijela je 10 državnih povjerenika,
od kojih je jedan predsjedavajući.
Jedna od zadnjih važnijih odluka
ukrajinskog tijela za zaštitu tržiš-

nog natjecanja je odluka o kažnjavanju Gazproma sa 3.2 milijuna
eura radi zlouporabe vladajućeg
položaja. Yuriy Terentyev, predsjedavajući državni povjerenik na
čelu ukrajinskog tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja, tu je odluku
objavio na svojoj Facebook stranici 22. siječnja 2016.
U obrazloženju odluke piše
da je Gazprom zlouporabio svoj
vladajući položaj na ukrajinskom
tržištu tranzita plina, a dodatna objašnjenja ove odluke nisu
objavljena. Gazprom je prošle
godine najavio da se oko drugog
predmeta vezanog uz zlouporabu vladajućeg položaja planira
nagoditi s Europskom komisijom. a

6.
tijela za tržišno natjecanje

mediji

Europska komisija

savjetovanje

GRAĐANI

akademska zajednica

Javne konzultacije EK o davanju više ovlasti
nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja
Savjetovanje želi odgovoriti na ključno pitanje kako u okviru zakonodavstva EU-a u području tržišnog
natjecanja bolje služiti građanima Europske unije

U

cilju učinkovitije provedbe
propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u EU, Europska komisija
je pozvala sve zainteresirane strane - poduzetnike, naročito male
i srednje, udruženja poduzetnika,
tijela javne vlasti, odvjetničke komore, ostala udruženja i organizacije, naročito udruženja potrošača,
iz zemalja članica EU-a na sudjelovanje u javnom savjetovanju.
Sva se stajališta o načinu na
koji nacionalna tijela nadležna za
tržišno natjecanje provode pravila
EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja
do 12. veljače 2016. šalju EK isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na hrvatskom jeziku.
Odabirom na hrvatski jezik otvaraju se uvjeti Javnog savjetovanja i
sam tekst Upitnika. Odgovori se
mogu poslati na svim službenim
jezicima EU-a, tako i na hrvatskom. Dobrodošle su sve ostale
primjedbe i informacije, posebno
svi ostali relevantni dokumenti,
izvješća, studije itd. Nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje
uz Europsku komisiju su ključni

partneri u provedbi pravila EU-a o
tržišnom natjecanju koja su uredbom 1/2003 od 2004. ovlaštena za
provedbu pravila EU-a o tržišnom
natjecanju.

Nacionalna tijela - ključni
partneri EK

Uska suradnja nacionalnih tijela
i Europske komisije odvija se u
okviru Europske mreže tijela za
zaštitu tržišnog natjecanja (ECN)
kako bi osigurali usklađenu primjenu pravila koja jednako vrijede
u svim članicama EU-a. Međutim,
nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje mogla bi činiti puno

!

više. Nije dovoljno jednostavno ih
ovlastiti za provedbu protumonopolskih pravila EU-a: za učinkovito
djelovanje potrebna su im i sredstva i instrumenti.
Savjetovanje želi odgovoriti
na ključno pitanje kako u okviru
zakonodavstva EU-a u području
tržišnog natjecanja bolje služiti
građanima Europske unije. Zato
je i cilj prikupiti stajališta dionika,
stručnjaka i šire javnosti koji se
pozivaju da uz pomoć savjetovanja pruže povratnu informaciju o
svojem iskustvu/znanju o pitanjima s kojima će se nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje

Područja djelovanja u cilju jačanja
nacionalnih tijela
EK je 9. srpnja 2014. godine donijela Komunikaciju
“Deset godina zaštite tržišnog natjecanja na
temelju Uredbe 1/2003: rezultati i buduće
perspektive”, kojom su utvrđena područja
djelovanja kako bi se nacionalna tijela ovlastila za
učinkovitiju provedbu propisa, odnosno kako bi se
osiguralo da nacionalna tijela nadležna za tržišno
natjecanje:

!

12. veljače 2016.
je krajnji rok za
dostavu stajališta
EK-i

možda susresti, a koja utječu na
njihovu sposobnost učinkovite
provedbe pravila EU-a o tržišnom
natjecanju, te koje bi se aktivnosti
u tom pogledu trebale poduzeti.
Na ispunjavanje upitnika posebno
se pozivaju dionici koji su aktivni u području tržišnog natjecanja,
uključujući poduzetnike, njihove

(1) imaju učinkovite alate za provedbu propisa,
(2) mogu nametnuti učinkovite kazne,
(3) imaju učinkovite programe za oslobođenje ili
ublažavanje kazne kako bi se poduzetnici
potakli na iznošenje dokaza o kartelima, i
(4) mogu neovisno djelovati pri provođenju
pravila tržišnog natjecanja te da imaju
sredstva i ljude potrebne za svoj rad.

pravne i ekonomske savjetnike, udruge potrošača, sektorska
udruženja te članove akademske
zajednice.

Pomna analiza rezultata
savjetovanja

Komisija će prije donošenja odluke treba li poduzeti daljnje aktivnosti i u kojoj mjeri, pažljivo
analizirati rezultate savjetovanja.
Doprinos dionika može poslužiti
pri procjeni učinka za utvrđivanje
mjera koje, prema potrebi, treba
poduzeti kako bi se nacionalnim
tijelima nadležnima za tržišno natjecanje osigurale ovlasti za učinkovitu provedbu propisa i koje bi
to ovlasti bile. Na kraju, potrebno
je naglasiti da upitnici, kao i onaj
koji će ispunjavati i sama Agencija,
odlaze izravno na adresu elektroničke pošte EK. Ukoliko ipak netko od dionika ne želi javno izaći s
određenim podacima iz upitnika,
EK će ih smatrati povjerljivima.
Sve potrebne upute nalaze se
na web stranici EK Javno savjetovanje Europske komisije. a

7.
internetsko poslovanje

prijevoznici

tržište kućanskih aparata

medicinskE uslugE

usluge prijevoza

Sud EU o usklađenom
djelovanju u sustavu
on-line rezervacija

Sud EU o prijavama
pokajnika iz drugih
jurisdikcija

Finsko tijelo kaznilo
kartel autobusnih
prijevoznika

Gorenje u Češkoj
kažnjeno zbog
minimalnih cijena

Na zahtjev za prethodnim tumačenjem Vrhovnog suda Litve u vezi
odluke litvanskog tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja koje je utvrdilo
da su E-Turas i 30 drugih putničkih
agencija sudjelovali u zabranjenom
usklađenom djelovanju preko sustava internetske rezervacije putovanja koji je vodio E-Turas određivanjem zajedničke razine popusta od
3 posto, Sud EU dao je svoje tumačenje. Sud EU je utvrdio kako prodavatelji koji dijele zajednički sustav
rezervacija mogu biti odgovorni za
usklađeno djelovanje ako se javno
ne ograde od zajedničkih popusta
koje predlaže web administrator.
Prema Sudu, ukoliko se nakon obavijesti prodavateljima o popustima
koji će se nuditi kroz zajednički sustav, provedu tehničke modifikacije
za provedbu te mjere, a prodavatelji su imali saznanja o toj informaciji, smatrat će se da su ti prodavatelji usklađeno djelovali. Jedini način
za suzbijanje ove pretpostavke je
da se prodavatelji javno ograde od
takve zabranjene prakse, prijave ju
nadležnim tijelima ili dostave druge
relevantne dokaze. a

Sud EU potvrdio je kako prijave za
oslobođenje ili umanjenje sankcije poslane EK ne obvezuju nacionalne agencije kada se odnose na
isti kartel. Prijave podnesene jednom regulatoru ne smatraju se prijavom za oslobođenje drugom tijelu
za zaštitu tržišnog natjecanja. Stoga
je preporuka pokajnicima da prijave
podnose svakom tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja na čijem tržištu je
kartel proizveo učinke. Odluka Suda
proizašla je iz predmeta DHL protiv
talijanskog regulatora za tržišno natjecanje koji je 2011. godine kaznio
DHL i 18 drugih poduzetnika zbog
kartela na tržištu otpreme i špedicije. DHL je prijavu za oslobođenje
kazne prvo podnio EK s dokazima
kartela na tržištima otpreme u zračnom, pomorskom i cestovnom prometu, a potom i talijanskom regulatoru za tržišta otpreme zračnog i
pomorskog ali ne i cestovnog prometa. Nakon sankcioniranja kartela
u Italiji, DHL je smatrao da je talijanski regulator trebao uzeti u obzir njegovu raniju prijavu za oslobođenje koju je dostavio EK i koja je
uključivala cestovni promet. a

Finsko tijelo za tržišno natjecanje zatražilo je od suda novčanu kaznu u iznosu od 38 milijuna eura za sedam autobusnih
prijevoznika, udruženje autobusnih prijevoznika i poduzetnika Matkahuolto koji se bavi
marketingom i dostavom paketa zbog ograničavanja tržišnog natjecanja u finskom sektoru autobusnog prijevoza
kroz sprečavanje ulaska novih mogućih konkurenata na
tržište. Poduzetnik Matkahuolto, koji je u vlasništvu udruženja autobusnih prijevoznika, upravlja platformom putem
koje se prodaju autobusne
karte i nude druge marketinške usluge.
Također nudi i uslugu dostave paketa, a kao sredstvo
prijevoza paketa koristi autobuse. Takav sustav doveo je do
smanjenog tržišnog natjecanja
u tom sektoru i viših cijena za
potrošače u Finskoj. Kazne su
predložene kako bi se uklonila financijska korist od kartela i
spriječili budući dogovori. a

Češko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja je kaznom od
oko pola milijuna eura kaznilo
jednog od najvećih proizvođača kućanskih aparata u Europi
- Gorenje sa sjedištem u Sloveniji - zbog niza sporazuma
sa svojim distributerima oko
određivanja minimalnih maloprodajnih cijena. Ti sporazumi koji su bili na snazi od 2012.
do 2015., ukupno tijekom dvije
i pol godine, osigurali su da se
proizvodi “Gorenje” i “Mora”
ne prodaju po cijenama nižim
od dogovorenih minimalnih
maloprodajnih cijena. Sporazum se odnosio na proizvode
kao što su strojevi za pranje
rublja, perilice za suđe, hladnjaci, zamrzivači, mikrovalne
pećnice i mali kućanski aparati. Glasnogovornik češkog tijela
je prilikom objave naveo da je
Gorenje jedan od najznačajnijih proizvođača kućanskih aparata na češkom tržištu, a izrečena kazna je jedna od najviših
ikad izrečenih za određivanje
minimalnih cijena. 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.hr

Uredništvo:
Snježana Vujisić Sardelić, voditeljica
Odjela za komunikacije AZTN-a
snjezana.vujisic@aztn.hr

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

Tatjana Jakovljević, samostalna savjetnica,
Odjel za komunikacije
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
mirta.kapural@aztn.hr

Odluke AZTN-a
objavljene u prosincu
2015. i siječnju 2016.
• Grad Zagreb. Odluka o

izmjenama i dopuni Odluke
o autotaksi prijevozumišljenje

• Josip Majher, Zagreb i

Gradski radio d.o.o., Osijek
- ocjena dopuštenosti
koncentracije

• Mile Kaselj Đakovo i Novi
radio Đakovo - rješenje o
izricanju upravno kaznene
mjere

• AZTN protiv HDS ZAMP
- rješenje o odbacivanju
inicijative

• AZTN protiv Hrvatska

pošta - rješenje kojim se
utvrđuje da nije narušeno
tržišno natjecanje

• AZTN protiv Presečki
grupa - rješenje o
odbacivanju inicijative

• AZTN protiv Poliklinike
Bonifarm - rješenje o
odbacivanju inicijative

• Program izobrazbe za

gospodarenju otpadom mišljenje

Marija Sabljak, stručna referentica
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju
marija.sabljak@aztn.hr

