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TRŽIŠNO NATJECANJE

PREUZIMANJE MJERA I UVJETA

HORECA KANAL

GAZIRANA PIĆA

AZTN okončao postupak utvrđivanja narušavanja
tržišnog natjecanja protiv Coca-Cole
Povod za pokretanje postupka bili su ugovori koje je taj
poduzetnik sklapao s kupcima u HoReCa kanal, koji su sadržavali
odredbe koje su za cilj ili posljedicu imale isključivu kupnju
Coca-Colinih proizvoda

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje: AZTN) je
prihvaćanjem preuzimanja obveza predloženih od Coca-Cole
HBC Hrvatska d.o.o. (dalje: Coca-Cola), u obliku izvršenja mjera i uvjeta u za to primjerenim
rokovima, okončala postupak
utvrđivanja narušavanja tržišnog
natjecanja, koji je pokrenula protiv Coca-Cole u smislu odredaba
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

Pokretanje postupka

AZTN je postupak protiv Coca-Cole pokrenuo po službenoj
dužnosti. Povod za pokretanje
postupka bili su ugovori koje je
taj poduzetnik sklapao s kupcima u HoReCa kanal, koji su sadržavali odredbe koje su za cilj ili
posljedicu imale isključivu kupnju
Coca-Colinih proizvoda. Riječ je
o odredbama kojima se kupac
obvezuje da će sve svoje potre-

COCA-COLA JE U RANOJ FAZI POSTUPKA
SAMOINICIJATIVNO PREDLOŽILA PREUZIMANJE
MJERA I UVJETA, NA NAČIN DA ĆE U ROKU OD
ČETIRI MJESECA IZMIJENITI SVE UGOVORE O
POSLOVNOJ SURADNJI KOJE IMA SKLOPLJENE SA
SVOJIM KUPCIMA U HORECA KANALU
be za voćnim sokovima, ledenim
čajevima, energetskim pićima i
mineralnim vodama zadovoljavati isključivo narudžbom robnih
marki iz Coca-Colinog asortimana te da će u stalnoj ponudi
imati cjelokupan asortiman njenih gaziranih pića, ali i svih njenih
novih proizvoda u toj kategoriji.
Za navedeno je kupac primao
ugovorenu novčanu naknadu.
U istom je postupku AZTN
utvrdio kako je Coca-Cola sklapala i druge ugovore s ugostiteljskim objektima, koji su sadržavali odredbe kojima se kupac

obvezuje da će u ugovorenom
razdoblju u stalnoj ponudi voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda
imati isključivo Coca-Coline
proizvode.
Konkretno, budući da u segmentu cola pića ima vladajući
položaj na tržištu, Coca-Cola
će razdvojiti prodaju programa gaziranih bezalkoholnih pića
od programa negaziranih bezalkoholnih pića (voćni sokovi,
energetski napitci, ledeni čaj,
mineralna voda, biljni napitci) i
alkoholnih pića na kojima nema
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vladajući položaj, tako što će
sklopiti posebne ugovore o poslovnoj suradnji za program
gaziranih bezalkoholnih pića, a
posebne ugovore o poslovnoj
suradnji za negazirana bezalkoholna i alkoholna pića.

Preuzimanje mjera i
uvjeta

Pritom ugovori o poslovnoj suradnji koji uređuju prodaju negaziranih bezalkoholnih i alkoholnih
pića mogu sadržavati odredbe o
isključivoj kupnji, ali samo na način da se kupcu daje izbor hoće
li u ponudi imati isključivo odabrane proizvode Coca-Cole, što
isključuje istovrsne proizvode
drugih proizvođača ili će u svojoj
ponudi određene vrste proizvoda imati dostupnu tu vrstu proizvoda Coca-Cole, u kojem slučaju ne postoji ograničenje da u
svojoj ponudi ima iste proizvode
Coca-Colinih konkurenata.
Ukupno trajanje ugovora
o poslovnoj suradnji koji sadrže odredbe o isključivoj kupnji
može trajati najviše pet godina, a u to razdoblje se mora
uračunati trajanje prethodno
sklopljenih ugovora, koji su sadržavali odredbe o isključivoj
kupnji. Nadalje, marketinška će
ulaganja u svim ugovorima o poslovnoj suradnji biti obračunavana odvojeno za svaku kategoriju
proizvoda, a ugovori više neće
sadržavati odredbe o njihovoj
primjeni na nove, buduće proi-

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

OSIM TOGA,
COCA-COLA SE
OBVEZALA UVESTI
POSEBNI PROGRAM
USKLAĐENOSTI
SVOG POSLOVANJA
S PROPISIMA O
ZAŠTITI TRŽIŠNOG
NATJECANJA, KAO I
POSEBNI PROGRAM
IZOBRAZBE SVOJIH
ZAPOSLENIKA U
PODRUČJU PROPISA
O ZAŠTITI TRŽIŠNOG
NATJECANJA
zvode. Osim toga, Coca-Cola se
obvezala uvesti posebni program
usklađenosti svog poslovanja s
propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, kao i posebni program
izobrazbe svojih zaposlenika u
području propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
AZTN je predložene mjere,
uvjete i rokove objavio na svojim
mrežnim stranicama, pozivajući
sve zainteresirane subjekte da
na njih daju svoje primjedbe i mišljenja. Na taj javni poziv nije zaprimljeno niti jedno očitovanje.
AZTN je prihvatio mjere, uvjete
i rokove koje je predložila Coca-Cola, budući da ih je ocijenio
dostatnima za potpuno otklanjanje mogućih negativnih učinaka i
ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja. a

KONCENTRACIJA PODUZETNIKA

PRODAJNA MJESTA

AZTN odobrio koncentraciju
poduzetnika kojom Studenac stječe
izravnu kontrolu nad Sonikom
Provedbom koncentracije, Studenac jača konkurentski pritisak
na vodeće tržišne takmace, kako na područjima promatranih
županija, tako i na nacionalnoj razini

P

rovedba koncentracije imat
će učinak na mjerodavnom
tržištu trgovine na malo mješovitom robom, uglavnom na
područjima Zadarske i Ličkosenjske županije. Naime, na području tih županija doći će do
preklapanja aktivnosti Studenca
i Sonika, budući da oba sudionika koncentracije imaju prodavaonice na tim područjima. Konkretno, Sonik na tom području
ima ukupno 88 prodavaonica.
Provedbom koncentracije,
Studenac će na području Za- žišni udjel od 10 do 20 posto.
darske županije ostvarivati tr- Time će prema kriteriju ukupno
ostvarenog prihoda u 2018. godini, Studenac na tom tržištu zaNA RAZINI REPUBLIKE uzeti 3. mjesto u poretku tržišHRVATSKE STUDENAC nih takmaca, nakon Konzuma i
ĆE SE S TRŽIŠNIM
Tommyja, dok će Plodine zauzeti
4. mjesto.
UDJELOM IZMEĐU 5 I
Međutim, za razliku od svo10 POSTO ZADRŽATI
jih najznačajnijih konkurenaNA 6. MJESTU U
ta, Studenac i Sonik raspolažu
PORETKU TRŽIŠNIH
s prodajnim mjestima manjeg
TAKMACA
formata, tzv. kvartovskim pro-

davaonicama i supermarketima
prodajne površine do 400 m² te
su regionalno orijentirani. Stoga
ne čudi da Studenac, zbog sličnog tipa prodajnih mjesta, svojim najznačajnijim konkurentom
na tom području smatra poduzetnika Bakmaz. Provedbom
koncentracije, Studenac jača
konkurentski pritisak na vodeće
tržišne takmace, kako na područjima promatranih županija,
tako i na nacionalnoj razini. a
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VIJEĆE AZTN-A

MEĐUNARODNA SURADNJA

Članica Vijeća AZTN-a sudjelovala
na Istanbulskom forumu za
tržišno natjecanje
L

jiljana Pavlic, članica Vijeća
AZTN-a, sudjelovala je na
Istanbulskom forumu za tržišno
natjecanje u ulozi govornika na
jednom od panela. Istanbulski se
forum ove godine održava prvi
put u organizaciji turske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i
UNCTAD-a, glavnog tijela UNa, koje se bavi pitanjima trgovine,
ulaganja i razvoja te uz potporu
OECD-a. Istanbulski forum za
tržišno natjecanje okuplja predstavnike agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i međunarodnih organizacija – UNCTAD,
OECD, ICN, kako bi kroz međusobni dijalog o svakodnevnim
iskustvima i važnim pitanjima zaštite tržišnog natjecanja, ojačali
svoju suradnju, što je i glavni cilj
ovog foruma. Ovogodišnji forum
okupio je predstavnike institucija
koje se bave zaštitom tržišnog
natjecanja iz više od trideset država svijeta.
Forum je pokrivao široki raspon aktualnih tema poput utjecaja digitalizacije poslovanja na
pravo i politiku tržišnog natjecanja, međunarodne suradnje u
provedbi zakona o tržišnom na-

POTPISANI SPORAZUM

Kineska delegacija iz Državne
uprave za regulaciju tržišta
posjetila AZTN
Državna uprava za regulaciju tržišta (State
Administration for Market Regulation SAMR) novi je kineski regulator tržišta

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja ugostila je 20.
prosinca kinesku delegaciju iz
Državne uprave za regulaciju
tržišta u Pekingu, NR Kina.
Državna uprava za regulaciju tržišta (State Administration for Market Regulation - SAMR) novi je kineski
regulator tržišta, nastao kao
rezultat reorganizacije nekoliko državnih tijela s ciljem
sprječavanja dupliciranja rada
te pojednostavljenja propisa i poboljšanja koordinacije
između resornih ministar-

tjecanju te učinkovite primjena
zakona protiv kartela.
Gospođa Pavlic je sudjelovala
na panelu na temu „Međunarodna suradnja u provedbi zakona
o tržišnom natjecanju“, gdje je
istaknula nužnost povezivanja i
razmjene informacija zbog internacionalnog aspekta predmeta iz
područja antitrusta, kao i kon-

centracija. Također, predstavila
je praktična hrvatska iskustva,
najbolje prakse i izazove u suradnji s Europskom komisijom,
državama članicama EU-a, kao
i državama koje nisu dio kruga
EU-a, a s kojima AZTN surađuje
u cilju što bolje i učinkovitije primjene pravila o zaštiti tržišnog
natjecanja. a

stava. To je tijelo odgovorno
za sveobuhvatne kontrole na
tržištu, uključujući i izdavanje
poslovnih dozvola i licencija
te reguliranje monopolističkog postupanja poduzetnika,
kao i područja intelektualnog
vlasništva.
Članica Vijeća AZTN-a,
dr.sc. Mirta Kapural, primila
je kinesku delegaciju Državne
uprave za regulaciju tržišta,
koju su predstavljali Liu Jian,
Tang Yu, Zou Juan, Zeng Chuan, Xu Xiaofei i Zou Juan.
Nastavno na već postojeći
Sporazum o suradnji između
Europske komisije i NR Kine
u području tržišnog natjecanja, moguće je razviti suradnju hrvatskih i kineskih kolega, primjerice, uključivanjem
u već postojeći EU program
tehničke pomoći, u kojem EU
stručnjaci dva puta godišnje
posjećuju kineske kolege. a

4.
EUROPSKA KOMISIJA

EUROPSKI PARLAMENT

EUROPSKI DAN TRŽIŠNOG NATJECANJA

MEĐUNARODNA SURADNJA AZTN-A

Margrethe Vestager izabrana za izvršnu potpredsjednicu Europske komisije

Z

astupnici Europskog parlamenta su nakon procjene
kandidata, 27. studenoga 2019.,
glasanjem odobrili Komisiju Ursule von der Leyen. Novi tim
svoju dužnost preuzeo je 1. prosinca 2019.
Glasanjem na plenarnoj sjenici završen je dugačak postupak
pomne procjene tima povjerenika od strane Parlamenta. Cilj te
procjene je osigurati izvršnom
tijelu EU-a demokratsku legitimnost kroz djelovanje u interesu
građana. Zastupnici su izabrali

Ursulu von der Leyen za predsjednicu Komisije u srpnju 2019.,
a nakon toga, od kraja rujna do
sredine studenoga 2019., parlamentarni odbori održali su saslušanje sa svakim kandidatom
za povjerenika i procijenili njihovu prikladnost za predložene
pozicije.
Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager koordinirat će
program „Europa spremna za
digitalno doba“ te će nastaviti
obnašati dužnost povjerenice
za tržišno natjecanje, uz potpo-

IZVRŠNA POTPREDSJEDNICA EK, MARGRETHE
VESTAGER, POTVRDILA JE SUDJELOVANJE NA
EUROPSKOM DANU TRŽIŠNOG NATJECANJA, KOJI
ĆE SE, U OKVIRU HRVATSKOG PREDSJEDANJA,
ODRŽATI U ZAGREBU, 8. TRAVNJA 2020.

ru glavnog direktora za tržišno
natjecanje. Usporedo s potvrđivanjem nove Komisije, u Bruxellesu je održan sastanak šefova nacionalnih tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja, na kojemu
je AZTN predstavljala mr.sc.
Branimira Kovačević, voditeljica
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju.
Od tema raspravljanih na sastanku, izdvaja se revizija vertikalnih pravila, koja će biti i jedna
od tema na sljedećem Europskom danu tržišnog natjecanja
u Zagrebu, kao i horizontalnih
pravila. Javno savjetovanje u području horizontalnih pravila traje
do 12. veljače 2020. i dostupno je
na poveznici: https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/
initiatives/ares-2019-4715393/
public-consultation_en a

Posjet talijanskog suca AZTN-u
T
alijanski sudac, La Mann, posjetio je
AZTN u sklopu specijalizirane razmjene iz područja prava tržišnog natjecanja, a u
okviru Programa razmjene Europske mreže
institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN).
Pravosudna akademija, sudjelujući u
ovom Programu, organizirala je tijekom tjedan dana, posjet suca La Manna hrvatskim

institucijama. Tako je sudac La Mann posjetio
Državno sudbeno vijeće, sudove u Zagrebu
i Varaždinu, Hrvatsku odvjetničku komoru i
AZTN, gdje ga je primila članica Vijeća mr.sc.
Ljiljana Pavlic. Gospođa Pavlic je talijanskom
sucu ukratko predstavila rad i praksu AZTNa, s naglaskom na iskustvo u predmetima
koji su uključivali sudsku kontrolu rješenja
AZTN-a. a

Posjet crnogorske delegacije AZTN-u

U

Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (HANFA), održan je sastanak s predstavnicama crnogorske
Agencije za nadzor osiguranja, u okviru twinning projekta, koji HANFA provodi u Crnoj
Gori. Gošće iz Crne Gore primila je mr.sc. Branimira Kovačević, voditeljica Odjela za
međunarodnu i europsku suradnju, koja je predstavila rad AZTN-a, prije i poslije pristupanja Europskoj uniji, uključujući zakonodavni okvir i predpristupni proces, koji je
uključivao usklađivanje toga okvira, predpristupnu pomoć kroz EU projekte, suradnju s
EK, a zatim pristupanje Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja te završno,
predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine. a
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EDUKACIJA

MEĐUNARODNA SURADNJA

DIGITALNA TRŽIŠTA

Održana 6. Konferencija o pravu i politici
tržišnog natjecanja
Prvi dan konferencije tematski je bio vezan uz izazove provedbe
pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u srednjoj i istočnoj Europi, a
drugi dan je otvorio iznimno aktualnu temu provedbe tih pravila
u kontekstu digitalnih tržišta

Š

esta Konferencija o pravu i
politici tržišnog natjecanja u
spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana, održana je 12. i 13. prosinca
2019. u Auli rektorata Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
(AZTN), Hrvatskog društva za
pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN) te Europskog dokumentacijskog centra EFZG-a.
Konferenciju je ove godine podržala i ASCOLA (Academic Society for Competition Law), važno

globalno udruženje znanstvenika
koji se bave pravom i politikom
tržišnog natjecanja.

Više od 140 sudionika
konferencije

Ova konferencija je okupila više
od 140 sudionika, iz Hrvatske i
inozemstva, a vrlo zanimljiva izlaganja održalo je više od dvadeset
i pet stručnjaka, među njima Pedro Gonzaga (OECD), Alvaro
Garcia Delgado (DG COMP),
Marco Botta (Max Planck Institute of Competition and Innovation), Ramsi Woodcock (Uni-

FOKUS OVE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE, KOJA
SE PRVI PUT ODVIJALA NA ENGLESKOM JEZIKU,
BIO JE NA TEMAMA VEZANIMA UZ RAZMJENU
ZNANJA I ISKUSTVA O PRIMJENI PRAVILA O ZAŠTITI
TRŽIŠNOG NATJECANJA, KAKO U EUROPSKOM,
TAKO I U HRVATSKOM KONTEKSTU

versity of Kentucky), Thibault
Schrepel (University of Utrecht),
Stefan Thomas (Eberhard Karlss
University Tubingen), Marek
Martyniszyn (Queen’s University
Belfast), Umut Aydin (Pontificia
Universidad Catolica de Chile),
Alexandr Svetlicinii (University
of Macau), Jasminka Pecotić Kaufman (EFZG), Dubravka Akšamović (Sveučilište u Osijeku),
Vlatka Butorac Malnar (Sveučilište u Rijeci), Viktoria Robertson (University of Graz), Nikola
Popović (HAKOM), Marko Brgić
(AZTN), Mario Denni (AGCM) .
Konferenciju su otvorili Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica Ministarstva gospodarstva,
Robert Kohorst, američki veleposlanik u Hrvatskoj, prof. dr. sc.
Oliver Kesar, prodekan EFZG-a,
dr. sc. Mirta Kapural, članica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, prof. dr. sc. Siniša Petrović,
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predsjednik HDPPTN-a te izv.
prof. dr. sc. Jasminka Pecotić
Kaufman, EFZG, predsjednica
Organizacijskog i programskog
odbora konferencije.

Srednja i istočna Europa provedba pravila o zaštiti
tržišnog natjecanja

Izazovi u provedbi pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u srednjoj i istočnoj Europi bili su tema
prvog dana konferencije, a glavna predavanja održali su profesor William Kovacic (George
Washington University), koji je
govorio o institucionalnim i sistemskim uvjetima za uspješno
funkcioniranje politike zaštite
tržišnog natjecanja te profesorica Kati Cseres (University of

U OKVIRU
KONFERENCIJE
PREDSTAVLJENA JE I
KNJIGA COMPETITION
LAW IN CROATIA,
SUAUTORICA
IZV. PROF. DR. SC.
JASMINKE PECOTIĆ
KAUFMAN, IZV.
PROF. DR.SC. VLATKE
BUTORAC MALNAR
I IZV. PROF. DR.
SC. DUBRAVKE
AKŠAMOVIĆ, KOJU JE
2019. IZDAO KLUWER
LAW INTERNATIONAL

Amsterdam), koja je govorila o
procesu europeizacije u kontekstu funkcioniranja tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u srednjoj
i istočnoj Europi.
Nakon glavnih predavanja,
uslijedila su dva panela koja su
okupila vrhunske stručnjake, koji
su s uzvanicima podijelili svoja
iskustva i izazove s kojima se su-

EDUKACIJA

MEĐUNARODNA SURADNJA

sreću u praksi u zemljama u kojima rade – Poljskoj, Kini, Čileu i
Hrvatskoj.

Provedba pravila u
kontekstu digitalnih
tržišta

Drugi dan konferencije bio je orijentiran na provedbu politike zaštite tržišnog natjecanja u digital-

noj ekonomiji, a uvodna izlaganja
održali su profesor William Kovacic, koji je govorio o izazovima
digitalne revolucije u kontekstu
primjene pravila o zaštiti tržišnog natjecanja te dr. sc. Mirta
Kapural, članica Vijeća AZTN-a,
koja je govorila o izvješću o izazovima digitalnih tržišta, koju su
za Europsku komisiju pripremili

DIGITALNA TRŽIŠTA

profesori Jacques Crémer, YvesAlexandre de Montjoye i Heike
Schweitzer.
Konferencija se nastavila s
panelima na temu politike tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima i glavnim izazovima za tijela za zaštitu tržišnog natjecanja,
uz prikaz nedavnih zaključaka
OECD-a, interakcije između tržišnog natjecanja i regulatora na
digitalnom tržištu, kao i o upravljanju digitalnim ekosustavima.
Zanimljiv je bio i prikaz upotrebe Blockchaina, koji je objasnio
Thibault Schrepel (University
of Utrecht), kao i predavanje o
zabrani kartela i teoriji oligopola
u digitalno doba, koje je predstavio Stefan Thomas (Eberhard
Karls University).
Marko Brgić, voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba iz
AZTN-a, obrazložio je provedbu propisa o tržišnom natjecanju
u digitalno doba, kroz inovativna razmišljanja izvan zadanih
okvira.
Sudionici panela iz talijanske
i austrijske agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja i njemačkog
Instituta za tržišno natjecanje i
inovacije, raspravljali su o predmetu Facebook u Njemačkoj, interakciji između politike tržišnog
natjecanja, zaštite potrošača i
zaštite osobnih podataka, kao i o
slučaju istrage protiv Amazona.
Više informacija o konferenciji,
kao i prezentacije izlagača, dostupne su na pptn.net.efzg.hr. a

7.
KONCENTRACIJA

TELEKOMUNIKACIJSKA TRŽIŠTA

EK uvjetno odobrila koncentraciju
Varte AG i Energizera
Europska komisija (EK) je u smislu europske Uredbe o koncentracijama odlučila da je Varta AG prihvatljivi kupac dijela poslovanja Energizera koje je
ovaj potonji morao prodati kako bi stekao dijelove poslovanja Spectrum Brandsa na tržištu potrošačkih baterija, prijenosnih punjača i prijenosnih rasvjetnih proizvoda.
Zbog ocjene EK kako bi navedena koncentracija mogla imati značajne negativne učinke na tržišno
natjecanje, naročito zbog mogućeg istiskivanja s tržišta kupaca koji bi se u budućnosti natjecali na silaznom tržištu, viših cijena, niže kvalitete ili manje
izbora, budući da se ti kupci oslanjaju na opskrbu
Vartinim baterijama na uzlaznom tržištu, a s njom
se natječu na silaznom tržištu, EK je ovo preuzimanje dopustila samo uz ispunjenje određenih mjera i uvjeta.
Kako bi se uklonili negativni učinci ove koncentracije Varta AG ponudila je globalnu opskrbu baterijama za slušne aparate svakoj kompaniji koja je
prisutna ili će biti prisutna na veleprodajnom tržištu
opskrbe baterijama za slušne aparate vlastite robne marke pod određenim uvjetima u određenom
vremenskom razdoblju. Na taj će se način osigurati
stabilnost na silaznom tržištu za Vartine konkurente koji kupce opskrbljuju baterijama, dok se drugim
kompanijama istovremeno dopušta da uđu na tržište pouzdajući se u slične uvjete opskrbe Varte AG.
Tako izmijenjena transakcija prema odluci EK neće
više imati negativne učinke na tržišno natjecanje na
Europskom gospodarskom prostoru. 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

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

Telia i Bonnier
Broadcasting udružuju
se pod FRAND uvjetima
Europska komisija (EK) odobrila je spajanje švedske Telie, petog po veličini švedskog teleoperatera u Europi, prisutnog u
Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Norveškoj i Švedskoj, koji pruža mobilne i fiksne
telekomunikacijske usluge, širokopojasne
i televizijske usluge te usluge veleprodajnog pristupa, i Bonnier Broadcastinga,
švedskog vlasnika jednog od najpopularnijih TV kanala TV4 i streaming servisa,
aktivnog na tržištu pružanja televizijskih
usluga i proizvodnje vijesti i ostalog novinarskog sadržaja, no pod uvjetom da novonastali subjekt prava za prijenos programa ustupa po FRAND (fer, razumnim
i nediskriminirajućim) načelima.
Telia će u sklopu ponuđenih mjera i
obveza slijedećih deset godina nuditi prava prijenosa svojim konkurentima u Finskoj i Švedskoj, također i online, pa će
im na taj način biti omogućen i pristup
streamingu i uslugama oglašavanja.
Tako će potrošači u Finskoj i Švedskoj uživati koristi u smislu široke lepeze
TV programa i audiovizualnog sadržaja
putem klasičnog TV emitiranja, ali i interneta. Stvorit će se i jak nordijski igrač na
tržištu koji će moći konkurirati internacionalnim rivalima koji su više nego prisutni na nordijskom tržištu. a

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

PROTUTRŽIŠNA POSTUPANJA

Španjolska kaznila
medijske kuće
Španjolsko tijelo za tržišno natjecanje kaznilo je dvije nacionalne televizijske kuće, Mediaset i Atresmediju s
ukupno 77 milijuna eura zbog isključivanja konkurenata s tržišta na temelju ugovora koje su sklapale s TV
oglašivačima.
Mediaset i Atresmedia kažnjene
su jer su tržište zatvarale konkurentima sklapajući ugovore koji su sadržavali obvezu oglašivača da sve svoje
potrebe za oglašavanjem zadovoljava
isključivo kod njih te nametali obvezu minimalne kupnje.
Španjolska agencija naložila je televizijskim kućama da u roku od tri
mjeseca prestanu s ovim protutržišnim postupanjima te da joj dostave
svoje buduće ponude i ugovore.
TV kuće nisu se udruživale u kartel, svaka od njih je svoja protutržišna postupanja provodila samostalno.
Za odluku o visini kazne španjolske agencije značajna je bila i činjenica da ove dvije TV kuće, kao rezultat svoga protutržišnog djelovanja,
zajednički drže 85 % tržišnog udjela
na tržištu TV oglašavanja, što njihovim konkurentima onemogućava pristup tome tržištu i ostvarivanje prihoda od TV oglašavanja. a

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

ODLUKE

Odluke AZTN-a
objavljene u studenome
i prosincu 2019.
• AZTN protiv Coca-Cola

HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb
- Rješenje kojim se prihvaćaju
mjere i uvjeti

• AZTN protiv 6. Maj

d.o.o., Umag - Rješenje o
odbacivanju inicijative

• Državni zavod za

intelektualno vlasništvo Nacrt konačnog prijedloga
Zakona o patent - Mišljenje

• Ministarstvo rada i

mirovinskog sustava Nacrt prijedloga Zakona
o izmjenama i dopunama
Zakona o reguliranim
profesijama i priznavanju
inozemnih stručnih
kvalifikacija - Mišljenje

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

