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1.
AZTN

HRVATSKI SABOR

VIJEĆE AZTN-A

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Hrvatski sabor ponovno je
imenovao Mladena Cerovca za
predsjednika Vijeća za zaštitu
tržišnog natjecanja
G

ospodin Cerovac kontinuirano obnaša čelne dužnosti AZTN-a od njegovih početaka, 1997. godine. Bio je zamjenik
ravnatelja Agencije, direktor Sektora za zaštitu tržišnog natjecanja i samostalni savjetnik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja.
Od 2005. obnaša dužnost člana Vijeća, a 2008. izabran je za zamjenika predsjednika Vijeća. U
studenome 2013. godine, odlukom Hrvatskog sabora, imenovan

je za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prošao je
posebnu specijalističku obuku iz
područja prava tržišnog natjecanja u organizaciji Europske komisije, Savezne trgovinske komisije
i Ministarstva pravde SAD, Svjetske banke, OECD-a i EIPA-e. Sudjelovao je na stotinjak najznačajnijih međunarodnih seminara
i konferencija iz područja prava
tržišnog natjecanja. Uže se specijalizirao za kontrolu koncentracija poduzetnika. Autor je knjige

“Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja”, koautor
udžbenika “Uvod u Europsku
uniju” i “Pravno okruženje poslovanja” te autor značajnog broja
stručnih članaka s područja prava i politike tržišnog natjecanja.
Član je svih radnih skupina
za pripremu nacrta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja od 1997.
nadalje. Bio je član Radne skupine za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za Poglavlje 8. (Tržišno natjecanje). Kao

međunarodni pravni ekspert od
2008. do 2010. godine, sudjelovao u projektu Europske unije za
tehničku pomoć Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije i u projektu britanskog Ministarstva vanjskih poslova za
tehničku pomoć tadašnjoj Antimonopolnoj komisiji Republike

Makedonije. Gost predavač je na
Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagrebačkoj školi
ekonomije i managementa i Sveučilišnom odjelu za forenzičke
znanosti u Splitu.
Predavao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. a

2.
AZTN

POKRENUTI POSTUPCI

ZZTN

ZNTP

Pokrenuti postupci u području primjene propisa o zaštiti
tržišnog natjecanja
AZTN je pokrenuo četiri postupka u području primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Riječ je o dva pokrenuta
postupka protiv Pivovare Daruvar d.o.o. i jednom protiv Zagrebačke pivovare te protiv Hrvatskog nogometnog saveza

A

ZTN je dana 7. svibnja
2020. donio tri zaključka o
pokretanju postupka. Dva zaključka o pokretanju postupka protiv Pivovare Daruvar
d.o.o. i jedan protiv Zagrebačke pivovare.
Sva tri postupka su pokrenuta radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja
sklapanjem zabranjenog sporazuma, u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, brojevi:

79/09 i 80/13), zbog postojanja
indicija da ugovori koje pivovare sklapaju sa svojim poslovnim partnerima sadrže odredbe u suprotnosti s odredbama
Uredbe o skupnom izuzeću
vertikalnih sporazuma između poduzetnika (“Narodne novine”, broj: 37/11) te je stoga u
postupku potrebno utvrditi je
li riječ o zabranjenom sporazumu u smislu članka 8. ZZTN-a.
Postupak protiv Hrvatskog
nogometnog saveza je pokrenut radi utvrđivanja predstavlja

li prodaja televizijskih i svih povezanih medijskih prava za nogometna natjecanja i utakmice navedene u Međunarodnom
pozivu od 20. travnja 2020. godine, za razdoblje od početka
natjecateljske 2022/2023. godine do završetka natjecateljske
2028/2029. godine, uz mogućnost dodatne tri natjecateljske godine, zabranjeni sporazum u smislu članka 8. stavka
1.ZZTN-a odnosno zlouporabu vladajućeg položaja u smislu
članka 13. ZZTN-a. Pri tome

je potrebno istaknuti kako
samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđenje povrede ZZTN-a, već je
AZTN obvezan u postupku
utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za
pokretanje postupka.
Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja,
AZTN će u konkretnom
predmetu donijeti meritornu
odluku. a

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca KAUFLAND HRVATSKA k.d.

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u
okviru svojih ovlasti, po službenoj
dužnosti, pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage
nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv trgovca KAUFLAND

HRVATSKA k.d., Zagreb (dalje:
Kaufland). Navedeni upravni postupak pokrenut je po službenoj dužnosti, a na temelju prijave,
čiji je sadržaj ukazivao da postoje indicije za pokretanje postupka
AZTN-a u smislu odredbi Zakona
o zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom

(dalje: ZNTP). AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa trgovca
Kaufland s njegovim dobavljačima.
Pri tome je potrebno istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog
trgovca ne znači nužno utvrđenje

povrede ZNTP-a, već je AZTN
obvezan u postupku utvrditi sve
relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su
bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će
u konkretnom predmetu donijeti

meritornu odluku. Ukazuje se
kako zbog zaštite poslovnih tajni,
AZTN ne može komentirati niti
iznositi detalje o postupku koji je
u tijeku.
AZTN će Odluku kojom
okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim
stranicama. a

3.
HRVATSKE ŠUME

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

ANONIMNA PRIJAVA

UGOVORI

Nema uvjeta za pokretanje postupka protiv Hrvatskih šuma
AZTN proveo istraživanje tržišta prodaje drvne sječke, a povod za postupanje bila je anonimna prijava protiv
Hrvatskih šuma d.o.o.

P

ovod za postupanje AZTN-a
bila je anonimna prijava protiv Hrvatskih šuma u pogledu
ugovora o prodaji drvne sječke
ili ogrjevnog drva za proizvodnju
električne i/ili toplinske energije, koje Hrvatske šume sklapaju
s kogeneracijama, a koji prema
navodima anonimnog prijavitelja
imaju diskriminatoran karakter.

Rezultati istraživanja

Rezultati provedenog istraživa-

nja tržišta prodaje drvne sječke
pokazali su sljedeće: Hrvatske
šume donijele su 2010. Kriterije
za prodaju drvne sječke i ogrjevnog drva za proizvodnju električne i/ili toplinske energije putem
postupka javnog nadmetanja.
Na temelju dva javna nadmetanja iz 2010. te javnih poziva iz
2012., 2015., 2016. i 2019., Hrvatske šume sklopile su više desetaka ugovora s poduzetnicima,
kupcima drvne sječke ili ogrjev-

nog drva. Na temelju sklopljenih
ugovora, Hrvatske šume obvezale su se ugovornim partnerima
prodavati drvnu sječku ili ogrjevno drvo za potrebe proizvodnje
električne i/ili toplinske energije.
Kupci su bili dužni kupljenu
robu koristiti isključivo za proizvodnju električne i/ili toplinske
energije budući da bi suprotno
postupanje kupca dovelo do raskida ugovora, a što je navedeno u ugovorima iz 2012. godine

pa nadalje. Uvjeti javnog poziva
mijenjali su se tijekom godina,
na način da u javnim nadmetanjima iz 2010. godine kupci nisu
bili ograničeni u pogledu maksimalnih količina drvne sječke /
ogrjevnog drva koje mogu kupiti, da bi javnim pozivom iz 2012.
bili ograničeni na maksimalno
100.000 tona drvne sječke godišnje.
Javnim pozivima iz 2015. i
2016. ta se količina mijenja, od-

nosno smanjuje, i ograničava na
maksimalno 60.000 tona godišnje drvne sječke / ogrjevnog
drva po projektu.

Javni pozivi

U javnim pozivima iz 2019. navedeno je kako kupac može kupiti
maksimalno 40.000 tona drvne
sječke ili 40.000 m3 ogrjevnog
drva godišnje po pojedinom projektu, ali ne više od 8.000 tona
drvne sječke ili 8.000 m3 ogrjev-

4.
HRVATSKE ŠUME
nog drva po 1 MWe instalirane
električne snage postrojenja godišnje. Dakle, maksimalna količina drvne sječke i ogrjevnog drva
koju je moguće kupiti na temelju
javnog poziva vezana je uz snagu
postrojenja, što u ranijim javnim
pozivima nije bio slučaj.
Također, za razliku od ranijih
javnih poziva, javnim pozivom iz
2015. godine uvedeni su dodatni kriteriji te bodovanje kriterija
koji će biti uzeti u obzir prilikom
odluke o odabiru poduzetnika s
kojim će Hrvatske šume sklopiti
predmetne ugovore.
Tako je navedeno kako će
se prijave razmatrati prema kriteriju ekonomski najpovoljnije
prijave, prema značaju kriterija,
odnosno uvedeni su kriteriji i
bodovanje kriterija, a kriteriji su
sljedeći: stupanj dovršenosti pogona, energetska odobrenja, rok
izgradnje projekta, stupanj iskoristivosti, tražena količina robe
za 1mW max 10000t, osigurano
financiranje projekta te indeks
razvijenosti lokalne samouprave
prema Odluci Vlade Republike
Hrvatske od 27. prosinca 2013.
Isto je navedeno i u javnom
pozivu za 2016. Javnim pozivom
iz 2019. izmijenjeni su i uvedeni dodatni kriteriji, kao što su:
ukupna učinkovitost postrojenja,
planirani broj radnika zaposlenih
kod kupca za potrebe korištenja
postrojenja po 1 MWe instalirane električne snage postrojenja,
stupanj razvijenosti jedinica lo-

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Svi ugovori raskinuti zbog nedostave uporabne dozvole
Iz dostavljene dokumentacije, kao i anonimne prijave, ne proizlazi
da su Hrvatske šume postupale na nejednak način vezano uz
raskid ugovora te da bi neosnovano raskidale ugovore. Naime, iz
zaprimljene dokumentacije proizlazi kako su svi ugovori koje su
Hrvatske šume raskinule tijekom godina raskinuti zbog nedostave
uporabne dozvole.

kalne samouprave na području
na kojem se nalazi postrojenje
sukladno indeksu razvijenosti,
stupanj razvoja postrojenja, rok
do kojega će postrojenje započeti s radom, tražena količina
robe po 1 MWe instalirane električne snage postrojenja te korištenje korisne toplinske energije
postrojenja.

Dostavljena
dokumentacija

Hrvatske šume raskidale su tijekom godina u više navrata predmetne ugovore.
Iz dostavljene je dokumentacije razvidno kako su ugovori
uvijek raskidani zbog toga što
druga strana nije u propisanom
roku dostavila uporabnu dozvolu, što je bio uvjet koji su morali
ispuniti prema ugovoru.
Predmetni ugovori sklapani
su na razdoblje od 14 godina,
budući da su Ugovori o otkupu
električne energije iz kogeneracijskih postrojenja na drvnu /
šumsku biomasu između Hrvatskog operatora tržišta energije
d.o.o. i nositelja kogeneracijskih

postrojenja, sklapani na određeno razdoblje od 14 godina,
na temelju Tarifnog sustava za
proizvodnju električne energije
iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako nema
indicija da su Hrvatske šume
postupale protivno propisima o
zaštiti tržišnog natjecanja.
Naime, tijekom godina mijenjali su se uvjeti natječaja na
način da su propisivani, novi,
dodatni kriteriji koje je potrebno ispuniti na strani kupaca drvne sječke ili ogrjevnog drva, što
je, između ostalog, dovelo i do
ograničenja količina drvne sječke
ili ogrjevnog drva koje je moguće
kupiti od Hrvatskih šuma, tako
da je određena maksimalna količina drvne sječke vezana uz snagu postrojenja, a što prema ranijim javnim pozivima (prije 2019.
godine) nije bio slučaj.
Međutim, navedeni su kriteriji prema svim kupcima bili jednaki te dostavljena dokumentacija
ne upućuje na nejednako postupanje prema različitim poduzetnicima, pri čemu AZTN nije ula-

ANONIMNA PRIJAVA
zio u izbor i određivanje samih
kriterija jer za isto nije nadležan.
Međutim, ono što je poduzetnicima koji su se javili AZTNu sporno jeste to da se u slučaju raskida ugovora s Hrvatskim
šumama poduzetnici moraju
javiti na novi javni poziv, odnosno ispunjavati kriterije iz novih
javnih poziva koji su s godinama
postajali sve brojniji i zahtjevniji
za kupce.
AZTN smatra kako navedeno ne bi trebalo biti sporno jer
su se sami doveli u tu poziciju
time što nisu ishodili uporabnu
dozvolu u roku u kojem su se to
obvezali prema starom ugovoru.
Osim toga, anonimni prijavitelj pozvao se i na to da Hrvatske šume kod ugovaranja količina
drvne sječke koje će biti isporu-

UGOVORI

čene pojedinoj kogeneraciji ne
uzimaju u obzir činjenicu da kogeneracije koje su dio grupacije
koje se bave preradom i obradom drva koriste vlastiti drvni
otpad te bi im, prema njegovom
mišljenju, Hrvatske šume trebale
smanjiti isporuku sječke i tako ih
onemogućiti da višak prodaju na
slobodnom tržištu.

Zaključno

Vezano uz navedeno, u ugovorima koje od 2012. nadalje Hrvatske šume sklapaju sa svojim kupcima, navedeno je da se ugovor
može raskinuti ako kupac robu
u cijelosti ne koristi za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, dakle kupljenu drvnu sječku
kupci bi morali koristiti za proizvodnju električne i/ili toplinske
energije te je ne bi smjeli prodavati na slobodnom tržištu.
Također, sukladno javnom
pozivu iz 2019. u prednosti pri
dodjeli bila su postrojenja koja
su tražila manji postotak sirovine u odnosu na instaliranu snagu
postrojenja budući da se bodovala tražena količina sirovine u
odnosu na instaliranu snagu postrojenja.
Na temelju zadnja dva provedena javna poziva, Hrvatske
šume po prvi put mogu sustavno
pratiti izvršenje ugovornih obveza kroz odredbe Ugovora o
prodaji drvne sječke ili ogrjevnog
drva za proizvodnju električne i/
ili toplinske energije. a

5.
PREDSJEDNIK VIJEĆA AZTN-A

DRŽAVNI INSPEKTORAT

UDRUŽENJE TRGOVINE HGK

Sudjelovanje predsjednika Vijeća AZTN-a na sjednici
predsjedništva Vijeća Udruženja trgovine Hrvatske
gospodarske komore
Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštiti tržišnog natjecanja i glavni državni inspektor, gospodin Andrija
Mikulić, sudjelovali su u radu sjednice predsjedništva Vijeća Udruženja trgovine HGK, održane 26. svibnja 2020.

S

vrha je bila otvaranje dijaloga s AZTN-om i Državnim inspektoratom o poteškoćama s kojima se suočava
sektor trgovine te iznalaženje
rješenja za aktualne probleme povezane s provođenjem
inspekcijskih nadzora i provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u
lancu opskrbe hranom (dalje:
ZNTP). Predsjednik HGK za
trgovinu i financije, gospodin
Josip Zaher, naglasio je potrebu prilagodbe ZNTP-a, budući
da povećani plasman i zaštita
domaće proizvodnje, kao jedan od njegovih ciljeva nije
ostvaren, već da je došlo do
povećanoga uvoza.
Gospodin Cerovac je istaknuo da je radi uspostave
ravnoteže na tržištu poljoprivrednim i prehrambenim
proizvodima, ZNTP svakako
trebalo donijeti. Istaknuo je
da je vrijeme od stupanja na

snagu do početka pune primjene bilo relativno kratko,
s obzirom na činjenicu da je
riječ o potpuno novom pravnom području.
Zbog toga je bilo za očekivati da će biti potrebna poboljšanja zakona, tim više što
je u međuvremenu na snagu
stupila i direktiva EU s kojom
će biti potrebno uskladiti i
ZNTP.
U kontekstu primjedbi
vezanih uz izricanje upravnokaznenih mjera, gospodin Cerovac je posebno naglasio da
kažnjavanje samo po sebi nije
svrha, već samo posljednja solucija, kad se poštene trgovačke prakse ne mogu uspostaviti
na drugi način. Komentirajući
najavljene izmjene ZNTP-a,
predsjednik Udruženja trgovine HGK, gospodin Ivica Katavić iznio je stajališta o pravcu u
kojem bi trebale ići očekivane
izmjene i dopune ZNTP-a. a

6.
COVID

OECD

ECN

OSTANIMO ODGOVORNI

Aktualnosti u pravu tržišnog natjecanja u svjetlu COVID krize
Predstavnici AZTN-a sudjelovali su na webinaru i sastancima OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje i na
sastanku šefova agencija u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja, koju su predstavljale članice Vijeća, dr. sc.
Mirta Kapural i mr. sc. Ljiljana
Pavlic i glavni ekonomist, mr. sc.
Ivan Ante Ivanda, nastavlja redovno sudjelovati na sastancima
OECD-ovog Odbora za tržišno
natjecanje, koji su ovaj put, zbog
globalne pandemije, održani uz
pomoć telekonferencijskih alata. Odbor okuplja sve države
članice OECD-a, ali i tijela poput AZTN-a, koji od lipnja 2016.
ostvaruje status sudionika u
radu Odbora.

Teme sastanaka

Strukturirani kroz niz okruglih
stolova i rasprava, na temelju
pisanih i usmenih priloga sudionika, sastanci su obuhvatili sljedeće teme: ograničenja poslovanja; tržišno natjecanje u sektoru
revizije; kriminalizacija kartela i
namještanja natječaja; konglomeratski učinci koncentracija;
start-upovi, “ubojite” akvizicije
i pragovi u ocjeni koncentracija; tržišno natjecanje u vrijeme
COVID-a-19; tržišno natjecanje i javna nabava. Predstavnici
AZTN-a aktivno su sudjelovali

na svim sastancima, a osobito
pisanim prilogom članice Vijeća,
mr. sc. Ljiljane Pavlic, na temu
kriminalizacije kartela i namještanja natječaja, gdje je prikazan
hrvatski zakonodavni okvir koji,
uz odredbe ZZTN-a, obuhvaća
i kaznene odredbe kad se radi
o kartelizaciji kroz namještanje
natječaja.

OECD webinar, sastanak
šefova tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja i
bilateralna konferencija

Tema tržišnog natjecanja u vri-

jeme COVID-a-19 bila je, pak,
također predmet OECD-ovog
webinara, održanog nekoliko
dana prije sastanaka Odbora,
na kojem je sudjelovala člani-

ca Vijeća, dr.sc. Mirta Kapural.
Cilj webinara bio je dobiti uvid
u postupanja tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u vrijeme COVID-a-19 te stajališta stručnjaka

Izazovi COVID krize
Aktualnost ove teme potvrđena je i na redovnom, virtualno
održanom sastanku šefova tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u
okviru Europske mreže za tržišno natjecanje, na kojem je AZTN
predstavljala članica Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic. O izazovima
koje COVID kriza postavlja pred nadležna tijela, gđa. Pavlic je
razgovarala i u bilateralnoj telekonferenciji, održanoj krajem
svibnja, na zahtjev zastupnika u Europskom parlamentu.

iz područja tržišnog natjecanja
o primjeni prava tržišnog natjecanja u vrijeme krize, kao što je
pandemija korona virusa.
U izlaganjima na prvu temu
(suradnja konkurenata i karteli
i Prakse zlouporabe vladajućeg
položaja/pretjerane cijene), naglasak je stavljen na postojeće
propise iz tržišnog natjecanja i
njihovu fleksibilnost u odnosu na
suradnju konkurenata u vrijeme
krize, a predstavnici nekoliko tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
(Australija, Belgija, Novi Zeland)
podijelili su svoja praktična iskustva.
U drugom dijelu webinara
raspravljalo se o pretjeranim cijenama proizvoda neophodnih
u vrijeme krize (hrana, sanitetski proizvodi) i pristupa tijela
za zaštitu tržišnog natjecanja u
utvrđivanju ove vrste zabranjenog postupanja poduzetnika u
vladajućem položaju.
Polazeći od dugotrajnosti
ove vrste postupaka i nužnosti
reagiranja na pretjerano visoke
cijene, jedan od zaključaka prisutnih bio je da je možda pravo
zaštite potrošača primjerenije
od prava tržišnog natjecanja. a

7.
ZAJEDNIČKI POTHVAT

ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA

Mjere i uvjeti za nizozemski
zajednički pothvat razvoja
aplikacija za putovanja
Nizozemsko tijelo za tržišno natjecanje odobrilo je zajednički pothvat za razvoj mobilne aplikacije za putovanja između Nizozemskih željeznica (NS) i kompanije Pon, koja
je između ostalih održivih djelatnosti vezanih uz mobilnost, uvoznik automobila, proizvođač i prodavatelj bicikala i pružatelj usluga nove mobilnosti, pod uvjetom da usluge
razvoja aplikacija budu ponuđene i konkurentima na tržištu pružanja tih usluga. Zajedničkim pothvatom NS i Pon razvit će mobilnu aplikaciju za putovanja imena Hely koja će
svojim korisnicima pružati usluge planiranja,
rezervacija i plaćanja putovanja u kojima se
koriste različiti oblici transporta. Nizozemsko tijelo za tržišno natjecanje odobrilo je
zajednički pothvat u prvoj fazi ocjene, no tek
nakon što su se njegovi sudionici obvezali da
će svoje usluge ponuditi i rivalima na tržištu
razvoja mobilnih aplikacija pod istim uvjetima koje su dali Helyju. U suprotnome, ovaj
je zajednički pothvat mogao značajno utjecati na tržišno natjecanje na tržištu javnog
iznajmljivanja bicikala (bike-sharing), dijeljenja
automobila (car-sharing) i javnog transporta, a oslabilo bi tržišno natjecanje i inovacije na tržištu aplikacija za putovanja da su Pon
i NS ponudili svoje željezničke usluge i usluge iznajmljivanja bicikala aplikacijama koje su
im konkurenti po višim cijenama ili nepovoljnijim uvjetima od onih koji su dani Helyju. 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

Mjere i za albanski nogometni
savez u prijenosu utakmica
Albansko tijelo za tržišno natjecanje utvrdilo je
da je albanski nogometni savez zlouporabio svoj
vladajući položaj na tržištu organiziranja prijenosa
utakmica i naložilo mu da prava emitiranja mora
dodijeliti više nego jednom pružatelju tih usluga.
Naime, albanski nogometni savez je prava prijenosa svih kupskih, nacionalnih i internacionalnih
utakmica ustupio jednoj, najpopularnijoj albanskoj
TV platformi DigitAlb. Također, prema odluci tijela za tržišno natjecanje, savez je vezao ulaznice za atraktivne utakmice nacionalnih timova za
ulaznice manje atraktivnih utakmica, dok je cijena
ulaznica za utakmice nacionalnih timova bila neopravdano visoka. Uz to, savez nije dopustio DigitAlbu emitiranje reklama konkurenata njegovog
najvećeg sponzora AMA Caffea. Temeljem albanskog zakona, albanski nogometni savez ima zakonski monopol u organizaciji nacionalnog i internacionalnog nogometa u zemlji, kao i u svakoj
gospodarskoj aktivnosti koja iz nje proizlazi, kao
što su prijenos utakmica i promidžbena aktivnost,
pa je tržišni regulator mjerodavno tržište utvrdio kao gospodarsku djelatnost saveza. Kako bi
se spriječili negativni učinci na tržišno natjecanje, albansko tijelo za tržišno natjecanje naložilo
je savezu mjere u smislu ustupanja prava emitiranja kroz dva paketa različitim pružateljima usluga
– jedan za utakmice lige i drugi za utakmice kupa,
dok trajanje ugovora treba biti ograničeno na tri
godine. Ako savez ne pristane provesti navedene
mjere, nacionalno tijelo može mu izreći kaznu u
visini od 5 % prosječnog dnevnog prihoda. a

KARTEL

Finska traži visoku kaznu
za dobavljača hardverske
opreme
Finsko tijelo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača traži od nadležnog Tržišnog
suda da izrekne najvišu kaznu u posljednjih deset godina u iznosu od 9 milijuna
eura finskom dobavljaču hardvera Isojoen Konehalli (IKH) zbog utvrđivanja maloprodajnih cijena (RPM). IKH je od 2010.
nametao preporučene cijene trgovcima na malo, kažnjavao ih ako se tih cijena nisu pridržavali i primjenjivao različite poticajne naknade kako bi trgovce koji
koriste njihovu on-line trgovinu privukao
da se pridržavaju fiksnih maloprodajnih
cijena. U provedenoj istrazi finski regulator utvrdio je da je IKH pratio trgovce
na malo koji se opskrbljuju njegovim proizvodima i kontaktirao one koji su prodavali ispod preporučenih cijena. Ako trgovac ne bi podigao njegove cijene, IKH bi
mu ukinuo popuste, zabranio korištenje
njegovog robnog žiga, obustavio isporuke i čak raskinuo ugovor.
Svi trgovci koji su se koristili on-line
trgovinom IKH-a po posebnim ugovorima o on-line prodaji također su prihvatili
IKH-ove fiksne prodajne cijene, pri čemu
ih je IKH poticao popustima za sklapanje takvih ugovora. IKH poriče povredu,
a do presude o kazni Tržišnog suda, tržišni regulator naredio je obustavu primjene spornih odredaba ugovora. a

Vjekoslava Belovari, prof., voditeljica Odjela za Komunikacije
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Tatjana Jakovljević, prof., univ.spec.eur.st., samostalna savjetnica, Odjel za komunikacije
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

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

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

ODLUKE AZTN-A

Talijanski sud potvrdio kaznu od 50
milijuna eura za helikopterski kartel
Nakon što je talijansko tijelo za tržišno natjecanje u veljači
2019. izreklo kaznu za osam helikopterskih prijevoznika i njihovo udruženje od ukupno 67 milijuna eura za dogovaranje
o cijenama prijevoza od 2010. do 2017. godine, i namještanje
natječaja za pružanje vatrogasnih usluga u razdoblju od 2005.
do 2018. godine, talijanski regionalni upravni sud potvrdio
je odluku tijela za tržišno natjecanje i utvrdio odgovornost
društva majke Babcock zbog povreda prava tržišnog natjecanja društva kćeri Babcock Mission Critical Services Italia, kojeg je razmjerno kaznio s 50,6 milijuna eura.
Babcock se žalio na presudu tvrdeći da je talijanski regulator odluku donio nezakonito glasanjem samo dvaju vijećnika, da je nepravilno proveo prethodno ispitivanje tržišta, da
je krivo interpretirao činjenice, da je pogrešno utvrdio ograničenje tržišnog natjecanja po cilju te da je neadekvatno izračunao visinu kazne i utvrdio odgovornost društva majke. No,
sud je po svim navedenim elementima potvrdio odluku talijanskog tijela za tržišno natjecanje koje je prema navodima
suda odluku donijelo ispravno i proporcionalno kaznilo za
povredu prava tržišnog natjecanja. a

Odluke AZTN-a objavljene u svibnju
i lipnju 2020.
• Pravilnik o radionicama za tahografe

(“Narodne novine”, br. 36/19) - Mišljenje

• Studenac d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik

- Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe
koncentracije poduzetnika

• JTPEG CI, Republika Češka, Oleg Uskoković,

Varaždin, stjecanje zajedničke kontrole nad AUCTOR
HOLDING, a.s., Republika Češka - Rješenje o
odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije
poduzetnika

• AZTN protiv Usluga Poreč d.o.o., Poreč i Grada
Poreča - Rješenje o odbacivanju inicijative

