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Sadržaj
10. srpnja 2021. prestala uvjetno dopuštena koncentracija HT-a i Optime
AZTN ocijenio dopuštenima koncentraciju Petrol d.d. i Crodux Derivati dva
d.o.o. te koncentraciju ISKRA d.o.o. i ELKA d.o.o.
Provedba Zntp-a: AZTN kaznio Koku d.d.,Varaždin sa 100.000,00 kuna zbog
zakašnjenja u plaćanju njezinim dobavljačima - proizvođačima brojlera (pilića)
Na tržištu tiska i dalje prisutan višegodišnji jače izražen trend pada prodanih
naklada
Europska komisija objavila izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2020. godinu
Objavljen zajednički dokument o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima (DMA)
Europska komisija objavila početne nalaze istrage u sektoru potrošačkog
interneta stvari
Europska komisija objavila javno savjetovanje vezano za nacrt izmjena VBER-a
i pripadajućih smjernica
Europska komisija objavila javno savjetovanje vezano za reviziju HBER-ova
i pripadajućih smjernica
Dovršena evaluacija definicije mjerodavnog tržišta
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10. srpnja 2021. prestala uvjetno
dopuštena koncentracija HT-a i Optime
AZTN prihvatio Izvanredno izvješće Povjerenika o
provedenim aktivnostima u svrhu prodaje dionica
Optime te prestanka upravljanja Optimom od
strane HT-a s 10. srpnjem 2021.

AZTN

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN), poštujući u cijelosti
odredbe Zakona o tržištu kapitala ("Narodne novine", br.
65/18. i 17/20., dalje u tekstu:
ZTK) koje se odnose na objavljivanje propisanih informacija
izdavatelja i zloporabu tržišta,
kao i izravno primjenjivu Uredbu (EU) br. 596/2014. Europskog
parlamenta i Vijeća od 16. travnja
2014. o zlouporabi tržišta, ovim
putem obavještava javnost kako
je prihvatila Izvanredno izvješće
Povjerenika Deloitte d.o.o., sa
sjedištem u Zagrebu, Radnička
cesta 81 (dalje u tekstu: Povjerenik) o provedenim aktivnostima
u svrhu prodaje dionica poduzetnika OT – Optima Telekom d.d.,
sa sjedištem u Zagrebu, Bani
75/a (dalje u tekstu: Optima) te
prestanka upravljanja Optimom
(prestanak koncentracije) od
strane poduzetnika HT-Hrvatski
telekom d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21 (dalje u
tekstu: HT) s 10. srpnjem 2021.
Naime, HT, Zagrebačka banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu,
Trg bana Josipa Jelačića 10 (dalje
u tekstu: Zagrebačka banka) i
Telemach Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Marohnića 1, potpisali su 9. srpnja 2021.
Ugovor o kupoprodaji dionica poduzetnika Optima, čija je
provedba podložna regulatornim
odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima. Neovisno o na-
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HT
vedenom, Ugovor o upravljanju
nad Optimom između HT-a i Zagrebačke banke d.d. prestao je s
danom 10. srpnja 2021., čime je
prestalo upravljanje HT-a Optimom te su provedene aktivnosti
temeljem kojih HT sa navedenim
datumom, sukladno nalogu iz
rješenja AZTN-a iz lipnja 2017.,
nema više upravljačkih prava
nad Optimom, a o čemu su HT
i Optima izvijestili putem javnih
objava na službenim stranicama
Zagrebačke burze.
AZTN će od Povjerenika zatražiti i završno izvješće o provedenim mjerama koje su određene rješenjem AZTN-a o uvjetno
dopuštenoj koncentraciji HT-a i
Optime iz lipnja 2017. te će o navedenom izvijestiti javnost.

Kronologija tijeka
uvjetno dopuštene
koncentracije

Navedeni postupak AZTN-a započeo je podnošenjem prijave
namjere provedbe koncentracije
HT i Optima sredinom 2013. s
obzirom na postupak predstečajne nagodbe Optime i namjeru
sklapanja predstečajne nagodbe
vjerovnika Optime, u kojoj su
najveći vjerovnici bili Zagrebačka
banka i HT.
Prvotnim rješenjem, AZTN
je u ožujku 2014., vodeći računa
o svim konkretnim činjeničnim,
pravnim i gospodarskim okolnostima, a nakon provedene pravne
i ekonomske analize mjerodav-

OPTIMA
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NEOVISNO O ISHODU POSLJEDNJE TRANSAKCIJE
KUPOPRODAJE DIONICA, KONCENTRACIJA HT-A I
OPTIME, SUKLADNO MJERI IZ RJEŠENJA AZTN-A IZ
LIPNJA 2017. GODINE, PRESTALA JE S 10. SRPNJEM 2021.,
S KOJIM DATUMOM PRESTAJE I UPRAVLJANJE HT-A
NAD OPTIMOM

nog tržišta, navedenu koncentraciju ocijenio uvjetno dopuštenom.
Pri ocjeni koncentracije,
AZTN je prihvatio "obranu primjenom kriterija opadajućeg
poslovanja Optime" (engl. failing
firm defence) jer je utvrdio da bi
u slučaju izlaska Optime s tržišta,
struktura natjecanja na mjerodavnom tržištu bila narušena barem do jednake razine kao i kad
do koncentracije ne bi došlo.
No, unatoč prihvaćanju toga
kriterija, bila je riječ o koncentraciji koja se mogla dopustiti
samo uz ispunjavanje vrlo strogih i obuhvatnih mjera i uvjeta za
otklanjanje mogućih negativnih
učinaka koncentracije na tržišno natjecanje na tržištu pružanja
elektroničkih
komunikacijskih
usluga u nepokretnim mrežama
u Republici Hrvatskoj.
Prije svega, trajanje koncentracije HT-a i Optime bilo je
ograničeno na razdoblje od četiri godine, počevši od HT-ovog
stjecanja kontrole nad Optimom
odnosno od trenutka kada su sve

odluke glavne skupštine Optime
koje su predviđene predstečajnom nagodbom valjano donesene i upisane u sudski registar.
Nadalje, AZTN je u lipnju 2017.
donio rješenje kojim je djelomično ukinuo rješenje iz ožujka
2014. kojim je uvjetno dopustio
koncentraciju HT-a i Optime,
budući da su nastupile okolnosti
koje se nisu mogle predvidjeti ni
izbjeći te nisu ovisile o volji sudionika koncentracije u vrijeme donošenja rješenja iz ožujka 2014.,
a za posljedicu su imale da neke
mjere i uvjeti iz rješenja AZTN-a
iz 2014. nisu mogli biti ispunjeni
u propisanim rokovima. Stoga je
upravljanje nad Optimom produljeno za još tri godine.
Rješenjem iz lipnja 2017.
AZTN je obvezao HT da u siječnju 2020. (od 1. do 31. siječnja 2020.) započne s postupkom
prodaje svih svojih dionica Optime putem objave međunarodnog
konkurentnog javnog natječaja,
uz objavu oglasa u najmanje jednom uglednom međunarodnom
financijskom glasilu. Također, tim

rješenjem je utvrđeno da u slučaju da u roku od šest mjeseci
od utvrđenog početka prodaje
dionica ne bude interesa za preuzimanje Optime odnosno ako
podnesene ponude za kupnju
dionica Optime ne budu objektivno prihvatljive, HT se obvezuje angažirati investicijsku banku
s mandatom za vođenje prodaje
Optime.

Zaključak

Zaključno, ukoliko se unatoč
svemu navedenome dionice Optime ne uspiju prodati najkasnije
do 10. srpnja 2021. odnosno s
istekom sedmogodišnjeg razdoblja upravljanja Optimom, navedenim rješenjem AZTN-a utvrđeno je kako kontrola HT-a nad
Optimom automatski prestaje
te HT sva upravljačka prava nad
Optimom mora prenijeti na Zagrebačku banku ili treću osobu
koja nije povezana s HT-om.
Stoga je AZTN rješenjem iz
lipnja 2017. odredio nove mjere,
uvjete i rokove koje sudionici
koncentracije moraju ispuniti u
narednom razdoblju, s ciljem da
se Optima očuva kao treći neovisni takmac na mjerodavnom tržištu odnosno da se kroz postupak
prodaje Optime otvori mogućnost stvaranja trećeg operatora
na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.
Također, tim je rješenjem
AZTN-a utvrđeno kako će u slučaju da tijekom postupka prodaje

AZTN

dionica Optime budu podnesene
dvije ili više jednako vrijedne ponude, prednost pri kupnji imati
ponuditelj koji u trenutku kupnje nije prisutan na konkretnom
mjerodavnom tržištu.
Spomenutim
rješenjem
AZTN-a iz lipnja 2017. bili su dodatno propisani uvjeti vezani za
upravljanje Optimom u razdoblju u kojem HT ostvaruje kontrolu nad njom, a mjere i uvjeti
se odnose na Optiminu imovinu
iskazanu kroz korisničku bazu i
infrastrukturu.
U ovom predmetu, koji sadrži
mjere praćenja postupanja sudionika koncentracije (tzv. bihevioralne mjere), a koje se rijetko
nalažu u europskoj praksi u postupcima ocjene dopuštenosti
koncentracija zbog složenosti i
iscrpnosti njihova praćenja, odobrenim trajanjem koncentracije
na ograničeno vremensko razdoblje, AZTN je obavio gotovo
600 radnji u postupku, surađivao
s članovima tima Povjerenika te
aktivno surađivao sa HAKOMom pri praćenju mjera s obzirom
na njihovo stručno znanje u području telekomunikacija, što je u
konačnici rezultiralo temeljnim
ciljem rješenja AZTN-a da se
Optima očuva kao treći neovisni
takmac na mjerodavnom tržištu
odnosno da se kroz postupak
prodaje Optime otvori mogućnost stvaranja trećeg operatora
na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu. a
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AZTN ocijenio dopuštenima koncentraciju Petrol d.d. i Crodux
Derivati dva d.o.o. te koncentraciju ISKRA d.o.o. i ELKA d.o.o.
A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) je 29. lipnja 2021. ocijenila dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja nastaje
stjecanjem kontrole poduzetnika

Petrol d.d., sa sjedištem u Ljubljani, R. Slovenija (dalje u tekstu: Petrol) nad poduzetnikom Crodux
Derivati Dva d.o.o., sa sjedištem
u Zagrebu (dalje u tekstu: Crodux Derivati Dva).

Provedbom navedene koncentracije, Petrol preuzima poslovanje Crodux Derivata Dva
koje se odnosi na trgovinu na veliko naftnim derivatima (benzinskim i dizelskim motornim gori-

vom i ekstralakim loživim uljem)
te trgovinu na malo naftnim derivatima (motornim gorivima-benzinskim i dizelskim gorivom te
UNP-om).
U konkretnom slučaju, iz ekonomske i pravne analize proizlazi
kako je riječ prvenstveno o širenju maloprodajne mreže Petrola
na teritoriju Republike Hrvatske
(dalje u tekstu: RH) stjecanjem
prodajnih mjesta Crodux Derivati Dva, nakon čega bi Petrol na
teritoriju RH imao tržišni udjel
od 20-30% prema broju benzinskih postaja, dok bi INA d.d., kao
najznačajniji poduzetnik na tržištu i dalje ostvarivao tržišni udjel
od 40-50%.

Mjerodavna tržišta

U odnosu na relevantne podatke
o veličini i strukturi mjerodavnih
tržišta te iz analize koja razrađuje učinke navedene koncentracije, kako horizontalne tako i
vertikalne učinke, proizlazi kako
je tržište trgovine na veliko naftnim derivatima u RH otvoreno
i lako dostupno za konkurente
iz inozemstva, odnosno kako
ne postoje značajne prepreke za
ulazak novih i rast postojećih sudionika na tržištu. Postoje raspo-

U ODREĐENOM
RAZDOBLJU
NAKON PROVEDBE
KONCENTRACIJE,
PETROL NAMJERAVA
ZADRŽATI
BRAND CRODUX
ZBOG NJEGOVE
PREPOZNATLJIVOSTI
KOD KRAJNJIH KUPACA

loživi značajni skladišni kapaciteti
u RH i u regiji, koji su dobro distribuirani i omogućavaju opskrbu
svih dijelova RH, ali isto tako i
opskrbu iz više različitih dobavnih pravaca.
Analiza izvora i količina nabave naftnih derivata u posljednje
tri godine pokazala je kako su
količina, ali i izvori uvoza naftnih
derivata značajno varirali, ukazujući kako uvoz brzo reagira na
promjene u potražnji i uvjetima
ponude.
U analizi učinaka navedene
koncentracije na tržište trgovine na malo naftnih derivata
primijenjene su, osim visine tržišnih udjela i metode UPP (eng.
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upward pricing pressure), analize
tržišnog natjecanja na razini pojedinačnih benzinskih postaja ("lokalni učinak"), koje su pokazale
vrlo nisku razinu mogućeg utjecaja na povećanje cijena te kako
će nakon provedbe predmetne
koncentracije na svim lokalnim
područjima ostati dovoljan broj
benzinskih postaja konkurenata,
a što bi isključivalo mogućnost
da nakon provedbe koncentracije, Petrol odredi više cijene ili
nepovoljnije uvjete poslovanja.
Postojeća mogućnost lakog
i brzog ulaska konkurenata iz
inozemstva u slučaju promjene
cijena na tržištu RH predstavlja
element koji može brzo i lako
destabilizirati bilo kakvu koordinaciju postojećih sudionika na
tržištu. Petrol neće imati mogućnost isključiti kupca s tržišta
trgovine na veliko budući da kupac može lako nabaviti potrebne
količine od drugih sudionika na
tržištu, a takav kupac može i sam
relativno lako ući na tržište trgovine na veliko.
Koordinacija na maloprodajnom tržištu je manje vjerojatna
zbog asimetrije tržišnih udjela, a
i strukture troškova vodećih poduzetnika. Samo tržište nije sklono koordinaciji zbog svojih karakteristika, u smislu otvorenosti
na veleprodajnoj razini te tjednih
usklađenja cijena na maloprodajnoj razini, koje trgovcima onemogućava ili značajno otežava
bilo kakav dogovor oko uvjeta

KONCENTRACIJE

koordinacije. Nakon provedbe
koncentracije, INA će i dalje zadržati poziciju vodećeg takmaca
te značajnog izvora nabave naftnih derivata. Također 29. lipnja

NAFTNI DERIVATI

2021., AZTN je, temeljem skraćenog obrasca prijave namjere
provedbe koncentracije, ocijenio
dopuštenom namjeru provedbe
koncentracije koja nastaje stje-

TRŽIŠTA NA KOJIMA JE ISKRA PRIMARNO PRISUTNA
SU TRŽIŠTE AUTOMATIZACIJE CESTOVNOG I
ŽELJEZNIČKOG PROMETA, TRŽIŠTE SISTEMSKIH
RJEŠENJA U TELEKOMUNIKACIJSKIM SUSTAVIMA I
ENERGETIKE NA SVJETSKOJ RAZINI

INDUSTRIJSKI KABELI

canjem kontrole poduzetnika
ISKRA d.o.o., sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija (dalje
u tekstu: ISKRA) nad poduzetnikom ELKA d.o.o., sa sjedištem u
Zagrebu (dalje u tekstu: ELKA).

Dopuštena namjera
provedbe koncentracije
poduzetnika ISKRA nad
poduzetnikom ELKA

Navedena koncentracija će imati
učinak na mjerodavnim tržištima
proizvodnje i prodaje industrij-

skih kabela na teritoriju Europske unije (dalje u tekstu: EU), na
kojima je prisutna ELKA, a riječ
je o energetskim, telekomunikacijskim, brodskim i željezničkim
kabelima. Namjerom provedbe
navedene koncentracije očekuje se ostvarivanje značajnih poslovnih sinergija navedenih poduzetnika, osobito s obzirom na
ranije stjecanje kontrole ISKRE
nad brodogradilištem u Šibeniku. Osim toga, očekuje se kako
će transakcija pozitivno utjecati
i na kupce industrijskih kabela
na unutarnjem tržištu EU gdje je
prisutna ELKA, budući da ISKRA
u okviru svog poslovanja aktivno
ulaže u razvoj novih tehnoloških
rješenja s posebnim naglaskom
na ulaganja u istraživačke i razvojne aktivnosti. Također, sinergija proizvodnih tehnologija i
specifičnih know-how znanja sudionika koncentracije će dovesti
do bolje dostupnosti proizvoda
sudionika koncentracije i razvoja
njihove kvalitete.
Na javni poziv za dostavu mišljenja i primjedbi vezano uz obje
navedene koncentracije, AZTN
nije zaprimio primjedbe i mišljenja trećih - zainteresiranih osoba.
Stoga su obje koncentracije
ocijenjene dopuštenima, na tzv.
prvoj razini, u smislu odredaba
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja temeljem podataka i dokumentacije dostavljenih uz prijave
koncentracija i temeljem analiza
kojima AZTN raspolaže. a
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PROVEDBA ZNTP-A

KOKA D.D.

UPRAVNI POSTUPAK

UPRAVNO-KAZNENE MJERE

Provedba Zntp-a: AZTN kaznio Koku d.d., Varaždin sa
100.000,00 kuna zbog zakašnjenja u plaćanju njezinim
dobavljačima - proizvođačima brojlera (pilića)
A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) je zbog povrede Zakona
o zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom
(dalje u tekstu: ZNTP) kaznila
KOKU d.d. sa 100.000,00 kuna.
AZTN je protiv KOKE d.d.
po službenoj dužnosti pokrenuo upravni (ispitni) postupak u
smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja
iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi
sa sadržajem i načinom provedbe poslovnih odnosa KOKE d.d.
s njezinim proizvođačima brojlera (pilića).
Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da
je KOKA d.d., iskorištavajući
značajnu pregovaračku snagu
svojim dobavljačima - proizvođačima brojlera nametnula nepoštene trgovačke prakse plaćajući im izvan roka propisanog
ZNTP-om, odnosno izvan roka
od 60 dana.
Navedena zakašnjenja u plaćanju, čime su počinjene nepo-

štene trgovačke prakse, utvrđena su u odnosu na 7 dobavljača
- proizvođača brojlera i u odno-

su na 34 računa koje su KOKI
d.d. izdali navedeni dobavljači, a
u razdoblju od 13. lipnja 2018.

do 18. travnja 2019. AZTN je
uzimajući u obzir težinu, opseg
i vrijeme trajanja povrede te

posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, KOKI d.d. izrekao upravno - kaznenu mjeru u visini od
100.000,00 kuna, kao i zabranu
daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim
praksama.
AZTN smatra da je izrečena upravno – kaznena mjera
razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti
ostvaren cilj njezina izricanja u
smislu odvraćanja od kršenja
odredbi ZNTP-a, ne samo u
odnosu na KOKU d.d., već i u
odnosu na sve druge adresate
ovoga zakona.
KOKA d.d. je u cijelosti uplatila izrečenu upravno – kaznenu
mjeru u iznosu od 100.000,00
kuna i o tome dostavila dokaz
AZTN-u.
Cjeloviti tekst rješenja
bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici
AZTN-a, na poveznici http://
www.aztn.hr/ea/wp-content/
uplo ad s / 2021/07/ U PI - 034 032018-04012.pdf. a
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A

Na tržištu tiska i dalje prisutan višegodišnji
jače izražen trend pada prodanih naklada
Prodana naklada općeinformativnih dnevnika i tjednika kao i oglašavanje u dnevnicima,
bilježe negativan trend u 2020. godini. To je nastavak višegodišnjeg trenda pada prodanih
naklada, ali i financijskih pokazatelja stanja na tržištu. Jedino se na tržištu oglašavanja u
tjednicima bilježi nepromijenjeno stanje u odnosu na prethodnu 2019. godinu

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) provela je redovito istraživanje tržišta tiska u Republici
Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) u
2020. godini, s ciljem utvrđivanja
tržišnih udjela poduzetnika koji
djeluju na tom tržištu. Ukupno
33 poduzetnika, novinskih nakladnika i distributera tiska predstavljali su uzorak poduzetnika za
predmetno istraživanje u upitniku
AZTN-a, a analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici),
tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima
te tržišta trgovine tiskom na području RH. U istraživanje za 2020.
godinu obuhvaćen je i jedan novi
tjednik, "Imperijal", koji je ugašen
u listopadu 2020. godine, odnosno na tržištu je bio manje od
godine dana.
U odnosu na prethodnu 2019.
godinu, u promatranoj 2020. godini pet je nakladnika manje u
uzorku jer su neke tiskovine ugašene, primjerice "BnM" nakladnika Croata d.o.o., dok je regionalni
općeinformativni tjednik Bjelovarski list promijenio nakladnika
i od siječnja 2020. godine poduzetnik Mozaik-Media d.o.o., Bjelovar je novi nakladnik navedenog
tjednika.
Nadalje, tjednik "Virovitički
list" u nakladi poduzetnika Informativni centar Virovitica d.o.o. je
od 26. ožujka 2020. godine postao dvotjednik. Ovdje se podsje-
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ća kako je i "Globus" s početkom
2019. godine promijenio dinamiku izlaženja te je postao dvotjednik. "Narodni list" je također od
ožujka 2020. godine ugašen u tiskanom izdanju.
Tržišni udjeli poduzetnika na
mjerodavnim tržištima utvrđeni
su na temelju prodanih naklada
izraženih u primjercima tiskovina,
odnosno prihoda koji su poduzetnici ostvarili na tržištu oglašavanja, trgovinom na veliko tiskom
i tržištu trgovine na malo tiskom.

Tržište prodane naklade
općeinformativnih
dnevnika

U 2020. godini prodana naklada
svih općeinformativnih dnevnika
u RH iznosila je 42,9 milijuna komada. Navedena naklada je smanjena za 19 posto u odnosu na
2019. kada je iznosila 53,3 milijuna prodanih primjeraka. Pad prodane naklade je jače izražen nego
u 2019. godini u odnosu na 2018.
kada se bilježio pad u iznosu od
12 posto. Svi općeinformativni
dnevnici bilježe pad prodane naklade u odnosu na 2019. godinu.
Značajan iznos prodane naklade u 2019. godini ostvarili su
još nakladnici dnevnika "Slobodna
Dalmacija" (nakladnik "Slobodne
Dalmacije" je od 1. travnja 2019.
postao poduzetnik Hanza Media) s tržišnim udjelom od 10 do
20 posto i "Novi list" (Glas Istre
Grupa) s tržišnim udjelom od 5
do 10 posto. Oba dnevnika su

NAKLADNIŠTVO

regionalnog karaktera i bilježe
pad prodaje u odnosu na 2019.
godinu. Pad prodaje jače je izražen kod svih nakladnika dnevnika
u usporedbi s prethodnim istraživanjem za 2019. godinu (odnos
2019./2018.), jedino kod "Jutarnjeg lista" se bilježi blaže izražen
pad prodane naklade.
Promatrano prema vlasničkim
grupama, na tržištu dnevnika u
promatranoj 2020. godini najveći udjel od 50 do 60 posto ima
Styria AG ("24 sata" i "Večernji
list"), uz blagi rast tržišnog udjela u odnosu na prethodnu 2019.
godinu. Ujedno se bilježi nastavak
trenda rasta zajedničkog tržišnog
udjela oba nakladnika Styria Grupe. Hanza Media Grupa ("Jutarnji
list" i "Slobodna Dalmacija") s
udjelom od 20 do 30 posto bilježi
blagi pad tržišnog udjela.
Treća grupacija nakladnika
Glasa Istre ("Novi list", "Glas
Istre" i "Zadarski list") ostvarila je zbirni tržišni udjel od 10
do 20 posto i bilježi stagnirajući
trend. JOJ Media House, a.s. iz
Bratislave je u srpnju 2016. godine stekao kontrolu nad riječkim
Novim listom, pulskim Glasom
Istre i zadarskim poduzetnikom
RTD, koji su nakladnici navedena
tri dnevnika. Podaci o stranim općeinformativnim dnevnicima dobiveni su od jedinog nacionalnog
distributera TISAK plus d.o.o.,
poduzetnika Inovine d.d., Zagreb
te od poduzetnika VIBM d.o.o.,
Cavtat, koji u sklopu Press Rea-

OGLAŠAVANJE

DNEVNICI

Prodane naklade u 2020. godini
Najveću prodanu nakladu u 2020. godini, kao i prethodnih
godina, ostvario je dnevnik "24sata" (Styria Grupa), s ostvarenim
tržišnim udjelom od 30 do 40 posto uz nastavak trenda pada
prodaje. Istovremeno se bilježi blagi rast tržišnog udjela, usprkos
padu prodaje, iz razloga jače izraženog pada ukupnog tržišta
prodane naklade općeinformativnih dnevnika. Slijedi "Večernji
list" (također Styria Grupa), s ostvarenim tržišnim udjelom
od 20 do 30 posto i blagim rastom tržišnog udjela. Treći po
prodanoj nakladi je "Jutarnji list" (Hanza Media Grupa) s tržišnim
udjelom od 10 do 20 posto, uz pad prodane naklade u odnosu na
prethodnu 2019. godinu.

der Inc projekta (tiskanje stranih
tiskovina na osnovu digitalnog tiska i interneta na temelju licence)
tiska strane tiskovine te ih prodaje direktno u hotelima i ostalim
smještajnim objektima. Na TISAK
plus d.o.o. otpada najveći udio
broja primjeraka stranih općeinformativnih dnevnika odnosno
85 posto, istovjetno pokazatelju
u 2019. godini. VIBM d.o.o. je od
studenoga 2020. godine prestao
s tiskanjem stranih tiskovina kroz
Press Reader Inc sustav.

Tržište prodane naklade
općeinformativnih
tjednika

Prodana naklada tjednika u promatranoj 2020. godini bilježi pad
od 20 posto u odnosu na 2019.
Ukupno je prodano oko 2,3 milijuna primjeraka općeinformativnih tjednika u 2020. godini, dok
je u prethodnoj 2019. prodano
nešto manje od 2,9 milijuna pri-

NAJPRODAVANIJI
TJEDNIK JE POSTAO
"MEĐIMURJE", SLIJEDI
GA "HRVATSKI
TJEDNIK", DOK JE TREĆI
"7DNEVNO"

mjeraka. Pad je jače izražen jer
je u 2019. godini zabilježen pad
prodaje u iznosu od 15 posto u
odnosu na 2018. godinu.
Većina
općeinformativnih
tjednika u skladu s tim općim
trendom u 2020. godini bilježi
pad prodane naklade u odnosu na
2019., uz iznimku tjednika "Nacional" i "Međimurske novine", koji
bilježe blagi rast prodane naklade.
Ujedno se bilježe veće promjene kod prva tri općeinformativna tjednika, za razliku od tržišta
prodane nakladne općeinforma-

TJEDNICI
tivnih dnevnika. Najprodavaniji
općeinformativni tjednik više nije
"7Dnevno" koji izlazi u nakladi
poduzetnika Singar d.o.o. Zagreb,
već je to u 2020. godini postao
"Međimurje" u nakladi poduzetnika List Međimurje d.o.o., usprkos
padu prodane naklade. Drugi po
prodanoj nakladi u 2020. godini
je "Hrvatski tjednik" novinskog
nakladnika Tempus d.o.o., Zadar,
dok je treći "7Dnevno". Sva tri
tjednika bilježe tržišni udio od
10-20 posto.
Četvrti i peti su tjednici koji
imaju izrazito nacionalnu dimenziju, tjednik "Nacional" i "24sata
Express" (Styria Grupa) s tržišnim udjelom manjim od 10 posto.
Značajan pad prodane naklade bilježi tjednik "7dnevno" u
nakladi poduzetnika Singar d.o.o.,
kao i neki regionalni tjednici: "Podravski list", "Međimurje" (koji je
prvi po broju prodanih primjeraka tjednika u 2020. godini) te
"Dubrovački vjesnik".

Tržište oglašavanja u
općeinformativnom tisku
– dnevnici i tjednici

Ukupan prihod nakladnika ostvaren od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima u 2020. godini iznosi 117,3 milijuna kuna te
je u odnosu na prethodnu 2019.
( kada se bilježio prihod u iznosu
od 151,3 milijuna kuna), prihod
od oglašavanja u dnevnicima manji za 34 milijuna kuna. U postotnom iznosu bilježi se smanjenje
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prihoda od oglašavanja u dnevnicima u iznosu od 22 posto.
Pad je višestruko jače izražen
u usporedbi s prethodnim istraživanjem za 2019. godinu, kada je
pad u odnosu na 2018. iznosio
samo 4,3 milijuna kuna. Promatrano po pojedinom nakladniku
općeinformativnog dnevnika, pad
prihoda od oglašavanja u dnevnicima iznosi u rasponu od 11 posto do 36 posto. Osam od devet
anketiranih nakladnika općeinformativnih dnevnika bilježe pad prihoda od oglašavanja. Samo RTD
d.o.o. sa "Zadarskim listom" bilježi blagi rast prihoda. Usporedbe radi, u 2019. godini od devet
anketiranih nakladnika općeinformativnih dnevnika, u odnosu na
2018. godinu, šest je bilježilo pad
dok su tri bilježila rast prihoda od
oglašavanja. Najveći tržišni udio u
2020. godini od 20 do 30 posto
ostvario je nakladnik "Jutarnjeg lista" (Hanza Media), uz pad ostvarenih prihoda u odnosu na 2019.
Slijedi "Slobodna Dalmacija" s
tržišnim udjelom od 20 do 30
posto i "Novi list" s udjelom od

OSAM OD DEVET
ANKETIRANIH
NAKLADNIKA
OPĆEINFORMATIVNIH
DNEVNIKA BILJEŽE
PAD PRIHODA OD
OGLAŠAVANJA

NAKLADNIŠTVO

Tržišni udjeli u 2020.
godini
Najveći tržišni udjel
oglašavanja u dnevnicima u
2020. godini od 20 do 30
posto ostvario je nakladnik
"Jutarnjeg lista" (Hanza
Media), uz pad ostvarenih
prihoda u odnosu na 2019.
Slijedi "Slobodna Dalmacija"
s tržišnim udjelom od 20
do 30 posto i "Novi list" s
udjelom od 10 do 20 posto.
Nakladnik "Večernjeg
lista" (Večernji list d.d.),
kao četvrti, bilježi tržišni
udio od 10 do 20 posto.
Peti je nakladnik dnevnika
"24 sata", s ostvarenim
tržišnom udjelom manjim
od 10 posto.

10 do 20 posto. Nakladnik "Večernjeg lista" (Večernji list d.d.),
kao četvrti, bilježi tržišni udio od
10 do 20 posto. Peti je nakladnik
dnevnika "24 sata", s ostvarenim
tržišnim udjelom manjim od 10
posto.
Na šestoj poziciji je Glas Slavonije prema ostvarenom prihodu od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima u 2020. godini,
a sedmi je Glas Istre Novine. Oba
nakladnika bilježe nešto manje
od 10 posto tržišnog udjela u
2020. godini. Što se tiče prihoda
nakladnika od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u 2020.

OGLAŠAVANJE

OD UKUPNO 23
NAKLADNIKA
OPĆEINFORMATIVNIH
TJEDNIKA KOJI SU
ZABILJEŽILI PRIHOD OD
OGLAŠAVANJA, 13 NJIH
BILJEŽI PAD PRIHODA
godini, on je iznosio nešto više od
26 milijuna kuna te je u odnosu
na 2019. godinu ostao nepromijenjen, odnosno bilježi se stagnirajući trend, istovjetno zaključku iz
istraživanja za 2019. godinu.
Promatrajući pojedinačno nakladnike tjednika u 2020. godini,
vodeći tržišni udio od 10 do 20
posto uz blagi pad prihoda, ostvario je nakladnik Dubrovački vjesnik d.o.o. u sastavu Hanza Media
Grupe, s tjednikom "Dubrovački
vjesnik", zadržavši vodeću poziciju na tržištu kao i u prethodnoj
2019. godini. Zbirni udjel Hanza
Media Grupe na ovom tržištu u
2019. iznosio je od 10 do 20 po-

VODEĆI TRŽIŠNI
UDIO OD 10 DO 20
POSTO UZ BLAGI PAD
PRIHODA, OSTVARIO
JE NAKLADNIK
DUBROVAČKI VJESNIK
D.O.O. S TJEDNIKOM
"DUBROVAČKI VJESNIK"

DNEVNICI

sto, a riječ je o tjednicima "Dubrovački vjesnik" i "Globus".
Za razliku od "Dubrovačkog
vjesnika", "Globus" bilježi rast
prihoda od oglašavanja. Drugi nakladnik tjednika koji izlazi
na nacionalnoj razini, Nacional
News Corporation d.o.o. (tjednik
"Nacional"), bilježi rast prihoda
od oglašavanja i tržišni udio na
tržištu oglašavanja u tjednicima
od 5 do 10 posto. Ujedno bilježi
pomak sa šeste na treću poziciju.
Blagi rast prihoda od oglašavanja bilježe još neki nakladnici tjednika, primjerice Novosti d.o.o., Sisak press d.o.o. i NIU Jednota, ali
promatrano nominalno u manjim
iznosima iskazano u kunama.

Tržište trgovine tiskom na
veliko i malo

U odnosu na tržište trgovine na
veliko tiskom, jedini distributer
tiska nacionalne pokrivenosti u
Hrvatskoj u 2020. godini bio je
Tisak plus d.o.o. (dalje:Tisak plus),
koji bilježi jače izražen trend pada
prihoda, koji je u određenoj korelaciji s padom prodane naklade.
U odnosu na jedinog sudionika na
tom tržištu, može se navesti kako
je Tisak plus najveći maloprodajni lanac kioska te vodeći hrvatski distributer tiskovina, duhanskih proizvoda, prepaid bonova i
start paketa telekom operatera i
ostalih proizvoda. Prvi je također
Tisak plus, koji je u 863 prodajnih mjesta (948 u 2019. godini)
ostvario jače izražen pad priho-

TJEDNICI

KAO POZITIVAN
PRIMJER RASTA
PRIHODA NAVODI
SE NAKLADNIK
LIST MEĐIMURJE
D.O.O., S TJEDNIKOM
"MEĐIMURJE", KOJI JE
DRUGI PO PRIHODU
OD OGLAŠAVANJA U
OPĆEINFORMATIVNIM
TJEDNICIMA TE BILJEŽI
BLAGI RAST PRIHODA

da u odnosu na 2019. Drugi po
ostvarenom prihodu od trgovine
na malo je nakladnik Hanza Media s padom prihoda, dok je treći
nakladnik Večernji list, koji bilježi
također pad prihoda od trgovine
na malo tiskom u 2020. godini,
promatrano po pojedinom poduzetniku. Inovine d.d. (dalje: Inovi-

TISAK PLUS JE NAJVEĆI
MALOPRODAJNI LANAC
KIOSKA TE VODEĆI
HRVATSKI DISTRIBUTER
TISKOVINA,
DUHANSKIH
PROIZVODA, PREPAID
BONOVA I START
PAKETA TELEKOM
OPERATERA I OSTALIH
PROIZVODA

9.
TISAK
ne), četvrti je po ostvarenom prihodu od trgovine na malo tiskom
u 2020. godini. Kao specijalizirani
trgovac na malo tiskom i duhanskim proizvodima, u 2020. godini
imao je 257 prodajnih mjesta (
278 u 2019.) te je po broju maloprodajnih mjesta drugi iza Tiska
plus. Inovine bilježe pad prihoda
od trgovine na malo tiskom.
Mreža specijaliziranih prodajnih mjesta poduzetnika Inovina,
iako rasprostranjena gotovo po
cijelom teritoriju RH, po broju
prodajnih mjesta približno je 3
puta manja od Tiska plus. Fibis
d.o.o. (dalje: Fibis) također bilježi
smanjenje prihoda od trgovine na
malo tiskom u odnosu na 2019.
lako raspolaže mrežama specijaliziranih prodajnih mjesta, one
obuhvaćaju znatno manji broj
prodajnih mjesta od onih Tiska
plus i Inovina, a rasprostranjenost
je regionalnog karaktera.
U suradnji s tvrtkom A1 širi
svoju djelatnost i na područje
mobilne komunikacije te je jedan
od vodećih ovlaštenih partnera
i distributeri e-bonova. Može se
zaključiti da je velika većina no-

U 2020. GODINI SE
BILJEŽI PAD UKUPNOG
PRIHODA OD
TRGOVINE NA MALO
TISKOM U IZNOSU OD
17 POSTO

NAKLADNIŠTVO

vinskih nakladnika kroz pretplatu
zabilježila pad prihoda od trgovine na malo tiskom. Promatrajući
pojedinačno, samo tri nakladnika
(sva tri članice Glas Istre Grupacije) bilježe rast prihoda maloprodaje tiskom u 2020. godini u
odnosu na 2019., od kojih Glas
Istre Novine d.o.o. bilježi značajni
postotni rast u usporedbi s No-

OGLAŠAVANJE
vim listom d.d., no Novi list d.d.
bilježi znatno veći nominalni prihod od trgovine na malo tiskom
u usporedbi s Glasom Istre Novine d.o.o. i treći član Glas Istre
Grupacije (RTD d.o.o. sa "Zadarskim listom") bilježi rast prihoda
maloprodaje tiskom, no sa znatno
manjim nominalnim iznosom prihoda maloprodaje tiskom. Uspo-

DNEVNICI

redbe radi, u istraživanju za 2019.
godinu šest nakladnika je bilježilo
trend rasta maloprodajnih aktivnosti u odnosu na 2018. godinu,
odnosno prihod od trgovine na
malo tiskom. Treba istaknuti da
nakladnici primjenjuju različite
marketinške aktivnosti kako bi
privukli i ugovorno vezali pretplatnike kroz godišnju pretplatu,

TJEDNICI
na način da uz pretplatu po povlaštenoj (nižoj) cijeni po primjerku
dobiju i određeni poklon, primjerice televizor, sportsku opremu
i slično. I nadalje je dominantna
prodaja putem specijaliziranih
trgovina tiska (50 do 60 posto u
strukturi promatranih poduzetnika: Tisak Plus, Inovine i Fibis), gdje
prije svega Tisak plus ima najznačajniji učinak.

Zaključak

Zaključno, kao bitna činjenica
se navodi da su 19. ožujka 2021.
godine Tisak plus i Hrvatska pošta potpisali Ugovor o prijenosu
gospodarske cjeline (distribucija
pretplate tiskovina), kojim je HPHrvatska pošta preuzela obavljanje djelatnosti distribucije tiskovina s 1. travnjem 2021. godine.
U okviru prijenosa djelatnosti,
između ostalog, na HP- Hrvatska
pošta d.d. preneseni su ugovori o
radu radnika zaposlenih u društvu Tisak plus d.o.o. na distribuciju pretplate tiskovina te ugovori s
nakladnicima, kao i ugovori s podizvođačima koji su u pojedinim
regijama vršili distribuciju pretplate tiskovina.
Detaljniji prikaz ispitivanja
i utvrđivanja stanja tržišta tiska u RH za 2020. godinu možete preuzeti na poveznici:
http://www.aztn.hr/ea/wpcontent/uploads/2016/10/
Istra%C5%BEivanjetr%C5%BEi%C5%A1ta-tiskaza-2020..pdf. a

10.
EUROPSKA KOMISIJA

IZVJEŠĆE ZA 2020

POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA

ECN

Europska komisija objavila izvješće o politici tržišnog
natjecanja za 2020. godinu
T

ijekom cijele prve godine
mandata Komisije predsjednice von der Leyen, politika
tržišnog natjecanja EU-a imala
je ključnu ulogu u nastojanjima
Komisije da odgovori na zdravstvenu i gospodarsku krizu prouzročenu izbijanjem bolesti COVID-19 te u nastojanjima da se ta
kriza prevlada.
Politika tržišnog natjecanja
imala je i najveću važnost u olakšavanju puta prema oporavku,
vodeći pritom računa o zelenoj i
digitalnoj tranziciji gospodarstva
EU-a.
U skladu s mandatnim pismom koje je predsjednica von
der Leyen uputila izvršnoj potpredsjednici Vestager, Komisija je
nastavila osiguravati da pravila o
tržišnom natjecanju i dalje budu
prikladna za suvremeno gospodarstvo, da se odlučno provode
i da pridonose snažnoj europskoj
industriji i unutar EU-a i na globalnoj razini.
Instrumenti politike tržišnog
natjecanja pokazali su se 2020.
kao relevantna i fleksibilna sredstva koja se mogu brzo prilagoditi izvanrednim okolnostima
zdravstvene i gospodarske krize.
Brzom reakcijom i prilagodbom

Komisijine politike tržišnog natjecanja pomoglo se u zadovoljavanju potreba industrije i građana EU-a, uz istodobno očuvanje
konkurentnih tržišta.

Smjernice sudionicima
na tržištu u području
zlouporaba, sporazuma i
kontrola koncentracija

Očuvanje discipline na tržištu
radi zaštite funkcioniranja jedinstvenog tržišta ima još veću
važnost u razdobljima krize.
Istodobno je potrebno olakšati
suradnju među poduzetnicima
kad je ona potrebna radi borbe
protiv učinaka pandemije.
U području suzbijanja ocjene
sporazuma i utvrđivanja zlouporaba, Komisija je brzo donijela niz
mjera koje su obuhvaćale razna
područja. U području kontrole
koncentracija Komisija je uspjela
nastaviti sa svojim aktivnostima
te pritom u potpunosti poštovati
svoje pravne obveze i rokove.

Akt o digitalnim tržištima

Aktom o digitalnim tržištima
(predloženu uredbu treba donijeti na temelju članka 114.
UFEU-a) nastojalo bi se spriječiti
nadzornike pristupa u tome da
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nameću nepoštene uvjete poduzetnicima i potrošačima. Primjeri
takvih nepoštenih uvjeta uključuju sprečavanje poduzetnika da
pristupaju vlastitim podacima,
stvaranje ovisnosti korisnika o
pojedinim uslugama i ograničavanje mogućnosti zamjene usluge
alternativnim uslugama. U skladu
s aktom poduzetnici bi dobili status nadzornika pristupa ako su
ispunjena tri kumulativna kvantitativna kriterija.
Utvrđeni nadzornici pristupa
podlijegali bi nizu obveza i zabrana kako bi se osiguralo otvoreno internetsko okruženje koje
je pravedno za poduzetnike i
potrošače te svima otvoreno za
uvođenje inovacija.
Kako bi se osigurala djelotvornost novih pravila, predviđena je mogućnost sankcija za
nepoštovanje zabrana i obveza iz
Akta o digitalnim tržištima.

Doprinos politike tržišnog
natjecanja EU-a digitalnoj
tranziciji i jačanju
jedinstvenog tržišta

U okviru glavnog cilja "Europa
spremna za digitalno doba" predsjednica von der Leyen odredila je
digitalno područje kao jedno od
svojih glavnih prioriteta u mandatu Komisije. Na konkurentnim
tržištima poduzetnici moraju biti
inovativni i postati učinkovitiji da
bi bili uspješniji. To se posebno
odnosi na digitalna tržišta, koja
se temelje na inovacijama i brzo

IZVJEŠĆE ZA 2020

POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA

ECN

Koncentracije – ukupno odluka
1. faza bezuvjetno
2. faza bezuvjetno
1. faza uz mjere
2. faza uz mjere
Sporazumi i zlouporabe
- karteli (zabrana, nagodba)
- ostalo

se razvijaju. Djelotvorna provedba pravila EU-a o tržišnom
natjecanju i regulatornih reformi
od ključne je važnosti za digitalnu transformaciju gospodarstva
EU-a, koja pridonosi otpornom
oporavku u EU-u.
Provedbom pravila EU-a o
tržišnom natjecanju Komisija nastavlja uklanjati prepreke jedinstvenom tržištu.

Doprinos politike tržišnog
natjecanja EU-a zelenoj
tranziciji

EU ima čvrstu ambiciju boriti se
protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša te poticati provedbu europskog zelenog plana
kao europske strategije rasta.
Zelene inovacije nisu samo u sre-

U OKVIRU ECN-A U
2020. POKRENUTO JE
139 NOVIH ISTRAGA

dištu političke ambicije EU-a, već
se odražavaju i u njegovim regulatornim prijedlozima i prioritetima financiranja.
Politika tržišnog natjecanja
EU-a može pridonijeti ostvarivanju ciljeva i ciljnih vrijednosti
u području zaštite okoliša i klime, uključujući dekarbonizaciju
gospodarstva i prijelaz u prometnom sektoru s onečišćujućih
fosilnih goriva na alternativna goriva u skladu s Komisijinom politikom mobilnosti.

Suradnja s nacionalnim
tijelima za tržišno
natjecanje u okviru
Europske mreže za
tržišno natjecanje

Komisija i nacionalna tijela za
tržišno natjecanje iz svih država
članica EU-a nastavila su 2020.
surađivati i osiguravati usklađenu primjenu članaka 101. i 102.
UFEU-a preko Europske mreže
za tržišno natjecanje (ECN). Cilj
je ECN-a izgradnja djelotvornog

pravnog okvira za provedbu prava tržišnog natjecanja EU-a protiv poduzetnika koji primjenjuju
prekogranične poslovne prakse
kojima se ograničava tržišno natjecanje.
U okviru mreže 2020. je pokrenuto 139 novih istraga. Ti podaci uključuju i Komisijine istrage odnosno odluke. Osim tih
mehanizama suradnje utvrđenih
u Uredbi (EZ) br. 1/2003, usklađena provedba pravila EU-a o tržišnom natjecanju osigurava se i
suradnjom putem drugih radnih
postupaka u okviru ECN-a.
Mreža se redovito sastajala
kako bi raspravljala o predmetima u ranim fazama postupka,
pitanjima politika te o pitanjima
od strateške važnosti. U 2020.
organizirana su 24 sastanka horizontalnih radnih skupina i podskupina za pojedine sektore, na
kojima su dužnosnici iz tijela za
tržišno natjecanje iz EU-a razmjenjivali stajališta. ECN je izdao zajedničku izjavu o primjeni
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pravila o tržišnom natjecanju
tijekom krize izazvane bolešću
COVID-19 te je blisko surađivao
u vezi s pitanjima tržišnog natjecanja povezanima s pandemijom
bolesti COVID-19. Komisija je
2020. pratila rad država članica
na ugrađivanju Direktive ECN+
u nacionalno pravo do 4. veljače
2021. i u tome im pomagala.
Direktivom će se osigurati da
nacionalna tijela za tržišno natjecanje pri primjeni istih pravnih
odredaba – pravila o tržišnom
natjecanju EU-a – imaju na raspolaganju djelotvorne provedbene instrumente i potrebne resurse za otkrivanje i sankcioniranje
poduzetnika koji krše članke 101.
i 102. UFEU-a. Njome će se osigurati i da ta tijela mogu potpuno
neovisno donositi odluke na temelju činjenica i prava.
Cijelo izvješće EK možete
preuzeti na poveznici:
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications/annualreports_hr a
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ECN

PRIJEDLOG AKTA

ZAJEDNIČKI DOKUMENT

Objavljen zajednički dokument o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima (DMA)
Europska mreža za tržišno natjecanje (ECN) objavila zajednički dokument čelnika nacionalnih tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja Europske unije o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima (DMA)

N

a virtualnom sastanku održanom u lipnju ove godine
u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje (dalje u tekstu:
ECN), na kojem je Agenciju za
zaštitu tržišnog natjecanja predstavljala voditeljica Odjela za
međunarodnu i europsku suradnju, mr.sc. Branimira Kovačević,
čelnici nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja usvojili su
zajednički dokument o prijedlogu Akta o digitalnim tržištima
(DMA).

Težište stavljeno na
institucionalne aspekte
i koordinaciju s pravom
tržišnog natjecanja

Dokument se bavi pitanjem koordinacije provedbe DMA-a s
provedbom prava tržišnog natjecanja i daje prijedloge za povećanje učinkovitosti ovog novog
alata koji će nadležnim nacionalnim tijelima omogućiti provedbu
postupaka vezanih uz digitalna
tržišta.
Zajednički je dokument
usmjeren na institucionalne aspekte koji u ovoj fazi nisu prisutni u tekstu prijedloga DMA-a,
s ciljem da ga se učini što učinkovitijim i prikladnim za buduću

provedbu. Nadalje, utvrđuje se
snažna potreba za boljom koordinacijom provedbe DMA-a s
postupcima prema pravu tržišnog natjecanja.

Korištenje dosadašnjih
iskustava

DMA bi trebao sadržavati poseban mehanizam koordinacije,
temeljen na postojećim načelima
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i
mehanizmima koji su već uspostavljeni unutar ECN-a.
To bi osiguralo da se i postupci na temelju DMA i postupci ocjene sporazuma, utvrđivanja
zlouporaba ili kontrole koncentracije, koji se tiču nadzornika pristupa (eng. gatekeepers)
mogu odvijati nesmetano, bez
postupovnih zapreka i uz najbo-

lju raspodjelu resursa. U dokumentu se također navodi da bi
djelotvornosti DMA-a pridonijelo ako bi nadležne institucije,
na dobrovoljnoj osnovi, mogle
pomagati Europskoj komisiji u
provedbi DMA-a (npr. zaprimanjem zahtjeva, pomaganjem u
nenajavljenim pretragama, prikupljanjem informacija) ili provoditi DMA kada je to potrebno, u
koordinaciji s Europskom komisijom. DMA bi stoga imao koristi
od iskustava visokokvalificiranih
stručnjaka diljem Europe i u potpunosti iskoristio mrežne učinke
koji karakteriziraju ECN.
Zajedničkim dokumentom
članice ECN-a pozdravljaju Akt
o digitalnim tržištima koji će,
oslanjajući se na uspješnu praksu
odlučivanja i rada Glavne uprave

Djelotvornost provedbe
S obzirom na važnost ove teme, djelotvornost provedbe od
samog početka primjene DMA-a bit će presudna. Da bi se
postigao ovaj temeljni cilj, nemjerljiv doprinos provedbi DMA-a
dalo bi iskorištavanje znanja i resursa nacionalnih tijela za
zaštitu tržišnog natjecanja. Ta su tijela akumulirala najvišu razinu
stručnosti u području digitalnog gospodarstva i postupanja
digitalnih platformi koje utječu na pravedno i otvoreno tržišno
natjecanje u njihovim ekosustavima.

za tržišno natjecanje i nadležnih
nacionalnih tijela u posljednjih
dvadeset godina, biti snažno
dodatno sredstvo za učinkovito
rješavanje nekih od najštetnijih
postupanja velikih internetskih
platformi. Komplementarnost
između prava tržišnog natjecanja
i DMA-a također će biti vodeće
načelo u budućnosti. Pravo tržišnog natjecanja ostat će u prvom
planu na otvorenim i pravednim
digitalnim tržištima, ali pomoći
će i u provedbi DMA-a, primjerice utvrđivanjem novih vidova
zlouporabe, koji će se koristiti
za ažuriranje obveza navedenih u
DMA-u.

Podjela nadležnosti

Na temelju iskustva ECN-a, ovaj
zajednički dokument donosi
konkretnu viziju doprinosa nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja učinkovitosti DMA-a.
Iako bi težište provedbe ostalo
na razini EU-a, gdje bi Europska
komisija imala isključivu nadležnost nad nekim ovlastima opisanim u DMA-u (poput ovlasti za
određivanje nadzornika pristupa
ili ažuriranje popisa obveza), provedbene ovlasti mogle bi se dodijeliti, prema potrebi i uz nadzor

Glavne uprave za tržišno natjecanje, nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja.
Sudjelovanje nacionalnih nadležnih tijela odvijat će se u bliskoj suradnji s Komisijom i uz
suglasnost dotičnog nacionalnog
nadležnog tijela. Mehanizam suradnje koji je ECN izgradio tijekom posljednjih dvadeset godina
trebao bi biti uzor kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog
akta kao bitnog čimbenika u europskoj spremnosti za digitalno
doba.
Zajednički dokument dostupan je na mrežnoj stranici
AZTN-a na poveznici:
http://www.aztn.hr/ea/wpcontent/uploads/2021/06/DMAJoint-EU-NCAs-paper.pdf a

13.
EUROPSKA KOMISIJA

SEKTORSKA ISTRAGA

INTERNET STVARI

EU

Europska komisija objavila početne nalaze istrage u
sektoru potrošačkog interneta stvari
E

uropska komisija (dalje u tekstu: EK ili Komisija) objavila
je preliminarne rezultate svoje
sektorske istrage tržišnog natjecanja na tržištima proizvoda
i usluga namijenjenih potrošačima u području interneta stvari
u Europskoj uniji. U preliminarnom izvješću potvrđeno je da

ta tržišta užurbano rastu, ali su
utvrđeni i potencijalni razlozi za
zabrinutost koje su iznijeli ispitanici u sektorskoj istrazi. Izvršna
potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja, Margrethe Vestager, izjavila je: "Kad
smo pokrenuli ovu sektorsku
istragu bili smo zabrinuti da bi

mogao postojati rizik od pojavljivanja tzv. nadzornika pristupa
(engl. "gatekeepers") u tom sektoru. Bili smo zabrinuti da bi oni
mogli iskoristiti svoju moć kako
bi naškodili konkurenciji, na štetu poduzetnika koji se razvijaju
i potrošača. Na temelju prvih
objavljenih rezultata, čini se da

naše bojazni dijele mnogi dionici u tom sektoru. A pošteno tržišno natjecanje potrebno je da
bi se iskoristio veliki potencijal
potrošačkog interneta stvari u
svakodnevnom životu potrošača.
Budući da će o toj analizi ovisiti
naši daljnji regulatorni provedbeni koraci, dobrodošle su dodat-

ne povratne informacije od svih
zainteresiranih dionika narednih
mjeseci".
Istraga o sektoru potrošačkog interneta stvari pokrenuta je
16. srpnja 2020. godine kao dio
Komisijine digitalne strategije i
to nakon najave u Komunikaciji
Komisije "Izgradnja digitalne budućnosti Europe".
Tijekom istrage Komisija je
prikupila informacije od više od
200 poduzetnika raznih veličina sa sjedištima u Europi, Aziji i
SAD-u koji posluju na tržištima
proizvoda i usluga u području potrošačkog interneta stvari. Štoviše, ti su poduzetnici dali Komisiji
na uvid više od 1000 sporazuma.

Glavni nalazi iz
preliminarnog izvješća

Nalazi iz preliminarnog izvješća
o istrazi u sektoru potrošačkog
interneta stvari obuhvaćaju:
1) karakteristike proizvoda i
usluga u području potrošačkog
interneta stvari,
2) obilježja tržišnog natjecanja
na tim tržištima,
3) glavna područja potencijalnih razloga za zabrinutost koje su
ispitanici iznijeli, a koji se odnose
na trenutačno, ali i buduće funk-
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cioniranje tržišta potrošačkog
interneta stvari.

Karakteristike proizvoda
i usluga u području
potrošačkog interneta
stvari

U preliminarnom izvješću navodi
se da potrošački internet stvari,
iako je relativno novo područje,
brzo raste i sve više postaje dio
našeg svakodnevnog života. Osim
toga, prisutan je trend porasta
dostupnosti i brojnosti glasovnih
asistenata kao korisničkih sučelja koja omogućuju interakciju
s raznim pametnim uređajima i
uslugama potrošačkog interneta
stvari.

Obilježja tržišnog
natjecanja na tržištima
proizvoda i usluga u
području potrošačkog
interneta stvari

Većina ispitanika je u sektorskoj
istrazi kao glavne prepreke ulasku
ili širenju u tom sektoru navela
troškove ulaganja u tehnologiju i
stanje tržišnog natjecanja.
Prema njihovim odgovorima
troškovi ulaganja u tehnologiju
osobito su visoki na tržištu glasovnih asistenata. Kad je riječ o
stanju u pogledu tržišnog natjecanja, veliki broj ispitanika prijavio je
poteškoće u tržišnom natjecanju
s vertikalno integriranim poduzetnicima koji su stvorili vlastite
ekosustave unutar i izvan sektora
potrošačkog interneta stvari (npr.

SEKTORSKA ISTRAGA

Google,Amazon ili Apple). Budući
da ti akteri pružaju najraširenije
operativne sustave za pametne
i mobilne uređaje kao i vodeće
glasovne asistente, oni određuju
procese za integriranje pametnih
uređaja i usluga u sustav potrošačkog interneta stvari.

Glavna područja
potencijalnih razloga za
zabrinutost

1. Ispitanici su izrazili zabrinutost zbog određenih praksi u
pogledu ekskluzivnosti i vezanja
usluga kad je riječ o glasovnim
asistentima, kao i zbog praksi
ograničavanja mogućnosti upotrebe različitih glasovnih asistenata na istom pametnom uređaju.
2. U preliminarnom izvješću
se navodi i niz mogućih razloga
za zabrinutost koje su iznijeli ispitanici u pogledu položaja glasovnih asistenata i operativnih
sustava za pametne uređaje kao
posrednika između korisnika i
pametnih uređaja ili usluga potrošačkog interneta stvari. Taj
položaj u kombinaciji s njihovom
ključnom ulogom u generiranju
i prikupljanju podataka omogućio bi im kontroliranje odnosa s
korisnicima. U tom kontekstu,
ispitanici su izrazili zabrinutost i
u vezi s mogućnošću otkrivanja i
vidljivošću njihovih usluga potrošačkog interneta stvari.
3. Čini se da proizvođači operativnih sustava za pametne uređaje i glasovne asistente imaju ši-

rok pristup podacima, uključujući
informacije o interakcijama između korisnika i pametnih uređaja
trećih strana i usluga potrošačkog interneta stvari. Ispitanici u
sektorskoj istrazi smatraju da će
ta dostupnost i akumulacija velikih količina podataka ne samo
donijeti prednosti proizvođačima
glasovnih asistenata kad je riječ o
poboljšavanju i tržišnom položaju njihovih glasovnih asistenata,
nego im i omogućiti da to iskoriste za lakši ulazak na susjedna
tržišta.

INTERNET STVARI
4. Prema odgovorima ispitanika, velika raširenost zaštićene
tehnologije, zbog čega ponekad nastaju de facto standardi,
u kombinaciji s fragmentacijom
tehnologije i nepostojanjem zajedničkih standarda, izaziva zabrinutost u pogledu nedostatka
interoperabilnosti u sektoru potrošačkog interneta stvari. Konkretno, nekoliko proizvođača
glasovnih asistenata i operativnih sustava navodno jednostrano kontrolira interoperabilnost
i integracijske procese i u sta-

EU

nju su ograničiti funkcionalnosti
pametnih uređaja i usluga interneta stvari koje nude drugi ponuđači.
Daljnji koraci
O preliminarnom izvješću o nalazima sektorske istrage provest
će se javno savjetovanje koje će
trajati do 1. rujna 2020. godine.
Sve zainteresirane strane imat će
priliku komentirati nalaze sektorske istrage, dostaviti dodatne
informacije ili upozoriti na druga
problematična područja.
Konačno izvješće Komisija
namjerava objaviti u prvoj polovini 2022. godine. Informacije prikupljene u kontekstu sektorske
istrage potrošačkog interneta
stvari bit će vodilja za Komisijino
buduće provedbeno i regulatorno djelovanje.
Svaka provedbena mjera u
području tržišnog natjecanja nakon te sektorske istrage morala
bi se temeljiti na procjeni konkretnog slučaja. Nalazi ove sektorske istrage mogu pridonijeti i
tekućoj zakonodavnoj raspravi o
Komisijinu prijedlogu Akta o digitalnim tržištima.
Za dodatne informacije možete pročitati informativni članak i mrežne stranice sektorske
istrage na poveznici Consumer
Internet of Things (europa.eu)
https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/sector-inquiries/consumer-internet-things_en a
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JAVNO SAVJETOVANJE

Europska komisija objavila javno
savjetovanje vezano za nacrt izmjena
VBER-a i pripadajućih smjernica
Izmjenama se želi:
• Prilagoditi sigurnu luku koju pruža VBER njenom predviđenom opsegu, vezano za četiri područja dvostruke distribucije, paritetne obveze, aktivno ograničenje prodaje i određenih neizravnih mjera koje ograničavaju internetsku prodaju.
• Pružiti dionicima najnovije smjernice za poslovno okruženje preoblikovano rastom e-trgovine i mrežnih platformi i
osiguravajući usklađeniju primjenu vertikalnih pravila u cijeloj EU. Konkretno, primjena VBER-a i vertikalnih smjernica na
ograničenja internetske prodaje i oglašavanje bit će dodatno
pojašnjena i bit će uključena posebna pravila i smjernice koje
se odnose na ekonomiju platforme; i
• Smanjiti troškove usklađenosti za poduzetnike, posebno
male i srednje, pojednostavljivanjem i pojašnjavanjem određenih odredbi koje se smatraju posebno složenima i teškim za
provedbu.
Savjetovanje je otvoreno do 17. rujna 2021. godine, a na sljedećoj poveznici možete pronaći potrebe dokumente: https://
ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021vber_en. a

Europska komisija objavila javno savjetovanje
vezano za reviziju HBER-ova i pripadajućih smjernica
Savjetovanje je otvoreno do 5.10.2021. Poveznica na savjetovanje:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13058-Horizontal-agreementsbetween-companies-revision-of-EU-competition-rules/
public-consultation_en

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

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

MJERODAVNA TRŽIŠTA

Dovršena evaluacija definicije mjerodavnog tržišta
U radnom dokumentu EK je pokazala da je Obavijest o definiciji mjerodavnog tržišta i dalje vrlo relevantna jer pruža jasnoću i transparentnost tvrtkama i ostalim dionicima o pristupu EK definiranju tržišta. Rezultati evaluacije pokazuju da je Obavijest o definiciji tržišta učinkovita u pružanju točnih, sveobuhvatnih i jasnih smjernica
o ključnim pitanjima definicije tržišta i o pristupu EK tome. Istodobno, evaluacija također sugerira da Obavijest ne odražava u potpunosti razvoj najboljih praksi u definiranju tržišta koji su se dogodili od 1997. godine, uključujući najnovija dostignuća u sudskoj praksi.
Na primjer, EK je doradila svoj pristup definiranju tržišta u skladu s prevladavajućim tržišnim uvjetima, koji su danas sve više digitalni i međusobno povezani te sofisticiranošću dostupnih alata, poput poboljšane obrade velikog broja dokumenata ili
pročišćenih kvantitativnih tehnika.
Nadalje, od usvajanja Obavijesti, EK je također prikupila više iskustva u analiziranju tržišta koja su potencijalno globalna ili barem šira od Europskog gospodarskog prostora.
Prema evaluaciji, područja na kojima Obavijest o definiciji mjerodavnog tržišta
možda nije u potpunosti ažurna uključuju:
1) upotrebu i svrhu testa SSNIP (malo značajno prolazno povećanje cijene) u definiranju mjerodavnih tržišta;
2) digitalna tržišta, posebno u pogledu proizvoda ili usluga koji se prodaju po nultoj novčanoj cijeni i digitalnih "ekosustava";
3) procjena geografskih tržišta u uvjetima globalizacije i uvozne konkurencije;
4) kvantitativne tehnike;
5) izračun tržišnih udjela; i
6) necjenovna konkurencija (uključujući inovacije).
EK će sada promisliti o potrebi i načinu rješavanja problema koji su identificirani u kontekstu ove evaluacije.
Više o ovoj temi možete pročitati na poveznicama:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3585
h t t p s : / / e c . e u ro p a . e u / c o m p e t i t i o n - p o l i c y / s y s t e m / f i l e s / 2 0 2 1 - 0 7 /
evaluation_market-definition-notice_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-07/evaluation_market-definition-notice_summary_en.pdf. a
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ODLUKE

Odluke AZTN-a
objavljene u lipnju
i srpnju 2021.
• Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja, Prijedlog
Zakona o tržištu električne
energije, Obrazac procjene
učinaka propisa za Prijedlog
Zakona o tržištu električne
energije - Mišljenje

• Ministarstvo kulture i

medija, Nacrt konačnog
prijedloga Zakona o
elektroničkim medijima Mišljenje

• VENILIA INVESTMENTS

S.`a r.I., Luksemburg i
DANUVIUS MARINA,Tribunj
- Rješenje o odbacivanju
prijave namjere provedbe
koncentracije poduzetnika

• PETROL d.d., Ljubljana,

R. Slovenija i CRODUX
DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb
- Ocjena dopuštenosti
koncentracije na 1. razini

• Iskra d.o.o., Ljubljana,

Republika Slovenija i Elka
d.o.o., Zagreb - Ocjena
dopuštenosti koncentracije
na 1. razini
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