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HURA mijenja odredbe Uputa za uspješnu
provedbu natječaja
AZTN je prihvatio mjere, uvjete i rokove za njihovo izvršenje koje je u postupku utvrđivanja narušavanja
tržišnog natjecanja predložilo gospodarsko interesno udruženje društava za tržišno komuniciranje

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) prihvatila je mjere, uvjete i rokove za
njihovo izvršenje koje je u postupku utvrđivanja narušavanja
tržišnog natjecanja predložila
HURA - gospodarsko interesno
udruženje društava za tržišno
komuniciranje.
Riječ je o prijedlogu promjena pojedinih odredaba “Uputa
za uspješnu provedbu natječaja”
(Upute) koje je HURA objavila
na svojim mrežnim stranicama i
čija primjena je bila obvezna za
sve njezine članice.
Primarni cilj Uputa bio je osigurati regularnost natječajnog
procesa, prije svega u ograničavanju broja agencija pozvanih na
natječaj (3+1) i određivanja rokova za dostavu rješenja koja se
traže na natječaju.
Tako su članice HURE svaki poziv na natječaj trebale evidentirati u “sustav pravodobne
razmjene informacija” HURE u
roku 48 sati. Ukoliko bi došlo
do odstupanja od Uputa, člani-

ce HURE su o tome bile dužne
obavijestiti oglašivače i sve druge
uključene u natječajni proces te
pokrenuti postupak za utvrđivanje kršenja odredbi Uputa.
Uz to, članice HURE su bile
dužne povući se s natječaja koji
nije u skladu s preporukom
HURE, pod prijetnjom sankcija
(od opomene, javne opomene,
zabrane sudjelovanja na festivalima i drugim događanjima u organizaciji HURE pa sve do suspenzije članstva).

U sklopu postupkanenajavljena pretraga

S obzirom na postojanje dostatnih indicija za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja
tržišnog natjecanja, AZTN je po
službenoj dužnosti u srpnju 2014.
protiv HURE pokrenuo postupak u kojem je trebalo utvrditi
predstavljaju li pojedine odredbe
Uputa zabranjeni sporazum. U
sklopu postupka provedena je i
nenajavljena pretraga HURE. Po
pokretanju postupka, HURA je

!

30
dana ima HURA
za promjenu
Uputa

AZTN-u samoinicijativno podnijela prijedlog za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera
i uvjeta za otklanjanje mogućih
negativnih učinaka njezinog postupanja na tržišno natjecanje.
Agencija je predložene mjere
ocijenila dostatnima s obzirom
da su bile takve da se njima u
potpunosti i u veoma kratkom
vremenu otklanjaju mogući negativni učinci i ponovo uspostavlja učinkovito tržišno natjecanje
na mjerodavnom tržištu.

Promjena spornih
odredbi

U skladu s predloženim mjerama, HURA je preuzela obvezu
da u roku od 30 dana iz Uputa

ukloni sve odredbe koje su predstavljale indicije za pokretanje
postupka.
Prije svega je riječ o odredbama koje članicama nameću
obvezu prijave natječaja HURI,
odredbe o sankcioniranju članica u slučaju nepostupanja po
Uputama kao i obvezu povlačenja agencija iz natječaja ukoliko
oglašivač ne uskladi natječaj s
Uputama.
Također, tijekom trajanja
natječaja, HURA nije ovlaštena
otkrivati svojim članicama informacije o natječaju, neovisno o
tome jesu li dobivene od članica
ili oglašivača, kao što niti jedna
članica nema pravo takve informacije dobiti na uvid.
Agencija nema uvjeta za
daljnje vođenje postupka protiv
HURE, no ako HURA u zadanom
roku bez objektivnog razloga ne
izvrši preuzetu obvezu, Agencija
će u istom predmetu protiv nje
ponovno pokrenuti postupak
utvrđivanja narušavanja tržišnog
natjecanja. a
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Visoki upravni sud odbacio tužbu Hrvatske narodne
banke protiv rješenja AZTN-a
Sud smatra da HNB nije bio ovlašten podnositi tužbu na rješenje AZTN-a u predmetu utvrđivanja zlouporabe
vladajućeg položaja Zagrebačke banke

V

isoki upravni sud Republike
Hrvatske odbacio je tužbu
Hrvatske narodne banke protiv
rješenja AZTN iz ožjuka 2014.
Riječ je o rješenju kojim je AZTN
obustavio postupak utvrđivanja
zlouporabe vladajućeg položaja
protiv Zagrebačke banke, budući da više nisu postojale pravne
pretpostavke za njegovo vođenje.
Sud je presudom utvrdio da HNB
nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe u tom upravnom
sporu.

Ustupanje nadležnosti

Naime, Hrvatska narodna banka
(HNB) je s danom pristupanja
Hrvatske Europskoj uniji, ustupila taj predmet AZTN-u na nadležno postupanje, budući da je
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja propisano da AZTN
od HNB-a preuzima sve predmete zatečene u postupcima koji
se odnose na zaštitu tržišnog
natjecanja na tržištu bankovnih
usluga i tržištu financijskih usluga
kada ih pružaju kreditne institu-

cije. Konkretni predmet je AZTN
zaprimio u visokoj fazi dovršenosti, nakon što je HNB stranci
već dostavio Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u
postupku.
HNB je predmet vodio kao
utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja temeljem Zakona
o zaštiti tržišnog natjecanja, zbog
indicija koje su, prema shvaćanju
HNB-a, upućivale na zlouporabu
vladajućeg položaja Zagrebačke
banke (ZABA) kod naplaćivanja
opomena za kašnjenje u otplati
kredita kreditnim dužnicima, sudužnicima i jamcima.
Temeljem dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog
stanja, Agencija je utvrdila da se u
smislu propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja, opomena po svojoj
pravnoj prirodi ne može smatrati
proizvodom niti uslugom pa se ni
mjerodavno tržište ne može definirati kao tržište opominjanja i
naplate opomena. Stoga, ZABA
ne može biti u vladajućem položaju na tom tržištu, pa niti njezino
postupanje ne može predstavljati

zlouporabu vladajućeg položaja u
smislu propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja.

Obrazloženje AZTN-a

U obrazloženju svoga rješenja o
obustavi postupka AZTN je naveo da je “...HNB kao regulator
i supervizor bankovnoga sustava
imao i zadaće vezane uz zaštitu
potrošača - korisnika bankovnih i

financijskih usluga - pa je u svome
djelovanju u konkretnom predmetu imao mogućnost znatno šireg pristupa i ovlasti za primjenu
niza srodnih propisa, uključujući i
propise o zaštiti potrošača. Agencija je, pak, u provedbi postupka
ovlaštena primjenjivati isključivo
ZZTN i Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta”.
Stoga je u konkretnom ključno pitanje bilo jesu li korisnici
prilikom sklapanja ugovora o kreditu dali pristanak ZABI na naplatu opomene u određenom/odredivom iznosu ili je, pak, bila riječ
o jednostranoj promjeni ugovornih odredbi od strane ZABE, a u
slučaju da je takav pristanak dan,
jesu li korisnici bili u dovoljnoj
mjeri upoznati s mogućnošću da
im ZABA u slučaju zakašnjenja
naplati opomenu.
Agencija je zauzela stajalište
da takvo postupanje ZABE može
biti sporno isključivo s obvezno-pravnog aspekta odnosno s
aspekta prava zaštite potrošača,
a ne propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja te je stoga obustavila

postupak. Prema ocjeni Visokog
upravnog suda tužitelj HNB nije
bio ovlašten podnijeti tužbu u
tom upravnom sporu, jer osporenom odlukom AZTN-a nisu
povrijeđena njegova subjektivna
prava i pravni interesi niti se odlučivalo o njegovim subjektivnim
pravima i pravnim interesima,
nego o subjektivnim pravima i
pravnim interesima zainteresirane osobe, kao stranke u tom
upravnom postupku.
S obzirom da HNB nije bio
stranka u upravnom postupku
koji je prethodio donošenju osporene pojedinačne odluke, a
nije postojala niti pravna osnova na temelju koje bi to mogao
postati nakon što je 1. srpnja
2013. prestao biti stvarno nadležan za rješavanje u konkretnoj upravnoj stvari i ustupio
predmet AZTN-u kao stvarno
nadležnom tijelu, “tužitelj HNB
stoga nije bio ovlašten podnijeti
tužbu u ovom upravnom sporu u
smislu članka 17. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima” – stav
je VUS-a. a
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AZTN naložio Mirnovec pirotehnici promjenu
ugovora o zakupu i poslovnoj suradnji
Agencija je prihvatila mjere i obveze za otklanjanje negativnih učinaka i ponovno
uspostavljanje tržišnog natjecanja na tržištu prodaje pirotehničkih sredstava

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja prihvatila je mjere
i obveze za otklanjanje negativnih
učinaka i ponovno uspostavljanje
tržišnog natjecanja na tržištu
prodaje pirotehničkih sredstava
koje je samoinicijativno predložio poduzetnik Mirnovec pirotehnika iz Samobora.
Kao i u slučaju postupka koji
je na istom tržištu vodila protiv
Oriona iz Samobora, Agencija je
postupak protiv Mirnovec pirotehnike pokrenula po službenoj
dužnosti, na inicijativu poduzetnika Jorge pirotehnika iz Križevaca
i Weco pirotehnika iz Omišlja.
Postupak je pokrenut kako
bi se utvrdilo jesu li pojedine
odredbe ugovora koje je Mirnovec pirotehnika zaključila s
poduzetnicima koji prodaju njezine proizvode, u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Konkretno, riječ je ugovorima o
zakupu poslovnog prostora i poslovnoj suradnji za vrijeme trajanja zakupa poslovnog prostora te
ugovorima o poslovnoj suradnji s
distributerima proizvoda Mirno-

vec pirotehnike. Sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja,
za Agenciju su bile sporne odredbe ugovora kojima je Mirnovec
pirotehnika za vrijeme trajanja
ugovora o najmu zakupodavcima
zabranjivala prodaju pirotehničkih sredstava drugih dobavljača,
dok su distributeri u ugovorima
o poslovnoj suradnji Mirnovec
pirotehnici morali jamčiti ekskluzivitet u prodaji njezinih pirotehničkih proizvoda te se obvezati
da neće prodavati proizvode
konkurenata. Ti su se ugovori
sklapali na relativno dugi rok od

!

!

zakupodavci
Će u istom
prostoru moĆi
prodavati i
pirotehniku
drugih dobavljaČa

sedam godina, a u slučaju da zakupodavac ugovor raskine ranije,
zabrana prodaje pirotehničkih
sredstava drugih dobavljača ostala bi na snazi sve do isteka roka
na koji je ugovor bio prvobitno

Prihvaćanje mjera po točno propisanim uvjetima
Sukladno ZZTN-u, Agencija prijedlog mjera poduzetnika može
prihvatiti ako su ispunjeni točno propisani uvjeti. Prije svega,
poduzetnik protiv kojeg se vodi postupak mora takav prijedlog
iznijeti samoinicijativno i to u ranoj fazi postupka. Osim toga,
mjere koje predlaže moraju biti takve da se njima u potpunosti
i u veoma kratkom vremenu otklanjaju mogući negativni učinci i
ponovo uspostavlja učinkovito tržišno natjecanje na konkretnom
mjerodavnom tržištu. Svrha je takvih zakonskih odredaba da se u
svim slučajevima kada je to moguće, trenutno i bez dugotrajnog
vođenja postupka, ponovo uspostavi učinkovito tržišno
natjecanje.

zaključen. Odmah po pokretanju
postupka, Mirnovec pirotehnika
je Agenciji samoinicijativno predložila mjere za otklanjanje negativnih učinaka spornih odredbi
ugovora na tržišno natjecanje.
Konkretno, predložila je da će
ugovore o zakupu i ugovore o
poslovnoj suradnji bez odgode
izmijeniti na način da će zakupodavci, uz njezine proizvode, u
istom prostoru moći prodavati
i pirotehničke proizvode drugih
dobavljača kao i da će izmijeniti
ograničavajuće odredbe u ugovorima s distributerima.
Budući da je ocijenila da su u
konkretnom slučaju ispunjeni svi
uvjeti, Agencija je prihvatila predložene mjere te Mirnovec pirotehnici naložila njihovo izvršenje
u roku od 30 dana, o čemu Agenciji mora dostaviti dokaze. Ako
Mirnovec pirotehnika u zadanom
roku bez objektivnog razloga ne
izvrši preuzetu obvezu, Agencija će u istom predmetu protiv
nje ponovo pokrenuti postupak
utvrđivanja narušavanja tržišnog
natjecanja. a
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Agrokor ispunio mjeru dezinvestiranja iz rješenja AZTN-a
Agrokor je dezinvestirao ukupno 63 od 96 prodajnih mjesta predviđenih rješenjem Agencije dok je preostala
prodajna mjesta (31) zatvorio. Zatvorene prodavaonice morat će oglašavati na prodaju iduće tri godine

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja prihvatila je drugo
izvješće povjerenika o provedbi
strukturnih mjera dezinvestiranja i mjera praćenja uvjeta poslovanja koncentracije poduzetnika
Agrokor/Mercator. Riječ je o
mjerama koje je Agencija utvrdila rješenjem kojim je ta koncentracija uvjetno odobrena.
Agrokor je u razdoblju od 15.
siječnja do 15. srpnja 2015., kada
je zaključeno drugo izvješće povjerenika, dezinvestirao još 34
prodajna mjesta – šest mjesta
je prodano, 15 je Agrokor dao u
zakup, a 13 su prodajnih mjesta
u zakup dali vlasnici tih prostora.
Kupci 27 prodajnih mjesta su neizravni konkurenti Agrokora.
Za jedno prodajno mjesto
proces ugovaranja je u tijeku,

!

Prihod
dezinvestiranih
prodavaonica čini
60 posto ukupnog
prihoda svih
trgovina s liste za
dezinvestiranje

!

budući da su raniji ponuđači odustali te je naknadno zaprimljena
ponuda od novog ponuđača.

Odobrena odgoda roka

Time je Agrokor dezinvestirao ukupno 63 od 96 prodajnih
mjesta predviđenih rješenjem
Agencije. Prihod tih prodavaonica predstavlja više od 60 posto
ukupnog prihoda prodavaonica s
popisa za dezinvestiranje.
Agencija je Agrokoru do 30.
listopada 2015. odobrila odgodu
zatvaranja dva prodajna mjesta
radi finalizacije postupka prodaje/
davanja u zakup, o čemu, po isteku roka, Agrokor mora dostaviti
dokaz povjereniku.
Preostala prodajna mjesta
(31) Agrokor je zatvorio. Međutim, za sve zatvorene prodavaonice Agrokor u iduće tri godine
(do lipnja 2018.), na svojim mrežnim stranicama mora imati stalno objavljenu ponudu za njihovo
preuzimanje.
Osim toga, svakih šest mjeseci mora tu ponudu objavljivati u
regionalnim tiskovinama gdje se
prodajna mjesta nalaze. Time je
Agrokor ispunio mjeru dezinvestiranja prodajnih mjesta nalože-

nih rješenjem Agencije o uvjetno
dopuštenoj koncentraciji.

Uvjeti izloženosti isti

Kada je riječ o provedbi mjera
praćenja poslovanja, utvrđeno je
da u razdoblju od siječnja 2015.
do lipnja 2015. nije bilo značajnijih promjena u odnosu na ranije
izvještajno razdoblje. Uvjeti izloženosti proizvoda na policama
i nadalje su u skladu s mjerama
utvrđenim rješenjem Agencije,
a Agrokor i dalje provodi mjere
iz rješenja Agencije te i dalje na
dnevnoj razini prati sve relevantne proizvode, aktivno komunici-

ra s dobavljačima proizvoda i evidentira svaku nastalu promjenu.
U situacijama kada ima saznanja
da određeni proizvod neće biti
raspoloživ, umjesto njega u mrežu uključuje zamjenski proizvod
definiran od dobavljača ili, ukoliko takav ne postoji, prvi slijedeći
proizvod toga dobavljača. Kako bi
provjerio uvjete izloženosti proizvoda, povjerenik je razdoblju od
siječnja do lipnja obišao ukupno
55 prodavaonica – osam trgovina
Mercatora-H te 47 Konzumovih
prodavaonica. Povjerenik je utvrdio da je izloženost proizvoda
konkurentskih dobavljača zado-

Preporuke povjerenika
za naredno razdoblje
Povjerenik je utvrdio
kako Agrokor provodi
sve preporuke iz prvog
izvješća povjerenika
Agencije.Vezano uz buduće
praćenje izloženosti
proizvoda na policama,
posebice u slučajevima
kada nije moguće
poštivati planograme,
povjerenik je preporučio
dodatnu kontrolu udjela
fizičkim brojanjem polica.
Preporuka za naredno
razdoblje je i da Agrokor
razmotri razloge nastanka
sistemskih pogrešaka
u pregledima tri
najprodavanija proizvoda u
pojedinim prodavaonicama
te pokrene postupke za
njihovo uklanjanje.

voljavajuća i u skladu s mjerama iz
rješenja Agencije. Osim toga, povjerenik je utvrdio da je Agrokor
proveo ponovnu edukaciju zaposlenih o ispravnom načinu mjerenja izloženosti proizvoda na
policama. a
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Održana prva AZTN-ova regionalna konferencija o IT forenzici
Uz 11 predstavnika tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz jugoistoče Europe, na konferenciji su bili i predstavnici
hrvatskog MUP-a i USKOK-a koji također koriste IT forenzička analiza

D

rago mi je da danas možemo reći kako je rezultat
svih aktivnosti koje je AZTN
poduzeo u cilju osnaživanja
istraga zabranjenih sporazuma,
osobito kartela, vrlo konkretan
jer je tehnološkim i kadrovskim
jačanjem IT forenzike, povećan
broj nenajavljenih pretraga koje
AZTN provodi u sklopu svojih postupaka. Već smo u 2014.
proveli tri nenajavljene pretrage,
a trend je nastavljen i tijekom
2015.” – izjavio je Mladen Cerovac, mag. iur, predsjednik Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja na
otvaranju regionalne konferencije o primjeni IT forenzike u
postupcima nenajavljenih pretraga. Konferencija je u organizaciji
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja održana u Zagrebu, 24.
rujna 2015.

Nekorišteni alat

“Naime, iako je mogućnost za
provođenje nenajavljenih pretraga imala na raspolaganju još od
2003., hrvatska Agencija taj alat
dugo nije mogla koristiti jer nije
bila dovoljno tehnički opremljena odnosno nije imala dovoljno
opreme i potrebnih posebnih

!

AZTN je u 2014.
proveo tri
nenajavljene
pretrage, a trend je
nastavljen i u 2015.

programa za digitalnu forenziku.
Međutim, prije dvije godine je odlukom Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja, da istrage kartela postanu jedan od prioriteta u našem
radu,Agencija prema Ministarstvu
financija pokrenula inicijativu za
odobravanje dodatnih sredstava
za nabavu suvremene opreme,
a istodobno smo se posvetili intenzivnoj i sustavnoj edukaciji
naše stručne službe u području
digitalne forenzike na specijaliziranim seminarima i radionicama
u organizaciji Europske komisije”
– istakao je Cerovac, pozdravljajući sudionike konferencije među
kojima je bilo 11 predstavnika
tijela za tržišno natjecanje iz šire
regije kao i predstavnici hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova i USKOK-a, kojima saznanja
o IT forenzici u analizi prikupljenih dokaza također mogu biti od

Konferencija u hotelu Palace je
bila zatvorena za javnost

koristi u provođenju postupaka iz
njihove nadležnosti. Mr.sc.Tatjana
Peroković, članica Vijeća za zaštitu
tržišnog natjecanja, u prezentaciji
koja je bila uvod u panel diskusije,
istakla je važnost dokaza koji se
pronalaze IT forenzičkim pretragama (elektroničkih dokaza) za
vođenje postupaka pred tijelima
za zaštitu tržišnog natjecanja te
naznačila ključne probleme s kojima se u tim poslovima susreću
stručnjaci tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja. Na konferenciji je izložen i pravni okvir odnosno nužne pravne pretpostavke za pro-

vođenje nenajavljenih pretraga i
IT forenziku (npr. obvezan nalog
Visokog upravnog suda), a stručnjaci iz austrijskog i talijanskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja,
Gunther Weber i Gianluca Sepe,
dali su pregled prakse njihovih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
koja u području primjene digitalne forenzike imaju dugogodišnje
iskustvo.

Planovi razvoja

Predstavnik talijanskog tijela Gianluca Sepe je u izlaganju pod
nazivom “Prikupljanje digitalnih

dokaza: novi izazovi u pravu na
obranu” naglasak stavio na utvrđivanje pravnog okvira za IT tehnike sukladno relevantnoj praksi
europskih sudova. Cilj prve specijalizirane konferencije bila je razmjena znanja i stečenih iskustava
među stručnjacima iz tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja, koji digitalnu forenziku već
neko vrijeme koriste u vođenju
postupaka ili se za to tek pripremaju, kao i najave planova razvoja
ove aktivnosti u njihovim tijelima.
Konferencija je bila zatvorena za
javnost. a

6.
edukacija

konferencije

međunarodni odnosi

aktuarstvo

industrija osiguranja

Studijski posjet predstavnika srpske
Komisije za zaštitu konkurencije
Kolegama je predstavljen regulatorni okvir te iskustva iz nadzora i
postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Hrvatskoj

U

dvodnevnom
studijskom
posjetu Agenciji za zaštitu
tržišnog natjecanja (5. i 6. listopada 2015. ) boravili su predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, kojima
su kolege iz AZTN-a te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) predstavili
regulatorni okvir te iskustva iz
nadzora i postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.
Naime, u sklopu pregovaračkog procesa Srbije s EU, u poglavlju “Tržišno natjecanje” je obavljen postupak tzv. “screeninga”,
a u okviru obveze usklađivanja
zakonodavstva iz tog područja s
pravnom stečevinom, Komisiji za
zaštitu konkurencije Republike
Srbije preostale su još tri uredbe koje je potrebno pripremiti
za usvajanje u idućem razdoblju.
Jedna od njih se odnosi na uredbu o skupnom izuzeću u sektoru
osiguranja čiji plan usvajanja je u
trećem tromjesečju 2016. godine. Prije toga, bit će provedeno
sektorsko istraživanje tržišta

osiguranja. S obzirom na slično
povijesno naslijeđe i regulatorni
okvir na tržištu osiguranja, kao

!

AZTN je prvi puta
domaćin skupa
u okviru TAIEX
programa

i navike stanovništva, srpska Komisija za zaštitu konkurencije inicirala je studijski posjet kako bi
na taj način stekla detaljan uvid u
praktična iskustva koja je AZTN
imao u zaštiti tržišnog natjecanja
odnosno u istraživanjima i postupcima koji su vođeni na tržištu osiguranja.
Uz podršku koju AZTN već
duže vrijeme pruža srpskoj Komisiji na bilateralnoj osnovi i
kroz formalizirani sporazum o
suradnji, ovaj studijski posjet
organiziran je u okviru TAIEX
instrumenta tehničke pomoći i
razmjene informacija Europske
komisije, koji se obično koristi za
osiguravanje ekspertize prilagođene svakom pojedinom korisniku u cilju rješavanja konkretnih
problema.
Kao predpristupni instrument ponajprije služi kao pomoć
državama kandidatkinjama u prilagodbama koje je potrebno izvršiti u predpristupnom procesu.
AZTN je ovom prilikom prvi
puta bio u ulozi domaćinskog tijela u TAIEX programu. a

financijski regulator

M. Cerovac predavač na
konferenciji u Opatiji
Prezentiran je rad AZTN-a na ocjeni
koncentracije Agrokora i Mercatora

M

laden Cerovac,mag.iur. predsjednik Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja bio je jedan od
predavača na konferenciji “Korporativne akvizicije
i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja Europskoj uniji”, koju je u Opatiji 5. i 6.
listopada 2015. organizirao Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U okviru teme
- “Prekogranične koncentracije u obliku korporativnih akvizicija – slučaj Agrokora”, Cerovac je detaljno
prezentirao rad Agencije
za zaštitu tržišnog natjecanja u postupku ocjene
koncentracije Agrokora i
Mercatora, osobito u dijelu prihvaćanja i nadzora
mjera koje je Agencija naložila u rješenju o uvjetno
dopuštenoj koncentraciji.
Tijekom dvodnevnog rada, teme su obrađene
kroz četiri tematske cjeline:“Inovativna mala i srednja trgovačka društva i pristup kapitalu”,“Oblikovanje akvizicije - porezna pitanja i intelektualni kapital”, “Akvizicije na poticaj i pod nadzorom države”
te “Korporativna mobilnosti i pregrupiranje društava”. Konferenciju koja je okupila iznimno veliki broj
govornika iz Hrvatske i inozemstva sufinancirala
je Hrvatska zaklada za znanost projektom “Pravni
aspekti korporativnih akvizicija i preoblikovanje trgovačkih društava temeljnih na znanju” i Sveučilište
u Rijeci u okviru projekta “Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga”. a

7.
Autobusni prijevoz

Kažnjena
belgijska lutrija
Belgijsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo je nacionalnu lutriju s
1.190.000 eura zbog korištenja informacija dobivenih
na tržištu, gdje ima vladajući položaj obavljajući javnu
uslugu koja joj je povjerena
na nacionalnoj razini, kako
bi ušla na konkurentno tržište sportskog klađenja. U
roku od godinu dana od pokretanja svoje nove usluge
sportskog klađenjam lutrija je stekla veći tržišni udjel
od ostala 33 poduzetnika
aktivna na tom tržištu te im
postala ozbiljan konkurent.
Belgijsko je tijelo pokrenulo
postupak pretragama u srpnju 2013. godine, temeljem
inicijative nekoliko kladionačarskih tvrtki.
Krajem prošle godine
započeli su razgovori o nagodbi, tijekom kojih je Lutrija priznala zlouporabu
vladajućeg položaja te prihvatila novčanu kaznu, zbog
čega joj je ona umanjena za
10 posto.

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

igre na sreću

farmaceutska industrija

Sumnja u kartel
autobusnih
prijevoznika u
Španjolskoj

Obveze duhanskoj
industriji u Grčkoj

Španjolska
komisija za
tržišta i tržišno natjecanje pokrenula je postupak protiv 16
autobusnih prijevoznika u Balearima zbog sumnje u kartelno
udruživanje. Komisija će ispitati
jesu li se poduzetnici dogovarali o cijenama, dijelili tržište i razmjenjivali komercijalno osjetljive informacije o pružanju usluga
prijevoza školske djece na otocima. Autobusni je prijevoz osobito važan za tu regiju, posebice Mallorcu, koja uz 870.000
stanovnika nema željezničku infrastrukturu. U travnju je komisija provela pretrage pojedinih autobusnih prijevoznika,
kao i sjedište lokalnog transportnog udruženja, a nakon pokretanja postupka ima 18 mjeseci za
njegovo okončanje. Obavijest o
preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku očekuje se u
ljeto sljedeće godine.

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

Grčka komisija za zaštitu tržišnog
natjecanja prihvatila je obveze petero proizvođača duhana čiji je cilj
osigurati pristup tržištu za nezavisne preprodavače.
Komisija je pokrenula postupak u siječnju 2013. na inicijativu distributera cigareta i njihovog
udruženja koji su tvrdili da je grčka podružnica Philip Morrisa zlouporabila svoj vladajući položaj
kako bi nametnula svoje sporazume o isključivoj distribuciji te da
je četvero proizvođača duhana BAT, Imperial Tobacco, Karelia Cigarette Manufacturing Company i
Athanasiou – uskladilo restrukturiranje svojih distribucijskih mreža i tako istiskivalo preprodavače s tržišta, čiji je broj pao sa 112
na 18.
Dio navoda iz inicijative je odbačen, no grčka je komisija utvrdila dijelove sporazuma koji bi mogli omogućiti razmjenu osjetljivih
informacija, naročito u uvjetima
smanjenog broja distributera.
Proizvođači su predložili mjere kojih će se pridržavati s ciljem
sprječavanja razmjene informacija
i omogućavanja pasivne prodaje.

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

multinacionalke

duhanska industrija

Farmaceuti
u Mađarskoj
namještali
natječaje
Za tri farmaceutska distributera i dva konzultantska društva
mađarska je agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja izrekla najvišu kaznu ove godine, gotovo
šest milijuna eura, zbog namještanja uvjeta javnog natječaja
i ponuda za dobivanje ugovora o opskrbi medicinskim proizvodima. Agencija je utvrdila da je počinjena “jedinstvena,
složena i kontinuirana povreda” ograničavanjem tržišnog
natjecanja na tržištu opskrbe
medicinskim proizvodima na
području Budimpešte te da se
ovakvo postupanje smatra najtežim oblikom povrede.
Otegotnom
okolnosti
smatrao se uspjeh u dogovaranju cijena i podjeli tržišta.
Postupak je pokrenut u travnju 2013., provedbom nenajavljenih pretraga u svih pet
poduzetnika, tijekom kojih je
prikupljena sporna dokumentacija, podaci iz mobitela, kao i
izjave svjedoka.

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

Odluke AZTN-a objavljene
u rujnu 2015.
• Ministarstvo graditeljstva i

prostornog uređenja - Nacrt
prijedloga Iskaza o procjeni
učinaka propisa za Prijedlog
Zakona o najmu stanova s Tezama

• Ministarstvo zaštite okoliša i

prirode - Uredba o gospodarenju
otpadnom ambalažom - Mišljenje

• AZTN protiv Hrvatske šume

d.o.o., Zagreb - inicijativa
poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o.,
Zlatar Bistrica - Rješenje o
ispravku Rješenja AZTN-a

• Državna geodetska uprava

- Nacrt prijedloga Iskaza o
procjeni učinaka propisa za Nacrt
prijedloga Zakona o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina Mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva Prijedlog Zakona o poticanju
ulaganja - Mišljenje

• Ministarstvo socijalne politike i

mladih - Nacrt prijedloga Zakona
o socijalnoj skrbi - Mišljenje

• Ministarstvo socijalne politike
i mladih - Nacrt Konačnog
prijedloga Obiteljskog zakona Mišljenje

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

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

