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Tisak preuzeo obvezu izmjene Uvjeta 
poslovanja u komisionoj prodaji tiskovina
U Uvjete će Tisak implementirati odredbe kojima se udruženjima poduzetnika priznaje status kupca. Tim će 
udruženja ostvarivati pravo na posebni grupacijski rabat, čime se posredno ostvaruju pogodnosti i za svakog 
pojedinačnog člana udruženja

1.

distribucija komisiona prodaja udruženja poduzetnikatržište tiskovina maloprodaja veliki poduzetnici

AZTN je prihvatio mjere na 
koje se obvezao Tisak za 

otklanjanje mogućih negativnih 
učinaka na tržištu komisione 
prodaje tiskovina u postupku 
koji je Agencija protiv njega vo-
dila po službenoj dužnosti. 

Postupak je pokrenut povo-
dom inicijative udruženja po-
duzetnika Ultra gros i Narodni 
trgovački lanac (NTL), osnova-
nima s ciljem da njihovi članovi 
putem zajedničke nabave ostva-
re povoljnije uvjete u nabavi 
određenih proizvoda. 

Negiranje svrhe osnivanja 
udruženja
U inicijativi se navodilo da Tisak 
tim udruženjima odbija priznati 
rabat koji priznaje drugim kup-
cima na tržištu komisione pro-
daje tiskovina, čime negira samu 
svrhu osnivanja takvih udruže-
nja. Tijekom postupka, Tisak je 
iskoristio zakonsku mogućnost 
samoinicijativnog preuzimanja 

! Pod lupom novi Opći uvjeti Tiska
Prije AZTN-ovog odobrenja mjera, Tisak je objavio nove Opće 
uvjete poslovanja u komisionoj prodaji tiskovina koji su na snagu 
stupili 1. siječnja 2016. koji osim prethodno opisanih mjera, sadrže 
i nove odredbe kojima Tisak regulira financijske uvjete pod kojima 
će distribuirati tiskovine. Budući da su opisani postupak i mjere 
bili ograničen isključivo na definiranje udruženja poduzetnika i 
njihovih prava na grupacijski rabat, Agencija u tom postupku nije 
mogla dati bilo kakvo prethodno (ex ante) odobrenje na druge 
odredbe novih Općih uvjeta poslovanja Tiska. Stoga će AZTN u 
novom predmetu provesti prethodno ispitivanje stanja na tržištu 
odnosno analizirati moguće učinke na tržišno natjecanje onih 
odredbi Tiskovih novih Općih uvjeta poslovanja koje se odnose 
na financijske uvjete pod kojima će Tisak distribuirati tiskovine na 
pojedina prodajna mjesta. 

ostvaruju pogodnosti i za sva-
kog pojedinačnog člana udru-
ženja.

Dvije godine nadzora
Agencija je prihvatila prijedlog 
Tiska, ocjenjujući da je dobro-
voljno predložena mjera raz-
mjerna mogućim negativnim 
učincima koje bi Uvjeti poslova-
nja imali na tržišno natjecanje da 
nisu izmijenjeni. Time se posti-
gla svrha pokretanja postupka.

U svrhu nadzora nad pro-
vedbom mjere Tisak će u iduće 
dvije godine, svakih šest mjese-
ci Agenciji dostavljati izvješće 
o učincima mjera s dokazima 
da je udruženjima poduzetnika 
priznat status kupca na tržištu, 
kao i dokazima o ostvarivanju 
posebnog grupacijskog rabata. 

Izmijenjene Uvjete poslova-
nja Tisak mora imati objavljene 
na svojim mrežnim stranicama 
tijekom trajanja cijelog razdo-
blja nadzora. a

obveze provedbe mjera za ukla-
njanje mogućih negativnih uči-
naka na tržišno natjecanje. 

Konkretno, predložio je 
Agenciji izmjenu svojih Uvjeta 
poslovanja u komisionoj prodaji 
tiskovina koji su se primjenjivali 
od 1. siječnja 2014. Predložio je 
da u te Uvjete poslovanja im-

plementira odredbe kojima se 
udruženja poduzetnika jasno 
definiraju i priznaju kao posebni 
subjekti kojima se priznaje sta-
tus kupca na tržištu distribucije 
i komisione prodaje tiskovina. 

Uz to, udruženja bi ostva-
rivala pravo na posebni grupa-
cijski rabat, čime se posredno 
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e-trgovina roba široke potrošnje elektronikajedinstveno digitalno tržište maloprodaja tržište dostave

U EU je rasprostranjeno geografsko 
blokiranje kupovine na internetu 
Komisijino istraživanje sektora e-trgovine pokazalo je da su glavni razlozi geografskog blokiranja jednostrane 
odluke poduzetnika da ne prodaju u inozemstvu, ali i ugovorne prepreke koje postavljaju

Europska komisija objavila je 
početne nalaze o raširenosti 

geografskog blokiranja kojim 
se potrošačima onemogućuje 
kupnja robe široke potrošnje i 
internetski pristup digitalnom 
sadržaju u Europskoj uniji. Te 
su informacije prikupljene u 
okviru istraživanja u sektoru 
e-trgovine koje je pokrenuto u 
svibnju 2015.

Konkretno, odgovori više 
od 1400 trgovaca na malo i 
pružatelja usluga digitalnog sa-
držaja iz svih 28 država članica 
upućuju na to da je geografsko 
blokiranje uobičajeno u EU-u i 
za robu široke potrošnje i za di-
gitalni sadržaj. Među ispitanici-
ma, 38 posto trgovaca na malo 
i 68 posto pružatelja digitalnog 
sadržaja odgovorilo je da se 
koristi geografskom blokadom 
potrošača iz drugih država čla-
nica EU-a.

Istraživanje služi za priku-
pljanje tržišnih informacija koje 
bi Komisiji omogućile da bolje 

razumije utječu li prepreke koje 
postavljaju poduzeća na europ-
ska tržišta e-trgovine i kakav 
je njihov utjecaj. Geografska 
blokada jedna je od tema obu-
hvaćenih istraživanjem u tom 
sektoru. 

Nema prejudiciranja 
antimonopolskih 
postupaka 
Činjenicama i podacima o geo-
grafskom blokiranju, međutim, 
ne prejudiciraju se nalazi u slu-
čaju protutržišnih pitanja niti 
su najava za pokretanje postu-
paka. No, nalazi će pridonijeti 
utvrđivanju mogućih problema 

!1400
TRGOvAcA I 
PRUžATELjA USLUGA 
SUdjELOvALO U 
ISTRAžIvANjU

! Odbijanje isporuke u inozemstvo
Prema nalazima istraživanja, 38 posto trgovaca 
na malo koji su odgovorili i koji na internetu 
prodaju robu široke potrošnje koristi se 
geografskim blokiranjem koje se uglavnom očituje 
odbijanjem isporuke u inozemstvo. Zabilježeno 
je i neprihvaćanje stranih sredstava plaćanja te, u 
manjoj mjeri, preusmjeravanje i onemogućavanje 
pristupa web-mjestu. Iako je većina geografskih 
blokada rezultat jednostranih poslovnih odluka 
trgovaca na malo, 12 posto trgovaca navodi 

ugovorna ograničenja prekogranične prodaje za 
najmanje jednu kategoriju proizvoda u ponudi. 
većina (68 posto) pružatelja internetskog 
digitalnog sadržaja odgovorila je da se služi 
geografskom blokadom korisnika iz drugih država 
članica EU-a. To se uglavnom obavlja na temelju 
korisnikove adrese internetskog protokola (IP), 
koja utvrđuje i daje podatke o položaju računala/
pametnog telefona, a 59 posto pružatelja digitalnih 
sadržaja odgovorilo je da su ih dobavljači 
ugovorno obvezali na geografsko blokiranje. 
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digitalno tržište maloprodaja široka potrošnjausluge taxi prijevoza e-trgovina tržište dostave

u tržišnom natjecanju i dopunit 
će se mjere pokrenute u okviru 
Komisijine strategije za jedin-
stveno digitalno tržište radi rje-
šavanja prepreka koje otežavaju 
prekograničnu e-trgovinu. 

“Informacije prikupljene u 
okviru sektorskog istraživanja 
e-trgovine potvrđuju naznake 
koje su nas potaknule na njego-
vo pokretanje: zbog geografskih 
blokada europski potrošači če-
sto na internetu ne mogu ku-
povati robu i digitalni sadržaj iz 
druge države članice. Neke od 
tih blokada rezultat su ograni-
čenja koja proizlaze iz ugovora 

! Idući koraci istraživanja sektora e-trgovine
detaljnija analiza svih nalaza istraživanja predstavit će se 
u preliminarnom izvješću koje će se za javno savjetovanje 
objaviti sredinom 2016., a završno izvješće planirano je za prvo 
tromjesečje 2017. Ispitivanje sektora e-trgovine je pokrenuto 
6. svibnja 2015. kako bi Komisija mogla utvrditi eventualne 
probleme u pogledu tržišnog natjecanja na europskim tržištima 
e-trgovine. Sektorskim istraživanjem dopunjuju se druge mjere 
usmjerene na uklanjanje prepreka prekograničnoj e-trgovini, koje 
su utvrđene Komisijinom strategijom jedinstvenog digitalnog 
tržišta donesenom istog dana. U okviru istraživanja provedenog 
u obliku tajnog kupovanja Komisija je analizirala raširenost 
geografskog blokiranja i tehnike teritorijalnih ograničenja koja 
se primjenjuju u različitim sektorima diljem EU-a. Komisija će 
u svibnju predložiti zakonodavni paket za poticanje e-trgovine 
diljem EU-a.

između dobavljača i distribute-
ra. jednostrana odluka podu-
zetnika koji nije u vladajućem 
položaju da se ne bavi preko-
graničnom prodajom, nije pi-
tanje prava tržišnog natjecanja. 
Međutim, ako je takva odluka 
rezultat ugovora, moramo vi-
djeti je li riječ o protutržišnom 
djelovanju koje se može riješiti 
instrumentima EU-a u području 
tržišnog natjecanja”- izjavila je 
Margrethe vestager, povjereni-
ca zadužena za politiku tržišnog 
natjecanja.

Ključni prioritet EK je rješa-
vati pitanje neopravdanih pre-

preka prekograničnoj e-trgovini 
s pomoću zakonodavnih mjera 
u okviru njezine strategije za 
jedinstveno digitalno tržište pa 
će u svibnju predstaviti zakono-
davne prijedloge. 

U svibnju EK predstavlja 
zakonodavne prijedloge
Zajednički je cilj provedbe tr-
žišnog natjecanja i Komisijinih 
zakonodavnih inicijativa stvoriti 
područje u kojem europski gra-
đani i poduzeća mogu bez po-
teškoća pristupati i djelovati na 
internetu, neovisno o svojem 
prebivalištu. a

Odluka Grada Splita o taksi prijevozu smanjuje tržišno natjecanje
AZTN je Gradskom vijeću 

Grada Splita dostavio mišlje-
nje na Odluku o autotaksi prije-
vozu. 

Povod je bio podnesak suvla-
snika zajedničkog obrta “K.N.B. 
Mobile” Split, u kojem se navodi 
kako je Grad Split novom Odlu-
kom o autotaksi prijevozu propi-
sao da se jednom autotaksi prije-
vozniku može izdati samo jedna 
dozvola za jedno vozilo. 

Prema ranije važećoj Odluci 
jednom prijevozniku je bilo omo-
gućeno korištenje deset dozvola 
pa podnositelji inicijative smatraju 
da je riječ o narušavanju tržišnog 
natjecanja. AZTN je od Grada 

Splita zatražio dodatno pojašnje-
nje razloga za izmjenu Odluke, a 
on u obrazloženju navodi da je 
izmjena postupka i kriterija dava-
nja dozvola za autotaksi djelatnost 
rezultat inicijative udruženja taksi 
vozača Grada Splita s ciljem da 
se obavljanje autotaksi prijevoza 
osigura što većem broju prijevo-
znika. 

Uz to, Grad Split je naveo kako 
je udruženje taksi vozača posebno 
tražilo zaštitu obrtnika u odnosu 
na trgovačka društva koja  auto-
taksi prijevoz obavljaju s većim 
kapacitetima voznog parka, što u 
znatnijoj mjeri smanjuje moguć-
nost rada autotaksi prijevoznika 

u statusu obrtnika. Ne ulazeći u 
ovlasti Grada Splita da kao jedini-
ca lokalne samouprave temeljem 
posebnih propisa uređuje način 
i uvjete obavljanja autotaksi pri-
jevoza na svom području, AZTN 
je u mišljenju ukazao da odredbe 
Odluke ne bi smjele posebno šti-
titi pojedinu kategoriju poduzetni-
ka (autotaksi prijevoznika) prema 
kriteriju njihovog pravnog statusa.

Stoga bi Odluka trebala omo-
gućiti jednak pristup i sudjelovanje 
svim poduzetnicima na tržištu, s 
ciljem da se međusobno natječu 
cijenom i kvalitetom usluge. 

Također, AZTN je ukazao kako 
smanjivanje broja dozvola s deset 

na jednu (jedno vozilo - jedna do-
zvola) izvjesno utječe na smanjeni 
stupanj tržišnog natjecanja u od-
nosu na poduzetnike koji su ranije 
važećom Odlukom imali veći broj 
dozvola te su na taj način bili u 
mogućnosti obavljati uslugu u ve-
ćem opsegu. 

Stoga je Agencija predložila 
Gradu Splitu da razmotri moguć-
nost dodjele većeg broja dozvola 
pojedinom autotaksi prijevozniku 
kako bi se osiguralo tržišno natje-
canje među njima, što građanima, 
kojima je ta usluga i namijenjena, 
donosi prednosti u obliku niže 
cijene, većeg izbora i kvalitete  
usluge. a
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distribucija udruženja poduzetnika javna nabavaenergetika obrtništvo mali i srednji poduzetnici

Mišljenje AZTN-a o Okvirnom 
ugovoru HOK-a i HEP Opskrbe
Ugovor kojim se članovima HOK-a omogućuje opskrba električne energije pod 
povoljnijim uvjetima nema značajke sporazuma. Istodobno, budući da se HEP – 
Opskrba nalazi u vladajućem položaju, članovima HOK-a ne bi smjela uvjetovati 
isporuku električne energije pod povoljnijim uvjetima 

popusta. Popusti koji se temelje 
na količini odnosno koji se do-
djeljuju ovisno o standardnom 
i objektivnom pragu kupnje, u 
pravilu nisu zlouporabni. AZTN 
se u mišljenju dodatno ogradio 
ukazujući HOK-u da pri sklapa-
nju ugovora mora voditi računa 
o pravilima o državnim potpora-
ma (za čiju su primjenu nadležni 
Ministarstvo financija i Europska 
komisija) te da analizom nije ula-
zio u prava i obveze HEP-a koji 
proizlaze iz posebnih propisa koji 
uređuju tržište električne energi-
je u nadležnosti drugih tijela. a

AZTN je Hrvatskoj obrtničkoj 
komori dao mišljenje vezano 

uz njezinu namjeru da s HEP-
Opskrbom sklopi okvirni ugovor 
kojim bi se članovima HOK-a 
omogućila opskrba električne 
energije pod povoljnijim uvjeti-
ma. Pogodnost bi mogli koristiti 
samo članovi HOK-a koji uredno 
ispunjavaju članske dužnosti. 

Ugovor nije sporazum u 
smislu ZZTN-a
Isključivo na temelju podataka iz 
HOK-ovog dopisa i bez uvida u 
konkretni ugovor, AZTN je za-
ključio kako u ovom slučaju nisu 
ispunjeni zakonski uvjeti o skla-
panju sporazuma u smislu odred-
ba Zakona o zaštiti tržišnog na-
tjecanja pa time niti za ocjenu o 
zabranjenom sporazumu koja je 
u nadležnosti Agencije. Naime, 
iako su članovi HOK-a obrtnici, 
odnosno poduzetnici, a HOK je 

! Javna nabava-najbolja
Neovisno o upitu HOK-a, 
pak, AZTN, i njemu i svima 
ostalima, ukazuje kako je sa 
stajališta temeljnih načela 
tržišnog natjecanja uvijek 
poželjno da se nabava 
proizvoda i usluga obavlja 
putem javne nabave kako bi 
svi zainteresirani dobavljači 
pod jednakim uvjetima 
imali pristup tržištu 
odnosno sklapanju ugovora.

udruženje poduzetnika, HEP ugo-
vor sklapa s njima kao krajnjim 
kupcima/korisnicima usluge pa 
ugovor ne predstavlja sporazum 
u smislu propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja. Istodobno, budući da 
se HEP Opskrba nalazi u vlada-
jućem položaju na mjerodavnom 
tržištu, AZTN je, razmatrajući 

mogućnost potencijalne zloupo-
rabe vladajućeg položaja, istakao 
kako odobravanje popusta svim 
krajnjim kupcima (članovima 
HOK-a) pod jednakim uvjetima 
načelno nije sporno. 

Međutim, isporuku električne 
energije pod povoljnijim uvjeti-
ma HEP-Opskrba u pravilu ne 
bi smjela uvjetovati primjenom 
sankcija ukoliko druga ugovorna 
strana (HOK ili bilo koji član) želi 
promijeniti opskrbljivača. 

HEP Opskrba - pažljivo s 
popustima
Naime, poduzetnik u vladajućem 
položaju mora postupati s osobi-
tom pažnjom kako ne bi narušio 
tržišno natjecanje na mjerodav-
nom tržištu u odnosu na pojedi-
ne kupce (poduzetnike) i u odno-
su na svoje konkurente na tržištu. 
Ovo se posebno odnosi na cje-
novnu politiku, odnosno sustav 

MIšLjENjE jE dANO 
TEMELjEM POdATAKA 
IZ HOK-OvOG dOPISA 
I BEZ UvIdA  
U UGOvOr

!
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zakonodavstvo  cementna industrija tehnologijameđunarodni odnosi veliki poduzetnici digitalna ekonomija

Revizija uvjeta za prijavu koncentracija EK?
Zbog pragova ukupnog prihoda neke koncentracije, osobito u sektoru digitalne ekonomije prolaze ispod 
radara Komisije, a imaju utjecaja na tržišno natjecanje 

mno proučiti, vestager je pozvala 
sva nacionalna tijela da se uključe 
u široku raspravu koju je pokre-
nuo dG competition. a

Gostujući u ožujku na konfe-
renciji koju je organiziralo 

njemačko udruženje studena-
ta prava tržišnog natjecanja u 
Bruxellesu (Studienvereinigung 
Kartellrecht), Margrethe vesta-
ger, povjerenica EU za zaštitu 
tržišnog natjecanja najavila je, iz-
među ostalog, mogućnost revizi-
je kriterija za prijavu koncentra-
cija na ocjenu Europskoj komisiji. 
Naime, iako je uvjerena da sadaš-
nji model dobro funkcionira, ve-
stager smatra da postoji prostor 
za poboljšanja, osobito u prepo-
znavanju koncentracija koje ima-
ju učinak na tržišno natjecanje u 
tzv. “novim industrijama”. Pritom 
se konkretno referirala na visinu 
ukupnog prihoda sudionika kon-
centracije, kao ključnog kriterija 
za prijavu koncentracija na ocje-
nu.  

Digitalna ekonomija 
mijenja naš život
“Koncentracije u sektoru digital-
ne ekonomije ne pogađaju samo 
način kako mi kupujemo/prodaje-
mo robu i usluge, nego one mije-
njaju naš način života. Stoga je od 
osobitog značaja uočiti koje su od 
koncentracija u tome sektoru do-

ista važne. Primjerice, Komisiji na 
ocjenu nije bila prijavljena 19 mi-
lijardi eura vrijedna koncentracija 
Facebooka i inovativnog softvera 
za razmjenu poruka WhatsApp 
koji ima 600 milijuna korisnika, 
od kojih je veliki dio u Europi, jer 
ukupni prihod WhatsApp-a jed-
nostavno nije bio dovoljno visok 
da zadovolji kriterij za prijavu Ko-
misiji” – komentirala je vestager 
i dodala kako upravo taj slučaj 
pokazuje da ukupni prihod neke 
kompanije nije uvijek glavni “ma-
mac” za preuzimanje. Ponekad 
to može biti imovina kompanije, 
poput korisničkih i podatkovnih 
baza, potencijal lijeka u razvoju 

u farmaceutskoj industriji ili na-
prosto sposobnost kompanije da 
bude inovativna. 

Kriteriji za prepoznavanje 
važnosti
“Moramo odrediti kriterije prema 
kojima bismo mogli prepoznati 
koncentracije koje bi mogle ima-
ti utjecaja na tržišno natjecanje u 
Europi i koje je važno ocjenjivati. 
Primjerice, vrijednost preuzimanja 
mogla bi biti jedan od pokazatelja 
važnosti koncetracije. No, tu mo-
ramo biti oprezni. Možemo li mi 
identificirati pravu visinu ukupnog 
prihoda ili je bolje da se osloni-
mo na predmete koje Komisiji 
upućuju nacionalna tijela, kako je 
to, uostalom, bilo u slučaju spaja-
nja Facebooka i WhatsAppa. To je 
primjer koncentracije koju smo 
zahvaljujući sustavu prijave od 
nacionalnih tijela na koncu ocje-
njivali, iako nije prelazila zadane 
pragove prihoda i mogla je pro-
ći “ispod radara” Komisije. Stoga 
je potrebno naći pravu mjeru da 
obuhvatimo koncentracije koje je 
potrebno ispitati, a da pri tome ne 
otežavamo situaciju za inovativne 
startupove. Naglašavajući kako su 
to pitanja koja je potrebno po-

!

!

U 2015. 300 
koncentracija na prvoj 
razini
EK je u 2015. otvorila 
11 dubinskih analiza 
koncentracija, najviše od 
2007. To je svega tri posto 
prijavljenih koncentracija 
i manje je od prosjeka u 
25 godina. više od 300 
koncentracija dopušteno je 
na prvoj razini, među njima 
i neke doista značajne, 
poput dell/EMc, najvećeg 
preuzimanja u povijesti IT 
industrije ili koncentracije 
Holcima i Lafarga koja 
je kreirala najvećeg 
proizvođača cementa  
u svijetu. 

Odbačena prijava 
koncentracije Petrola i 
Geoplina
AZTN je odbacio prijavu 
provedbe koncentracije 
slovenskih poduzetnika 
Petrol i Geoplin, nakon što je 
istu prijavu odbacilo i tijelo 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
Republike Slovenije. Naime, 
utvrđeno je da je riječ je 
o koncentraciji koja ima 
‘dimenziju Zajednice’, budući 
da su sudionici koncentracije 
na svjetskom tržištu ostvarili 
ukupni prihod viši od 
pet milijardi eura, dok je 
istovremeno svaki od njih na 
tržištu EU ostvario ukupni 
prihod od 250 milijuna 
eura. U takvim slučajevima 
koncentracija se prijavljuje 
Komisiji, a ona odlučuje 
hoće li, s obzirom na učinke 
koncentracije na trgovinu na 
zajedničkom tržištu, sama 
voditi postupak ili će ga 
ustupiti nekoj od nacionalnih 
agencija. 



6.

poljoprivredna politika prehrambena industrijameđunarodni odnosi mljekarstvo državne potpore

AZTN nikada nije bio nadležan za potpore 
u ribarstvu i poljoprivredi
Agencija reagira na pogrešne teze kako je nadležna za provedbu propisa o državnim potporama, a koje se,  
u svjetlu traženja rješenja za krizu u mljekarstvu, u proteklom razdoblju ponavljaju u medijima 

„Kratko i jasno”, gospodin Kra-
ljičak navodi kako „...već duže 
vrijeme upozorava da Agencija za 
zaštitu tržišnog natjecanja mora 
prepoznati ovaj oblik skrivenih 
potpora....” Slične teze ponov-
ljene su i u dvomjesečniku Nova 
Zemlja od 1. travnja 2016. Kako 
se te pogrešne teze o nadležnosti 
AZTN-a ne bi nastavile ponavlja-
ti, smatramo kako je u cilju toč-
nog informiranja javnosti važno 
ponoviti da AZTN od 24. travnja 
2014. nije nadležan za provedbu 
propisa o državnim potporama u 
bilo kojem sektoru. 

Iz AZTN-a u Ministarstvo 
financija
Naime, s ulaskom Hrvatske u Eu-
ropsku uniju, nadzor nad susta-
vom državnih potpora preuzela 
je Europska komisija. Stupanjem 
na snagu novog Zakona o držav-
nim potporama, od 24. travnja 
2014. sve preostale ovlasti vezane 
za državne potpore objedinjene 
su u Ministarstvu financija. Time 

U proteklom su razdoblju, 
dnevne i periodične novine 

(Glas Slavonije, 3. i 5. ožujka 2016. 
i Nova Zemlja, 1. travnja 2016.) 
prenosile javno iznesene stavove 
/prijedloge gospodina željka Kra-
ljička, zamjenika osječko-baranj-
skog župana vezane uz rješavanje 
sve dubljih problema u kojima se 
nalazi mljekarski sektor u Hrvat-

skoj. U pri-
jedlozima 

koje 

! Pravilnik iz poljoprivrednog resora
Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom 
razvoju propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga 
državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti 
s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu 
Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka 
od strane davatelja državnih potpora, kao i sadržaj i način vođenja 
Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državne 
potpore u poljoprivredi.

je gospodin Kraljičak višekratno 
iznosio, između ostaloga je zatra-
ženo da Agencija za zaštitu tržiš-
nog natjecanja provede nadzor 
nad dodjelom skrivenih potpora 
u mljekarstvu. 

Pogrešne teze
Primjerice, u članku u Glasu Sla-
vonije od 3. ožujka 2016., pod na-
slovom “Ako Kim završi na klanju, 
za to će biti odgovorna vlada” za-
tražio je da Agencija „...počne su-

stavno provoditi nadzor i 
ne dopusti stavljanje na 
tržište proizvoda koji 

su dodatno subvencionirani od 
njihovih država radi očuvanja vla-
stite poljoprivredne proizvodnje 
i seljaka, jer te države plasmanom 
proizvoda prema dampinškim ci-
jenama koje ne pokrivaju ni dio 
stvarnih troškova proizvodnje i 
iza kojih se u pravilu nalaze skri-
vene potpore, uništavaju hrvat-
ski proizvod koji na taj način ne 
može biti konkurentan”. Istodob-
no, 5. ožujka 2016., u intervjuu 
u Glasu Slavonije, pod naslovom 
“Slavonija neće preživjeti ako se 
proizvodnja hrane ne bude vred-
novala“ , objavljenom u rubrici 

je AZTN u potpunosti izgubio 
bilo kakvu nadležnost za državne 
potpore u Hrvatskoj. što se tiče 
sektora poljoprivrede i ribarstva, 
naglašavamo kako AZTN nikada 
nije bio nadležan za nadzor pot-
pora u sektoru poljoprivrede i 
ribarstva, pa ni u razdoblju prije 
pristupanja Hrvatske u članstvo 
Europske unije, već je za sustav 
državnih potpora u tom sektoru, 
temeljem zajedničke poljopri-
vredne politike EU, bilo nadležno 
Ministarstvo poljoprivrede. 

državne potpore u poljopri-
vrednom sektoru su potpore 
dodijeljene za djelatnosti vezane 
uz proizvodnju, preradu i trženje 
poljoprivrednih proizvoda koje 
ulaze u područje primjene Pri-
loga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije (UFEU). Slijedom 
toga, sukladno članku 35. Zakona 
o potpori poljoprivredi i rural-
nom razvoju tijelo nadležno za 
praćenje državnih potpora u sek-
toru poljoprivrede u Hrvatskoj 
je Ministarstvo poljoprivrede. a



Europska komisija prihvatila je 
strukturne mjere koje je poduzet-
nik Teva Pharmaceutical Industries 
predložio za provedbu preuzima-
nja generičkog odjela poduzetni-
ka Aellergan. dvije kompanije su 
glavni konkurenti u razvoju, mar-
ketingu i prodaji generičkih lijeko-
va. Komisija je utvrdila više hori-
zontalnih i vertikalnih preklapanja 
u 24 zemlje između djelatnosti 
dvaju poduzetnika, posebno mo-
lekula koje oni reklamiraju, pro-
izvode, razvijaju i prodaju u cije-
loj Europi. Kompanije su pristale 
dezinvestirati svaku od molekula 
na tržištu za koje postoje prekla-
panja. Budući da je Allergan tra-
dicionalno dominantan poduzet-
nik za nabavu generičkih lijekova 
na Islandu, Teva je pristala proda-
ti svoj postojeći i budući portfo-
lio molekula na Islandu. U Irskoj 
i Ujedinjenoj Kraljevini ovi podu-
zetnici su također konkurenti, pa 
su pristali prodati većinu svojih 
sadašnjih i budućih proizvoda, kao 
i sve aktivnosti proizvodnje, naba-
ve i distribucije u Irskoj i Ujedi-
njenoj Kraljevini. a

Njemački Bundeskartellamt ka-
znio je devet poduzetnika i jed-
nu fizičku osobu sa ukupno 21.3 
milijuna eura zbog dogovora o 
cijenama na tržištu veleprodaje 
proizvoda koji se koriste u po-
slovima vodoinstalatera i grija-
nja. veletrgovci su u razdoblju 
od 2005. do 2014. kroz svoje re-
gionalno gospodarsko udruže-
nje dogovarali cijene i popuste 
za proizvode kao što su kera-
mičke pločice, crijepove, cijevi i 
sl. Sastanci su se održavali četiri 
puta godišnje pod okriljem tzv. 
odbora za izračune kako bi ra-
spravljali uvjete prodaje, rabate 
i druga kretanja cijena za skoro 
sve proizvode koji se koriste na 
tržištu sanitarnih instalacija. ve-
letrgovci, konkurenti su sastav-
ljali cjenike na temelju među-
sobno razmijenjenih informacija 
i primjenjivali su zajednički izra-
čun cijena što je znatno oslabilo 
tržišno natjecanje između njih 
te negativno utjecalo na cijene 
preko 250,000 vodoinstalater-
skih proizvoda. a

Nizozemsko tijelo za zaštitu tr-
žišnog natjecanja kaznilo je četiri 
proizvođača hladnjača sa 12,5 mi-
lijuna eura za kartel ostvaren ti-
jekom pregovora o koncentraciji. 
Utvrđeno je kako su poduzetnici 
dogovarali cijene, podijelili kupce 
i razmijenjivali poslovno osjetlji-
ve informacije tijekom pregovora 
o provedbi koncentracije između 
2006. i 2009. Uvidom u elektron-
sku poštu utvrđeno je kako su se 
direktori međusobno obavješta-
vali o cijenama skladištenja hrane 
i stopama iskoristivosti kapaciteta. 
Također su pronađeni dokazi da 
su poduzetnici koordinirali pora-
ste svojih cijena i dogovarali nad-
metanja ugovornim klijentima. 
Sankcije od 450 tisuća eura do 
9,6 milijuna eura izrečene su po-
duzetnicima, a kažnjeni su i njihovi 
direktori pojedinačnim sankcijama 
od kojih najviša iznosi 144 tisuće 
eura. Poduzetniku Kloosbeheer 
kazna je umanjena za 10 posto 
zbog suradnje sa tijelom za zaštitu 
tržišnog natjecanja nakon proved-
be nenajavljenih pretraga. a

Mjere u  
koncentraciji  
Teva/Allergan 

Kartel veleprodaje 
opreme za 
vodoinstalatere  
i grijanje

Kažnjen kartel 
nizozemskih 
proizvođača 
hladnjača Talijanska agencija za zaštitu 

tržišnog natjecanja (AGcM) 
ima pravo koristiti prislušne 
uređaje iz kaznenog postup-
ka u tijeku, kako bi potkrijepi-
la svoje navode o namještanju 
natječaja, uz uvjet da agencija 
raspolaže i drugim dokazima 
pribavljenima neovisno o ka-
znenom postupku, presudio je 
upravni sud TAR Lazio. Presu-
da je donesena slijedom tuž-
be osam poduzetnika protiv 
rješenja iz svibnja 2015. kojim 
je AGcM kaznio 12 poduzet-
nika zbog koordinacije ponu-
da u natječajima željezničkog 
prijevoznika Trenitalia izme-
đu 2008. i 2011. godine. Sud je 
mišljenja da su postupci utvr-
đivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja i kazneni postupak 
neovisni jedan o drugome, te 
bi članak 15. talijanskog usta-
va, o zaštiti privatnosti komu-
nikacija, bio povrijeđen samo u 
slučaju da se prislušni uređa-
ji iz jednog kaznenog postup-
ka koriste u drugom kazne-
nom postupku. a

Talijanski sud 
potvrdio uporabu 
prislušnih uređaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska, 
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50, 
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.hr 

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

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

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

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

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

7.

toplinska oprema farmaceutikaproizvodnja hladnjača tržište opreme za vodoinstalatere željeznički promet

Odluke AZTN-a objavljene 
u ožujku 2016.

• Petrol d.d. Ljubljana i Geoplin 
d.d. Ljubljana, Republika Slovenija 
- Rješenje o odbacivanju prijave 
namjere provedbe koncentracije

• Odluka o autotaksi prijevozu 
Grada Splita - Mišljenje

• Prijava za obavljanje zamjenskih 
poštanskih usluga Pošta express 
j.d.o.o., vinkovci - Mišljenje

• državni zavod za intelektualno 
vlasništvo - Nacrt prijedloga 
Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o autorskom pravu i 
srodnim pravima - Mišljenje

• Hrvatska obrtnička komora - 
upit o sklapanju ugovora o opskrbi 
električne energije s HEP-Opskrba 
d.o.o. - Mišljenje

• vlada Republike Hrvatske 
- Prijedlog Godišnjeg plana 
normativnih aktivnosti za 2016. 
godinu - Mišljenje

• Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode - Nacrt prijedloga iskaza 
o procjeni učinka Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti prirode - Mišljenje


