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Sadržaj
Održana međunarodna konferencija AZTN-a: "25 godina izazova i uspjeha"
AZTN domaćin seminara OECD-GVH Regionalnog centra za tržišno
natjecanje o pravu tržišnog natjecanja u Zagrebu
Predsjednica i zamjenica Vijeća AZTN-a sudjelovale na Europskom danu
tržišnog natjecanja u Pragu
Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija
tužba protiv rješenja AZTN-a u predmetu Agro-Vir d.o.o., Agrodalm d.o.o.,
Diljexport d.o.o. i Marino-Lučko d.o.o.
AZTN odobrio koncentraciju Nets CEE/PBZ Card
Objavljen Akt o digitalnim tržištima
Europska komisija donijela fleksibilniju Obavijest o neslužbenim uputama
za borbu protiv monopola; povlači privremeni okvir za procjenu
protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
Europska komisija donijela smjernice za primjenu prava Unije o tržišnom
natjecanju na kolektivne ugovore u pogledu radnih uvjeta samozaposlenih
osoba bez zaposlenika
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ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA AZTN-a:
"25 GODINA IZAZOVA I USPJEHA"
Međunarodna konferencija AZTN-a, pod nazivom: "25 godina izazova i uspjeha" održana je u suradnji
s OECD-ovim regionalnim centrom RCC OECD-GVH u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik
IZVRŠNA POTPREDSJEDNICA VESTAGER JE
REKLA DA JE PONOSNA NA AZTN I NJEGOVO
PROMICANJE KULTURE TRŽIŠNOG NATJECANJA
KROZ OBRAZOVANJE POTROŠAČA, ŠTO NAM JE U
KONAČNICI SVIMA OMOGUĆILO BOLJE PROIZVODE
I USLUGE, VEĆI IZBOR I NIŽE CIJENE

U

zvanicima se na početku
konferencije obratila dr.sc.
Mirta Kapural, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja,
izaslanik predsjednika Vlade RH
Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih

poslova, Bojan Fras, viceguverner Hrvatske narodne banke te
Antonio Capobianco, zamjenik
voditelja Sektora Organizacije
za ekonomsku suradnju i razvoj
(OECD). Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu

spremnu za digitalno doba i povjerenica za tržišno natjecanje, u
svojoj je video poruci pozdravila
prisutne i čestitala Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na trudu
u provedbi pravila tržišnog natjecanja.

Izvršna potpredsjednica Vestager istaknula je prednosti koje EU
pravila tržišnog natjecanja donose
potrošačima, poslovanju i društvu
u cjelini. Podsjetila je sve nas na
velike promjene koje je Republika
Hrvatska napravila u posljednjem
desetljeću – od ulaska zemlje u
EU do uvođenja eura koje će se
dogoditi za nekoliko mjeseci.
Čestitala je AZTN-u na uspjesima koji su postignuti u prehrambenom sektoru, vezano uz
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe
hranom, dok je u primjeni prava
tržišnog natjecanja spomenula
važnost suočavanja s ponašanjem
velikih multinacionalnih kompa-

nija i suradnje s tijelima EU-a u
brojnim pitanjima. Odala je priznanje AZTN-u što je svoju pozornost usmjerio na internetske
platforme, posebno spomenuvši
istraživanje u dva sektora s rastućim interesom – dostavu hrane
na digitalnim platformama i sektoru online rezervacija.
U tom je kontekstu također
spomenula važnost stupanja na
snagu novog Akta o digitalnim
tržištima, odnosno Uredbe EU-a,
koja ima za cilj osigurati jednake
uvjete na online tržištu. Naglasila je važnost nedavnog donošenja novih vertikalnih pravila koja
ažuriraju pravila za poduzetnike i
koja će im dati smjernice za di-
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gitalno doba koje je pred nama.
Izvršna potpredsjednica Vestager
je rekla da je ponosna na AZTN i
njegovo promicanje kulture tržišnog natjecanja kroz obrazovanje
potrošača, što nam je u konačnici
svima omogućilo bolje proizvode
i usluge, veći izbor i niže cijene.
Na kraju, izvršna potpredsjednica Vestager je zahvalila Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja
što je angažirana članica ECN-a,
poželjevši joj da postane još jači
autoritet s više ovlasti, resursa i
neovisnosti. Uslijedila su uvodna
izlaganja koja su održali Olivier
Guersent, glavni direktor Glav-
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ne uprave za tržišno natjecanje
Europske komisije (DG COMP),
Richard Whish, prof.emeritus
(Sveučilište u Londonu, Kings
College) i prof.dr.sc. Vesna Tomljenović, sutkinja (Opći sud Europske unije).

Tri panela konferencije

Konferencija se odvijala u tri panela pod nazivima: "Ex-ante regulacija i provedba pravila o tržišnom natjecanju na digitalnim
tržištima"; "25 godina AZTN-a
i 20 godina Uredbe Vijeća (EZ)
br. 1/2003" i "Vertikalna pravila
– novosti i izazovi". Konferencija

je započela panelom u kojem su
sudjelovali i stručnjaci OECD-a
i jednom od trenutno vrlo aktualnih tema, a to je digitalna ekonomija. Moderator panela je bio
Renato Ferrandi, stariji savjetnik,
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Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a stručnjaci-panelisti su bili: Lea Zuber,
voditeljica Sektora, Europska komisija (DG COMP), Gál Gábor,
član Vijeća, mađarska agencija za

ISTAKNUTI GOVORNICI IZ DRŽAVA ČLANICA
EU-A, OECD-A, NACIONALNIH TIJELA ZA ZAŠTITU
TRŽIŠNOG NATJECANJA, POSLOVNE I AKADEMSKE
ZAJEDNICE, ODVJETNICI I SUCI RASPRAVLJALI SU
O OVIM VAŽNIM TEMAMA TE ISKORISTILI OVU
PRIGODU ZA RAZMJENU ISKUSTAVA I PRIMJERA
IZ DUGOGODIŠNJE PRAKSE

zaštitu tržišnog natjecanja (GVH),
María Pilar Canedo, članica Vijeća, španjolska agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja (CNMC) i
Antonio Capobianco, zamjenik
voditelja Sektora, Organizacija
za ekonomsku suradnju i razvoj
(OECD).
Ovo novo područje izazov je
za nadležna tijela diljem EU-a, ali
i šire. Novi Akt o digitalnim tržištima, odnosno Uredba EU-a, trebao bi uskoro stupiti na snagu, a
istim se utvrđuju jasna pravila za
velike internetske platforme koje
se zovu tzv. nadzornici pristupa.
Cilj je da niti jedna velika digitalna
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platforma koja djeluje kao takav
nadzornik pristupa ne zloupotrebljava svoj položaj na štetu poduzetnika koji žele pristup. Budući
da one imaju znatan utjecaj na
unutarnjem tržištu i izrazito jako
tržišnu moć, mogu spriječiti pristup i potrošačima i klijentu.
Ovom odredbom se nastoje
riješiti negativne posljedice koje
proizlaze iz određenog ponašanja
tih velikih internetskih platformi.
Drugi panel se bavio temom
"25 godina AZTN-a i 20 godina
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003".
Moderatorica panela je bila prof.
dr.sc. Jasminka Pecotić Kaufman,
Ekonomski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, a stručnjaci-panelisti:
dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica
Vijeća AZTN-a, Bogdan Marius
Chiritoiu, predsjednik rumunjskog Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja, Andrej Matvoz, predsjednik slovenske agencije za
zaštitu tržišnog natjecanja, dr.sc.
Ionannis Lianos, predsjednik grčke agencije za zaštitu tržišnog
natjecanja, Gianluca Sepe, voditelj
odjela, talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Marc Barennes, partner - bureau Brandeis
Pariz, Sciences Po Pariz.Europska
komisija je u lipnju 2022. godine
pokrenula javno savjetovanje kojim traži povratne informacije o
provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.
1/2003. U vrijeme njezina donošenja, Uredbom 1/2003 temeljito
je reformiran način na koji su se
protumonopolska pravila EU-a
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provodila. Konkretno: uveden
je sustav izravne primjene protumonopolskih pravila; države
članice ovlaštene su za primjenu
svih aspekata tih pravila; ojačana je suradnja između Komisije i
nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje te su poboljšani
provedbeni alati kako bi Komisija
mogla bolje otkrivati i rješavati
povrede protumonopolskih pravila EU-a. Što se tiče treće teme
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Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003.
Prošlo je gotovo 20 godina od njezina donošenja, a iako su
provedbene mjere prilagođene tržištima koja se razvijaju, novim
tehnologijama i promjenjivim načinima poslovanja, postupovni
okvir uglavnom je ostao isti. Izvršna potpredsjednica nadležna za
politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: "…zbog
izazova digitalizacije gospodarstva u nekim su područjima moguća
ili potrebna poboljšanja. Sada treba ažurirati postojeća pravila s
obzirom na stečeno iskustvo. Stoga pozivamo zainteresirane da
iskažu svoja mišljenja o tome ispunjava li okvir EU-a za provedbu
pravila o tržišnom natjecanju i dalje svoju svrhu".

konferencije, raspravljalo se o
novim vertikalnim pravilima (koja
se odnose na vertikalne sporazume u pravu tržišnog natjecanja), a
koja su donesena nakon temeljite
evaluacije i revizije pravila iz 2010.
godine. Moderator panela je bio
Mislav Bradvica, partner, Bradvica Marić Wahl Cesarec d.o.o.,
a stručnjaci-panelisti su bili: izv.
prof.dr.sc. Vlatka Butorac Malnar,
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Dunja Šimunić Mehdin, direktorica Odjela za pravne poslove,
Coca-Cola HBC Hrvatska, Mario Krka, partner - Divjak, Topić,
Bahtijarević & Krka Odvjetničko
društvo d.o.o. i Marcin Trepka,
partner - Baker McKenzie - Odvjetnički ured. Revidirana pravila
poduzećima pružaju jednostavnija, preciznija i ažurnija pravila i
smjernice. Nova pravila pomoći
će im da ocijene usklađenost svojih sporazuma o nabavi i distribuciji s pravilima EU-a o tržišnom
natjecanju u poslovnom okruženju koje je izmijenjeno rastom
elektroničkog trgovanja i internetske prodaje. Revidirana Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih
sporazuma i revidirane Vertikalne
smjernice stupile su na snagu 1.
lipnja 2022. godine.
Najznačajnije trenutke konferencije možete pogledati u spotu,
a prezentacije panelista možete preuzeti na poveznici https://
www.aztn.hr/istaknuti-trenucimedunarodne-konferencije-aztna/. a
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AZTN domaćin seminara OECD-GVH Regionalnog centra
za tržišno natjecanje o pravu tržišnog natjecanja u Zagrebu
Regionalni centar za tržišno natjecanje OECD-GVH iz Budimpešte i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
održali su zajednički trodnevni seminar o regulaciji digitalnih tržišta

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja je od 28.
do 30. rujna 2022. bila domaćin trodnevnog seminara u
suradnji s Regionalnim centrom za tržišno natjecanje
u Budimpešti (RCC, koji zajednički vode mađarsko tijelo
za tržišno natjecanje (GVH)
i Organizacija za ekonomsku
suradnju i razvoj (OECD)) i
Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH u čijim je
prostorijama seminar održan.
Zagreb je odabran za mjesto održavanja RCC seminara budući da je Agencija za
zaštitu tržišnog natjecanja na
dan otvorenja proslavila 25.
obljetnicu postojanja. Dio je
tradicije Regionalnog centra
da jedan od svojih seminara
organizira zajedno s tijelom
korisnikom, a događanje u
Zagrebu bilo je prvo koje je
Regionalni centar održao u
inozemstvu od izbijanja pandemije koronavirusa.
Stručnjaci za tržišno natjecanje iz 16 različitih zema-

lja istočne, jugoistočne i srednje Europe okupili su se u
Zagrebu kako bi prisustvovali
seminaru o ex-ante regulaciji
i provedbi pravila o tržišnom
natjecanju na digitalnim tržištima.
Obuka o pravu tržišnog
natjecanja - kojoj je prethodila jubilarna konferencija
hrvatskog tijela - započela je
pozdravnim govorom Csabe
Balázsa Rigóa, predsjednika
mađarskog tijela za tržišno
natjecanje. Sudionici su potom imali priliku istražiti exante regulaciju i provedbu
pravila o tržišnom natjecanju
na digitalnim tržištima uz pomoć hrvatskih i mađarskih
stručnjaka, kao i stručnjaka iz
OECD-a i Europske komisije.
Trodnevni seminar pokazao je kako tijela za tržišno
natjecanje mogu doprinijeti
budućoj regulaciji digitalnih
tržišta i kako mogu koristiti postojeće propise kako bi
osigurali učinkovitu provedbu. a
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DIGITALNA EKONOMIJA

KONKURENTNA TRŽIŠTA

Predsjednica i zamjenica Vijeća AZTN-a sudjelovale
na Europskom danu tržišnog natjecanja u Pragu

1

0. listopada 2022. godine, u
sklopu češkog predsjedanja
Vijećem Europske unije, u Pragu
je održana međunarodna konferencija pod nazivom "European
Competition Day" Europski dan
tržišnog natjecanja tradicionalni
je događaj koji se obično održava
dva puta godišnje tijekom predsjedanja država članica Vijećem

Europske unije. To je platforma
za razmjenu mišljenja o politici i
pravu tržišnog natjecanja za predstavnike europskih tijela za zaštitu
tržišnog natjecanja, vladina tijela,
nacionalne sudove i sudove EUa, poslovnu zajednicu, odvjetnike i
znanstvenike. Ove godine AZTN
su predstavljale dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća

te Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica
predsjednice Vijeća AZTN-a.
Europski dan tržišnog natjecanja otvoren je pred 150 sudionika
govorima Petra Mlsne, predsjednika Ureda za zaštitu tržišnog
natjecanja Republike Češke, Margrethe Vestager, izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za
digitalno doba i povjerenice za

tržišno natjecanje i Petra Blažeka, ministra pravosuđa Republike
Češke. Predsjednik češkog Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja
istaknuo je izazove s kojima se
trenutno susreće europsko gospodarstvo te istaknuo ulogu koju
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
mogu imati u prevladavanju gospodarske krize.
Izvršna potpredsjednica i povjerenica za tržišno natjecanje,
Margrethe Vestager u svom je
govoru istaknula važnost konkurencije u gospodarstvu. "Konkurentna tržišta nisu luksuz u kojem
se može uživati u mirnim sunčanim danima. Ona su nužnost, tim
više kada vrijeme postane olujno.
A sve iznimke koje napravimo
u ime krize moraju biti dobro
opravdane i sadržane u aranžmanima fleksibilnosti koje pružaju
naša postojeća pravila tržišnog
natjecanja," izjavila je, dodajući da
je tržišno natjecanje sredstvo za
postizanje učinkovitosti i pravednosti na tržištima.
Stručni panel o izazovima politike tržišnog natjecanja u kontekstu prelaska na zeleniju i digitalnu
ekonomiju obradio je nekoliko
tema. Raspravljalo se o tome u
kojoj je mjeri kompatibilno i teh-

nički izvedivo promicati ekološke
ciljeve kroz politiku tržišnog natjecanja, koji su to novi alati koje
tijela za tržišno natjecanje koriste u svom radu te o aspektima
umjetne inteligencije i njezinom
potencijalnom utjecaju na tržišno
natjecanje, kao i o novim oblicima
protutržišnog postupanja koji se
mogu pojaviti u digitalnom okruženju.
Drugi panel se bavio pitanjem
načela ne bis in idem u pravu tržišnog natjecanja. Čak ni nedavna
promjena sudske prakse Suda
Europske unije nije imala značajan utjecaj na pristup paralelnoj
primjeni zakona. Stoga ostaje
mogućnost da se jedan slučaj paralelno vodi pred različitim jurisdikcijama.
Posljednja tema Europskog
dana tržišnog natjecanja došla je
iz područja državnih potpora jer
se njima financiraju tzv. važni projekti od zajedničkog europskog
interesa (IPCEI). Ovi projekti, koji
obično uključuju privatne tvrtke
iz niza država članica, imaju za cilj
podržati razvoj i implementaciju novih strateških tehnologija,
poput proizvodnje električnih
baterija, proizvodnje i korištenja
vodika i slično. a
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ODBIJENA TUŽBA PROTIV RJEŠENJA AZTN-A

NOVČANE KAZNE

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija
tužba protiv rješenja AZTN-a u predmetu Agro-Vir d.o.o., Agrodalm
d.o.o., Diljexport d.o.o. i Marino-Lučko d.o.o.
VUSRH odbio prijedloge tužitelja za određivanje odgodnog učinka tužbe i određivanje privremene mjere te
odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora i time je rješenje Agencije postalo pravomoćno

V

isoki upravni sud Republike Hrvatske presudom od
14. rujna 2022. godine odbio je
tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u
tekstu: AZTN), klasa: UP/l-03403/17-01/021, od 28. travnja 2022.
godine, odbio prijedloge tužitelja
za određivanje odgodnog učinka
tužbe i određivanje privremene
mjere te odbio zahtjev tužitelja
Novčane kazne
Navedenim
poduzetnicima izrečene
su novčane kazne u
ukupnom iznosu od
2.155.000,00 kuna, a
indikativne činjenice i
okolnosti o postojanju
predmetnog zabranjenog
sporazuma potkrijepljene
su materijalnim dokazima
prikupljenim tijekom
nenajavljenih pretraga
poslovnih prostorija
Agrodalma i Diljexporta.

za naknadu troškova upravnog
spora i time je rješenje Agencije
postalo pravomoćno.
Podsjetimo, AZTN je spomenutim rješenjem od 28. travnja
2022. godine utvrdio da su poduzetnici Agro-Vir d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu:
Agro-Vir), Agrodalm d.o.o., sa
sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agrodalm) i Diljexport d.o.o.,
sa sjedištem u Zagrebu (dalje u
tekstu: Diljexport), u postupcima
javne nabave 14 grupa prehrambenih proizvoda s namjerom
sklapanja okvirnog sporazuma s
tri gospodarska subjekta za razdoblje od četiri godine koji su
tijekom 2012. godine provedeni
od strane Ustanove "Dobri dom"
Grada Zagreba, sa sjedištem u
Zagrebu, prethodnim utvrđivanjem i usklađivanjem cijena
njihovih ponuda radi utjecaja
na ishod predmetnih postupaka
javne nabave i međusobnom podjelom pojedinačnih ugovora o
javnoj nabavi, prema pojedinim
grupama nabave i godinama, s ci-

RIJEČ JE O MANIPULACIJI PREDMETNIM POSTUPCIMA
JAVNE NABAVE 14 GRUPA PREHRAMBENIH
PROIZVODA, TEMELJEM ZABRANJENOG
SPORAZUMA IZMEĐU TRŽIŠNIH KONKURENATA
O CIJENAMA KOJE ĆE PONUDITI U OKVIRU TIH
POSTUPAKA I O PODJELI UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI, PREMA POJEDINIM GRUPAMA NABAVE I
GODINAMA

ljem da se unaprijed utvrđenom
sudioniku sporazuma omogući
sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave
i godinu, u razdoblju od 4. lipnja
2012. do 1. siječnja 2014. godine narušili tržišno natjecanje u
istim postupcima javne nabave,
odnosno sklopili zabranjeni horizontalni sporazum, koji je za cilj
imao sprječavanje, ograničavanje
ili narušavanje tržišnog natjecanja
u smislu članka 8. stavka 1. točke
1. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja ("Narodne novine", br.

79/09., 80/13. i 41/21., dalje u tekstu: ZZTN).
Istim rješenjem utvrđeno je
da je poduzetnik Marino-Lučko
d.o.o., sa sjedištem u Lučkom,
naknadno pristupio navedenom
zabranjenom sporazumu AgroVira, Agrodalma i Diljexporta, i međusobnom podjelom
pojedinačnih ugovora o javnoj
nabavi s navedenim poduzetnicima, prema pojedinim grupama
nabave i godinama, s ciljem da se
unaprijed utvrđenom sudioniku
sporazuma omogući sklapanje
ugovora o javnoj nabavi na teme-

lju okvirnog sporazuma, za određenu grupu nabave i godinu, u
razdoblju od 1. siječnja 2013. do
1. siječnja 2014. godine narušio
tržišno natjecanje u predmetnim
postupcima javne nabave, odnosno sklopio zabranjeni horizontalni sporazum koji je za cilj
imao sprječavanje, ograničavanje
ili narušavanje tržišnog natjecanja
u smislu članka 8. stavka 1. točke
3. ZZTN-a.
Cjeloviti tekst presude bez
poslovnih tajni objavljen je na
mrežnoj stranici AZTN-a na
https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/10/UPl-0340317-01021.pdf.
Cjeloviti tekst rješenja bez
poslovnih tajni objavljen je na poveznici https://www.aztn.hr/ea/
wp-content/uploads/2022/06/
UPI-034-031701021.pdf.
Poveznicu na prethodno priopćenje o donesenom rješenju
AZTN-a možete preuzeti ovdje
https://www.aztn.hr/aztn-utvrdio-zabranjeni-sporazum-u-postupcima-javne-nabave/. a

7.
KONCENTRACIJA

POS TERMINALI

PBZ CARD

NETS CEE

AZTN odobrio koncentraciju Nets CEE/PBZ Card
AZTN je 22. rujna 2022. godine odobrio na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje
stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Nets CEE nad dijelom poslovanja poduzetnika PBZ Card

A

ZTN je 22. rujna 2022. godine odobrio na prvoj razini
namjeru provedbe koncentracije
koja nastaje stjecanjem izravne
kontrole poduzetnika Nets CEE
nad dijelom poslovanja poduzetnika PBZ Card. Prema zaprimljenim podacima i dokumentaciji iz
prijave koncentracije utvrđeno je
kako će provedba koncentracije
imati učinak na mjerodavnom tržištu prihvata kartičnog plaćanja,
tržištu pružanja usluga POS terminala i povezanih usluga na teritoriju Republike Hrvatske i tržištu obrade kartičnog plaćanja za

prihvatitelja na području EGP-a.
Stjecatelj, poduzetnik Nets CEE,
prisutan je putem povezanih poduzetnika na tržištu prihvata kartičnog plaćanja i pružanja usluga
POS terminala i povezanih usluga,
tako da na tim tržištima dolazi do
minimalnih horizontalnih preklapanja.
AZTN je temeljem potpune
prijave koncentracije, utvrđene
strukture mjerodavnog tržišta,
post-koncentracijskog tržišnog
udjela sudionika koncentracije,
očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača

SLIJEDOM SVEGA NAVEDENOG, NE PROIZLAZI DA
JE RIJEČ O KONCENTRACIJI KOJA BI MOGLA IMATI
NEGATIVAN UČINAK NA TRŽIŠNO NATJECANJE TE
SE ISTA SMATRA DOPUŠTENOM NA 1. RAZINI
i drugih raspoloživih podataka i
saznanja, ocijenio da nije riječ o
koncentraciji koja bi mogla imati
negativan učinak na tržišno natjecanje. Naime, prema provedenoj
analizi može se zaključiti da stjecatelj Nets CEE zapravo samo
preuzima ranije stečene pozicije

ciljnog poslovanja PBZ Carda. Također, s obzirom da je pri pružanju
usluga na navedenim mjerodavnim
tržištima riječ o korištenju sofisticiranih tehnologija i da te usluge
mogu pružati, a neki već i pružaju,
globalno prisutni poduzetnici, koji
ne moraju biti lokalno prisutni, za

očekivati je da konkurenti nisu
samo snažne bankarske grupacije
s razvijenom mrežom na teritoriju Republike Hrvatske, ali i EGP-a,
nego i upravo globalni visoko sofisticirani poduzetnici koji zapravo vrše konkurentski pritisak na
sudionike koncentracije. AZTN
je po zaprimanju potpune prijave koncentracije na službenim
mrežnim stranicama objavio Javni
poziv svim zainteresiranim osobama za dostavljanje primjedaba
i mišljenja o koncentraciji, na koji
nije zaprimio niti jednu primjedbu
i/ili mišljenje. a

8.
AKT O DIGITALNIM TRŽIŠTIMA

A

INTERNETSKE PLATFORME

NADZORNICI PRISTUPA

Objavljen Akt o digitalnim tržištima

kt o digitalnim tržištima novi
je propis EU-a koji digitalni
sektor čini pravednijim i konkurentnijim. Kako bi se to postiglo,
Akt o digitalnim tržištima (DMA)
uspostavlja skup usko definiranih
objektivnih kriterija za imenovanje velike internetske platforme
takozvanim nadzornikom pristupa. Samo će se nadzornici pristupa morati pridržavati onoga što
treba i što ne treba raditi, kako
je navedeno u DMA.

Kada i kako je dogovor
postignut?

Politički dogovor o ovom aktu
postigli su 24. ožujka 2022. Europski parlament i Vijeće (koje
predstavlja 27 država članica
EU-a). Sporazum između dviju institucija doveo je do brzog
završetka 15-mjesečne zakonodavne rasprave koju je pokrenuo
prijedlog Europske komisije za
Akt o digitalnim tržištima iz prosinca 2020. godine.

Kako izgleda konačni
tekst?

Tekst su usvojili Europski parlament i Vijeće 14. rujna 2022. godine, a objavljen je u Službenom
listu 12. listopada 2022. godine:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=
CELEX:32022R1925&from=EN.

DMA stupa na snagu 20 dana
nakon objave u Službenom listu
te će se početi primjenjivati 2.
svibnja 2023. godine. Osim toga,

priopćenja za tisak Europskog
parlamenta i Vijeća pružaju dobar pregled relevantnih stavki
koje treba i ne treba raditi, a koje

Važnost konkurentnih tržišta
Izvršna potpredsjednica i povjerenica za tržišno natjecanje, Margrethe
Vestager u svom je govoru istaknula važnost konkurencije u
gospodarstvu. "Konkurentna tržišta nisu luksuz u kojem se može
uživati u mirnim sunčanim danima. Ona su nužnost, tim više kada
vrijeme postane olujno. A sve iznimke koje napravimo u ime krize
moraju biti dobro opravdane i sadržane u aranžmanima fleksibilnosti
koje pružaju naša postojeća pravila tržišnog natjecanja," izjavila je,
dodajući da je tržišno natjecanje sredstvo za postizanje učinkovitosti i
pravednosti na tržištima.

će nadzornici pristupa morati
poštovati:
h t t p s : / / w w w. e u r o p a r l .
e u r o p a . e u /n e w s /e n /p r e s s -

r o o m / 2 0 2 2 0 315 I P R 2 5 5 0 4 /
deal-on-digital-markets-actensuring-fair-competition-andmore-choice-for-users.
h t t p s : // w w w. c o n s i l i u m .
e u ro p a .e u /e n /p re s s /p re ss-releases/2022/03/25/
council - and - europe an - p arliament-reach-agreement-onthe-digital-markets-act/.
Ovim povodom, Margrethe
Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba i povjerenica za tržišno
natjecanje izjavila je: "Ono što želimo je jednostavno: poštena tržišta također i u digitalnom svijetu.
Sada poduzimamo veliki korak
naprijed kako bismo to postigli
- da su tržišta poštena, otvorena
i konkurentna. Velike platforme,
tzv. nadzornici pristupa sprječavale su poduzetnike i potrošače u
prednostima konkurentskih digitalnih tržišta. Nadzornici pristupa će se sada morati pridržavati
dobro definiranog skupa obveza i
zabrana. Ova će uredba, zajedno
sa snažnom provedbom prava o
tržišnom natjecanju, donijeti pravednije uvjete potrošačima i poduzetnicima za mnoge digitalne
usluge diljem EU-a."
Edukativni video o DMA dostupan je na poveznici:
https://www.youtube.com/
watch?v=oX2ASl3QYfI. a

9.
EUROPSKA KOMISIJA

UPUTE

OKVIR

COVID-19

Europska komisija donijela fleksibilniju Obavijest o neslužbenim uputama
za borbu protiv monopola; povlači privremeni okvir za procjenu
protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
E

uropska komisija je donijela revidiranu Obavijest o neslužbenim uputama koja
poduzećima omogućuje da zatraže neslužbene upute o primjeni pravila Unije u tržišnom
natjecanju na nova ili neriješena pitanja. Revidiranom Obavijest o neslužbenim uputama
utvrđeni su fleksibilniji uvjeti i nastoji se povećati pravna sigurnost u korist poduzeća koja
traže upute za procjenu zakonitosti svojih postupaka u skladu s pravilima Unije o tržišnom
natjecanju. Neslužbene upute bit će u obliku
"pisma s uputama". Komisija je također odlučila povući privremeni okvir za procjenu protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije
bolesti COVID-19 zbog relativnog poboljšanja
stanja zdravstvene krize u Europi. Taj je okvir
iz travnja 2020. omogućio Komisiji da procijeni
projekte suradnje među poduzećima koji su
nastali kao odgovor na hitne situacije proizašle
iz pandemije koronavirusa.
Revizija Obavijesti o neslužbenim
uputama
U Obavijesti o neslužbenim uputama iz
2004. navedene su okolnosti u kojima Komisija može razmotriti davanje neslužbenih uputa
poduzetnicima o primjeni pravila Unije o tržišnom natjecanju. U toj su obavijesti utvrđeni
strogi kriteriji kojima su ograničene okolnosti
u kojima je Komisija mogla pružiti neslužbene
upute. Zbog tog razloga ona nikad nije upotrijebljena. Komisija je u svibnju 2022. pozvala sve
zainteresirane strane da u bliskoj suradnji s
nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno na-

tjecanje dostave povratne informacije o nacrtu teksta revidirane Obavijest o neslužbenim
uputama. Komisija je u listopadu 2022. objavila sažeto izvješće o rezultatima tog savjetovanja. U donesenom revidiranom tekstu ažurirani su kriteriji koji Komisiji omogućuju davanje
neslužbenih uputa poduzećima kad je riječ o
novim ili neriješenim pitanjima, među ostalim
u krizi ili drugim izvanrednim situacijama. To
će biti ključno za poduzetnike koji primjenjuju
nove načine poslovanja te za poduzetnike koja
se moraju nositi s krizom ili drugim izvanrednim situacijama.
Konkretno, revidiranim se alatom:
i. povećava fleksibilnost Komisije u rješavanju šireg raspona pitanja u pismima s uputama.
Komisiji se omogućuje da uzme u obzir relevantnost praksi za postizanje svojih prioriteta
i interesa Unije te se
ii. proširuje definicija "novih" pitanja za koja
nije dostupno pojašnjenje u pravnom okviru
Unije kako bi se obuhvatili slučajevi u kojima
"ne bi bilo dostatnog pojašnjenja".
Privremeni okvir za procjenu protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije bolesti
COVID-19. Komisija je istodobno zbog poboljšanja zdravstvene situacije u Europi i ublažavanje ograničenja odlučila povući svoj okvir
za procjenu protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. U Privremenom okviru donesenom 8. travnja 2020.
utvrđeni su kriteriji koje Komisija primjenjuje
u procjeni projekata suradnje usmjerenih na
rješavanje problema nestašice osnovnih pro-

izvoda i usluga tijekom pandemije koronavirusa. Njime je uvedena i mogućnost da Komisija pruži poduzetnicima pismenu podršku
(putem ad hoc "pisma podrške") za konkretne
i dobro definirane projekte suradnje koji su
obuhvaćeni njegovim područjem primjene.
Komisija je smatrala primjerenim povući Privremeni okvir jer u ovoj fazi izvanredne okolnosti i povezani izazovi koji mogu dovesti do
potrebe za suradnjom poduzetnika kako bi se
ublažili učinci krize više nisu prisutni. U slučaju iznenadnog i neočekivanog pogoršanja
zdravstvene situacije i povezanih poremećaja
u opskrbi osnovnim proizvodima i uslugama,
poduzetnici mogu zatražiti upute na temelju
revidirane Obavijesti o neslužbenim uputama.

Kontekst
Uredbom 1/2003 (Uredba Vijeća (EZ)
br. 1/2003 od 16. prosinca 2002.) uspostavljen
je sustav provedbe protumonopolskih pravila
na temelju članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ("UFEU"). Temelji se
na samoprocjeni jer poduzeća načelno mogu
dobro procijeniti zakonitost svojih postupaka.
Bolje poznaju činjenično stanje te na raspolaganju imaju okvir za procjenu koji čine uredbe
o skupnom izuzeću, praksa postupanja Komisije u predmetima, smjernice, obavijesti Komisije te sudska praksa. No na temelju Uredbe
1/2003 Komisija može i uputiti neslužbeno mišljenje poduzetnicima u slučajevima u kojima
su zaista nesigurna u pogledu primjene protumonopolskih pravila. Na temelju toga Komi-

sija je 2004.
donijela
Obavijest o
neslužbenim
uputama
o novim
pitanjima
na
temelju članaka 101.
i 102. UFEU-a koja se
p o j av l j u j u
u pojedinačnim slučajevima. Svrha Obavijesti
bila je utvrditi okolnosti u kojima bi Komisija
razmotrila davanje neslužbenih uputa poduzetnicima. Na temelju okvira za procjenu protumonopolskih pitanja u kontekstu pandemije
bolesti COVID-19, Komisija je 8. travnja 2020.
uputila pismo podrške udruženju proizvođača
farmaceutskih proizvoda "Medicines for Europe" ("Lijekovi za Europu") i poduzetnicima sudionicima u projektu dobrovoljne suradnje na
smanjenju rizika od nestašice najvažnijih bolničkih lijekova za liječenje pacijenata oboljelih
od koronavirusa. Komisija je 25. ožujka 2021.
uputila novo pismo podrške i to suorganizatorima paneuropskog događanja kojim se
nastoji međusobno povezati subjekte u cilju
uklanjanja uskih grla u trenutačnoj proizvodnji
cjepiva protiv bolesti COVID-19 i ubrzavanja
upotrebe dodatnih raspoloživih kapaciteta na
razini cijele Europe. Više informacija na poveznici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_5887. a

10.
EUROPSKA KOMISIJA

KOLEKTIVNI UGOVORI

SAMOZAPOSLENE OSOBE BEZ ZAPOSLENIKA

Europska komisija donijela smjernice za primjenu prava Unije o tržišnom natjecanju na
kolektivne ugovore u pogledu radnih uvjeta samozaposlenih osoba bez zaposlenika
U Smjernicama se pojašnjava kada se određene samozaposlene osobe mogu udružiti radi kolektivnog
pregovaranja kako bi postigle bolje radne uvjete bez kršenja pravila Unije o tržišnom natjecanju

I

zvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba i
povjerenica za tržišno natjecanje
EK Margrethe Vestager izjavila
je: "Samozaposlene osobe bez
zaposlenika u digitalnom gospodarstvu i šire možda neće moći
pojedinačno dogovoriti dobre
radne uvjete te će se potencijalno suočiti s teškim radnim uvjetima. Povezivanje radi kolektivnih
pregovora može biti moćan alat
za poboljšanje takvih uvjeta.
Novim se Smjernicama samozaposlenim osobama bez zaposlenika nastoji pružiti pravna
sigurnost tako što se pojašnjava
kada mogu kolektivno pregovarati radi postizanja boljih uvjeta bez
kršenja prava tržišnog natjecanja".

Smjernice o kolektivnim
ugovorima

Člankom 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ("UFEU")
zabranjuju se sporazumi među
poduzetnicima kojima se ograAgencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.gov.hr

ničava tržišno natjecanje. Iako se
na kolektivne ugovore između
poslodavca i radnika ne primjenjuju pravila Unije o tržišnom
natjecanju, samozaposlene osobe
smatraju se "poduzetnicima" pa
pri kolektivnom pregovaranju o
naknadama ili drugim trgovinskim
uvjetima riskiraju kršenje pravila
tržišnog natjecanja. Zbog toga su
često u nedoumici kada je riječ o
kolektivnom pregovaranju i radnim uvjetima. U Smjernicama se
pojašnjavaju okolnosti u kojima
određene samozaposlene osobe
bez zaposlenika mogu kolektivno pregovarati kako bi poboljšale
radne uvjete bez kršenja pravila
Unije o tržišnom natjecanju. U
Smjernicama se pojašnjava sljedeće:
• pravo tržišnog natjecanja ne
primjenjuje se na samozaposlene
osobe bez zaposlenika koje se
nalaze u situaciji usporedivoj sa
situacijom radnika. To su, među
ostalim, samozaposlene osobe

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

SMJERNICE SE
PRIMJENJUJU NA
SAMOZAPOSLENE OSOBE
BEZ ZAPOSLENIKA KOJE
RADE U POTPUNOSTI
SAMOSTALNO I NE
ZAPOŠLJAVAJU DRUGE
bez zaposlenika koje: i. pružaju usluge isključivo ili pretežito
jednom poduzetniku; ii. rade usporedno s radnicima i iii. pružaju
usluge digitalnoj platformi za rad
ili putem nje
• Komisija neće provoditi pravila
Unije o tržišnom natjecanju protiv kolektivnih ugovora samozaposlenih osoba bez zaposlenika
koje su u podređenom pregovaračkom položaju. To je primjerice slučaj kada se samozaposlene
osobe bez zaposlenika suočavaju
s neravnotežom u pregovaračkoj
moći zbog pregovora s gospo-

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

darski jačim poduzećima ili kada
kolektivno pregovaraju u skladu
s nacionalnim zakonodavstvom ili

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

zakonodavstvom Unije. Komisija će pratiti učinak Smjernica na
nacionalnoj razini putem Europske mreže za tržišno natjecanje i
posebnih sastanaka s europskim
socijalnim partnerima.
Komisija će Smjernice preispitati do 2030. godine. Smjernice
su dio mjera kojima se nastoji
primjereno urediti pitanja radnih
uvjeta radnika koji rade putem
platformi, uključujući Komisijin
Prijedlog direktive i Komunikaciju o poboljšanju radnih uvjeta u
radu putem platformi. Međutim,
područje primjene Smjernica nije
ograničeno na samozaposlene
osobe koje rade putem digitalnih
radnih platformi, već obuhvaća i
situacije samozaposlenih osoba
bez zaposlenika koje rade u gospodarstvo koje se ne odvija na
internetu.
Više informacija na poveznici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/
IP_20_1237. a

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

