
Sadržaj

Usvojena EU Direktiva o jačanju nacionalnih tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja

Sudjelovanje AZTN-a u radu europske mreže tijela za zaštitu 
tržišnog natjecanja u 2018.

AZTN u Crnoj Gori provodi projekt pomoći EU

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv 
otkupljivača mandarina JASENSKA d.o.o., Opuzen

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća ZTN-a, održao dva 
predavanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Imenovana nova članica Vijeća ZTN-a, dvoje vijećnika potvrđeno 
za novi mandat

Talijanska agencija izrekla najvišu kaznu za kartel

Orange kažnjen u Rumunjskoj za zlouporabu vladajućeg položaja

Njemački regulator protivi se spajanju Siemensa i Alstoma? 

Španjolska ponovo pokreće postupak protiv mljekara

info siječanj 2019.



Usvojena EU Direktiva o jačanju nacionalnih 
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
14. siječnja 2019., nakon skoro dvije godine pregovora, usvojena je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 
EU o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje, za učinkovitije provođenje pravila i 
osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (ECN+ Direktiva)

1.

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA EUROPSKI PARLAMENTECN+ DIREKTIVA VIJEĆE EU

te mjera za preuzimanje obveza 
od strane poduzetnika. Navede-
no uključuje i ovlast za izricanje 
novčanih kazni poduzetnicima i 
udruženjima poduzetnika. Poseb-
no poglavlje posvećeno je pro-
gramima za oslobođenje ili uma-
njenje sankcija za tajne kartele 
s namjerom povećanja ujedna-
čenosti primjene ovih programa 
za poduzetnike-pokajnike na EU 
razini i postizanje veće pravne si-
gurnosti.

Uzajamna pomoć i 
suradnja nacionalnih tijela 
U praksi će biti korisne i odred-
be Direktive o uzajamnoj pomo-
ći i suradnji nacionalnih tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja, kada 
se provode predmeti primje-
nom članka 101. ili 102. UFEU. 
Značajna je i mogućnost naplate 
sankcije u drugoj državi članici na 
temelju zahtjeva za izvršenje od-
luke kojom se izriču novčane ka-
zne, kada se utvrdi da poduzetnik 
ili udruženje poduzetnika protiv 

DIREKTIVOM SE UTVRĐUJU ODREĐENA PRAVILA 
KOJIMA SE NACIONALNIM TIJELIMA NADLEŽNIM ZA 
TRŽIŠNO NATJECANJE OSIGURAVAJU POTREBNA 
JAMSTVA NEOVISNOSTI, SREDSTVA I OVLASTI ZA 
PROVEDBU, UTVRĐIVANJE I IZRICANJE KAZNI, 
KAKO BI IM SE OMOGUĆILO DA UZ NACIONALNO 
PRAVO, UČINKOVITO PRIMJENJUJU ČLANKE 101. I 
102. UFEU

!

luka o zapošljavanju i samostalno 
upravljanje svojim proračunom. 
Direktiva uređuje i bitno pitanje 
dostatnosti ljudskih, financijskih 
i tehničkih sredstava koja su ti-
jelima za zaštitu tržišnog natje-
canja bitna za učinkovitu pro-
vedbu prava tržišnog natjecanja. 
Direktivom se nastoji osigurati 
dovoljno ovlasti i alata za učinko-
vitu provedbu postupaka u pravu 
tržišnog natjecanja koje, izme-
đu ostaloga, obuhvaćaju ovlast 
za pretragu poslovnih i ostalih 
prostora, zahtjeve za dostavom 
informacija, obvezne razgovo-
re, izricanje privremenih mjera 

Svrha ove Direktive, koja stu-
pa na snagu 4.2.2019., je oja-
čati učinkovitost rada tijela za 

zaštitu tržišnog natjecanja 
i provedbe pravila EU o 

tržišnom natjecanju 
od strane nacio-

nalnih tijela za 
tržišno na-

tjecanje i 
funkci-

neovisno provoditi EU pravila o 
tržišnom natjecanju. 

Odredbe o neovisnosti
Glavna pitanja koja su uređena 
ovom Direktivom i od važnosti 
su za rad tijela za zaštitu tržišnog 
natjecanja, prije svega su odredbe 
o neovisnosti, kojima se omogu-
ćava tijelima za zaštitu tržišnog 
natjecanja obavljanje svojih duž-
nosti i izvršavanje svojih ovlasti 
s ciljem primjene članaka 101. i 
102. UFEU, neovisno o politič-
kom i drugom vanjskom utjecaju, 
samostalno određivanje svojih 
prioriteta u radu, donošenje od-

oniranje tržišta u Europi. Kako bi 
se to ostvarilo, Direktiva nastoji 
postići sljedeće konkretne cilje-
ve: 

1. osigurati svim nacionalnim 
tijelima za tržišno natjecanje 
učinkovite instrumente za pro-
vođenje postupka (istrage) i do-
nošenje odluka, 

2. osigurati izricanje odvraća-
jućih kazni,  

3. zajamčiti svim nacional-
nim tijelima za tržišno natjeca-
nje dobro osmišljene programe 
oslobađanja od kazne ili njezina 

umanjenja, čime se potiče 
podnošenje zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili 
njezino umanjenje u 

više jurisdikcija,
4. osigurati na-

cionalnim tijeli-
ma za tržišno 

na t j e can j e 
d o v o l j n o 
s re d s t a -
va kako 
bi mogli 
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AZTN SASTANCIECN ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

kojeg se može izvršiti novčana 
kazna, nema dovoljno imovine u 
državi članici tijela podnositelja 
zahtjeva, kako bi se omogućila 
naplata takve novčane kazne ili 
periodičnih penala.

Direktiva sadrži odredbe o 
ulozi nacionalnih tijela za tržiš-
no natjecanje pred nacionalnim 
sudovima, koje osiguravaju mo-
gućnost da nacionalno tijelo nad-
ležno za tržišno natjecanje može 
izravno pokrenuti postupak pred 
nacionalnim pravosudnim tijelom 
nadležnim za tržišno natjecanje 
i pred sudom nastupati u ulozi 
tužitelja i tuženika. Direktivom 
se također uređuje uvid stranaka 
u spis predmeta te ograničenja 
u pogledu upotrebe informacija 
koje se ne smiju upotrijebiti kao 
dokazi u svrhu izricanja sankcija 
toj fizičkoj osobi ili njezinoj bli-
skoj rodbini. Naposljetku, Direk-
tiva sadrži odredbu o dopušte-
nosti dokaza pred nacionalnim 
tijelima nadležnima za tržišno na-
tjecanje koji obuhvaćaju usmene 
izjave, elektroničke pošte, snimke 
i sve druge medije koji sadržavaju 
informacije. a

DRŽAVE ČLANICE 
IMAJU ROK OD 
DVIJE GODINE 
ZA PRENOŠENJE 
DIREKTIVE U SVOJE 
NACIONALNO 
ZAKONODAVSTVO

! Sudjelovanje AZTN-a u radu europske mreže tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja u 2018. 
AZTN od ulaska Republi-

ke Hrvatske u Europsku 
uniju, aktivno sudjeluje u radu 
Europske mreže tijela za zašti-
tu tržišnog natjecanja (ECN). 
U razdoblju od 1. siječnja 2018. 
do 31. prosinca 2018., od uku-
pno 30 održanih sastanaka 
radnih skupina, podskupina te 
savjetodavnih odbora, na njih 
21 sudjelovalo je 17 predstav-
nika AZTN-a. U godini dana, u 
AZTN-u je od Europske komi-
sije zaprimljeno 425 notifikacija 
koncentracija, zaprimljeno je i 
odgovoreno na 37 zahtjeva za 
dostavu informacija, a upućena 
su 2 zahtjeva prema ostalim dr-
žavama članicama.

Djelatnici AZTN-a tijekom 
2018. godine sudjelovali su na 
sastancima ECN-a, kao što su 
sastanci šefova agencija i sa-

stanci glavnih ekonomsita, ECN 
plenarne sjednice, radne sku-
pine za kartele, koncentracije, 
horizontalna pitanja, vertikalna 
pitanja, suradnju i postupovna 
pitanja, IT forenziku, kao i sek-
torske podskupine za energeti-
ku, hranu i digitalna tržišta.

Posebno se izdvaja sudje-
lovanje AZTN-a kao glavnog 
predstavnika delegacije RH za 
pregovore u radnoj skupini 
za tržišno natjecanje Vijeća o 
ECN+ Direktivi, o jačanju na-
cionalnih tijela za zaštitu tržiš-
nog natjecanja, koja primjenjuju 
članke 101. i 102. UFEU. Od 
svibnja 2017. do travnja 2018. 
predstavnici AZTN-a pripremali 
su stajališta na prijedloge Direk-
tive, sudjelovali u raspravama u 
Vijeću EU te slali komentare na 
prijevode teksta Direktive. a

RADNE SKUPINE

SASTANCI U OKVIRU ECN-a

 2016. 2017. 2018.
Sastanci 23 19 21
Predstavnici AZTN-a na sastancima 18 17 17

NOTIFICIRANE KONCENTRACIJE
u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004
 2016. 2017. 2018.
Koncentracije koje je EK 
notificirala državama članicama 359 387 425
Koncentracije čiju je ocjenu EK 
ustupila AZTN-u / / 1

POSTUPCI SUKLADNO EU PRAVU

 2016. 2017. 2018.
Pokrenuti   
    Članak 101. TFEU   1 
    Članak 102. TFEU 2 1 1

Okončani    
    Članak 101. TFEU   
    Članak 102. TFEU 2  1

ZAHTJEVI ZA DOSTAVU INFORMACIJA (RFI)

 2016. 2017. 2018.
RFI – upućeni 5 4 2
RFI – zaprimljeni  50 34 37

U NASTAVKU SE DAJE DETALJAN PRIKAZ NAVEDENIH 
AKTIVNOSTI U 2018. GODINI.

www.aztn.hr
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AZZK ZNTPTWINNING PROJEKT AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AZTN u Crnoj Gori provodi projekt pomoći EU

Mladen Cerovac, predsjednik 
Vijeća AZTN-a, u okviru 

twinning projekta “Jačanje in-
stitucionalne i tehničke sposob-
nosti Agencije za zaštitu konku-
rencije”, sudjelovao je na prvom 

U okviru twinning projekta “Jačanje institucionalne i tehničke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije”, 
održan je prvi sastanak upravljačkog odbora AZZK-a kao korisnika i AZTN-a kao pružatelja pomoći

AZTN je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti,pokrenuo upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage 
nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv otkupljivača mandarina JASENSKA d.o.o., Opuzen

kroz nenajavljene pretrage po-
slovnih i privatnih prostora i 
vozila poduzetnika. Obje agen-
cije usuglasile su se kako će se 
u nadolazećim mjesecima dodat-
no pojačati prisutnost hrvatskih 
stručnjaka u crnogorskoj agenci-
ji, posebno kad je riječ o radu 
na predmetima, edukaciji novih 
kolega, obuke u području IT fo-
renzike i provedbe nenajavljenih 
pretraga, a predstavnici AZTN-
a bit će domaćini studijskog po-
sjeta kolega iz AZZK-a. Ovim 
projektom hrvatskih i crnogor-
skih kolega, pridonosi se jačanju 
trajne bilateralne suradnje dviju 
agencija, koja je formalizirana 

sastanku upravljačkog odbora 
AZZK-a kao korisnika i AZTN-
a kao pružatelja pomoći. Na 
sastanku je predstavljeno i usvo-
jeno početno izvješće o prva 
dva mjeseca provedbe projek-

tnih aktivnosti te je iznesen plan 
daljnjih aktivnosti. Ovaj projekt 
pomoći iz programa IPA 2014, 
vrijedan 250.000 EUR, započeo 
je u studenome 2018. 

Jačanje trajne bilateralne 
suradnje
Projektni partneri izrazili su 
zadovoljstvo razvojem projek-
ta, koji je usmjeren na jačanje 
kapaciteta crnogorske agencije 
u vođenju i rješavanju predme-
ta u području zaštite tržišnog 
natjecanja, s naglaskom na po-
stupovne aspekte koji uključuju 
složene ekonomske analize, ali 
i prikupljanje dokaza, osobito 

AZTN će u upravnom postup-
ku ispitati sve elemente koji 

se odnose na sadržaj i realizaci-
ju poslovnih odnosa otkupljivača 
JASENSKA d.o.o., Opuzen s nje-
govim dobavljačima mandarina. 
Pri tome treba istaknuti kako 

konkretne dokaze koji potvrđuju 
indicije koje su bile razlog za po-
kretanje postupka. 

Na temelju konačno utvrđe-
nog činjeničnog stanja, AZTN će 
u konkretnom predmetu donije-
ti meritornu odluku. Ukazuje se 

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

samo pokretanje upravnog po-
stupka protiv određenog trgovca 
ili otkupljivača ili prerađivača ne 
znači nužno utvrđenje povrede 
ZNTP-a, već je AZTN obvezan 
u postupku utvrditi sve relevan-
tne činjenice i okolnosti, odnosno 

2015. godine i jačaju se kapaci-
teti AZZK-a za učinkovito rje-
šavanje predmeta. 

Podrška EU delegacije
Ovaj twinning projekt također 
bi se trebao odraziti i na tijek 
pregovora u okviru Poglavlja 8 – 
“Tržišno natjecanje”, u procesu 
pregovora o pristupanju EU. Na 
marginama sastanka, predsjed-
nik Vijeća AZTN-a sastao se s 
Hermannom Spitzom, predstav-
nikom EU Delegacije u Crnoj 
Gori, koji je također izrazio po-
dršku daljnjoj provedbi projek-
ta i naglasio potrebu osiguranja 
održivosti njegovih rezultata. a

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača mandarina JASENSKA d.o.o., Opuzen
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VIJEĆE ZTN-A PREDAVANJAAZTN PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

Imenovana nova članica Vijeća ZTN-a, dvoje vijećnika potvrđeno za novi mandat
Hrvatski sabor je 25. siječnja 

2019., na prijedlog Vlade Re-
publike Hrvatske, donio odluku 
kojom su dosadašnji članovi Vijeća 
ZTN-a, mr. sc. Ljiljana Pavlic i Denis 
Matić, dipl. iur., potvrđeni za novi 
petogodišnji mandat, a za novu 
članicu imenovao je dr. sc. Mirtu 
Kapural. 

Mr. sc. Ljiljana Pavlic članica 
je Vijeća ZTN-a od studenog 2013., 
na koje dolazi s mjesta voditeljice 
Odjela za sprječavanje zlouporaba 
vladajućeg položaja i ocjenu spora-
zuma. U AZTN-u je zaposlena od 
2005. godine, bila je viša savjetnica, 
zatim voditeljica Odsjeka za tržište 
usluga te načelnica Odjela za ocje-
nu koncentracija, gdje je radila na 
predmetima iz ukupne domene za-
štite tržišnog natjecanja. U Europ-

skoj komisiji je radila tijekom 2007. 
godine, u Općoj upravi za tržišno 
natjecanje na poslovima ocjena do-
puštenosti koncentracija poduzet-
nika. Akademski stupanj magistra 
znanosti na Ekonomskom fakultetu 
u Zagrebu stekla je 2009. godine, 
s temom iz područja tržišnog na-
tjecanja. Kontinuirano se usavršava 
i na stručnim seminarima, a 2011. 
godine školuje se u SAD-u po spe-
cijalističkom programu namijenje-
nom ekonomistima u području tr-
žišnog natjecanja. Doktorand je na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Denis Matić, dipl. iur., je član 
Vijeća ZTN-a od studenoga 2013., 
gdje dolazi iz svog samostalnog od-
vjetničkog ureda. Na praksu u SAD 
odlazi 1990. godine, gdje radi u od-
vjetničkom društvu Caplan & Ear-

nest i kao gost predavač predaje 
na University of Colorado. U Den 
Haagu, 1993. godine završava pos-
tdiplomski studij iz Međunarodnog 
prava i Međunarodnog trgovačkog 
prava na T.M.C. Asser Institute, 
nakon kojeg se vraća na poziciju 
konzultanta-istraživača u području 
međunarodnog prava i prava EU na 
Pravnom fakultetu. u Zagrebu. 

Kao odvjetnik je zastupao veliki 
broj stranaka iz Hrvatske i inozem-
stva u raznim pravnim područjima, 
poput trgovačkog i radnog prava te 
međunarodnog radnog prava.

 Dr. sc. Mirta Kapural, dipl. 
iur., nova je članica Vijeća ZTN. 
Zaposlena je u AZTN-u od 2004. 
godine. Radila je u Odjelu za me-
đunarodnu i europsku suradnju na 
poslovima koji obuhvaćaju surad-

pravo i pravo tržišnog natjecanja 
s dizertacijom “Primjena instituta 
oslobođenja ili smanjenja kazne u 
pravu tržišnog natjecanja”. Autori-
ca je većeg broja stručnih i znan-
stvenih članaka iz područja prava 
tržišnog natjecanja objavljenih u 
domaćim i inozemnim stručnim ča-
sopisima i knjigama. Stalni je preda-
vač i autor programa o pravu tržiš-
nog natjecanja u Državnoj školi za 
javnu upravu te redovito sudjeluje 
na međunarodnim edukacijama i 
konferencijama o pravu tržišnog 
natjecanja. 

Dosadašnjoj članici Vijeća, mr. 
sc. Tatjani Peroković, koja je karije-
ru odlučila nastaviti izvan AZTN-a, 
zahvaljujemo na predanom i struč-
nom radu i želimo joj puno uspjeha 
u budućim izazovima. a

nju s EK i nacionalnim agencijama 
država članica EU, provedbu EU 
projekata, suradnju u okviru Među-
narodne mreže za tržišno natjeca-
nje (ICN) te sudjelovanje u prego-
vorima o novim EU zakonodavnim 
prijedlozima iz prava tržišnog na-
tjecanja. Predstavnica je delegacije 
RH u pregovorima o ECN+ Direk-
tivi o jačanju neovisnosti tijela za 
zaštitu tržišnog natjecanja, bila je 
voditeljica Radne skupine za izradu 
Zakona o naknadama štete zbog 
povreda prava tržišnog natjecanja, 
a sudjelovala je i u izradi izmjena 
Zakona o zaštiti tržišnog natjeca-
nja. Magistrirala je europske studije 
i europsko pravo na University of 
Sussex, a 2012. godine doktorirala 
je na Pravnom fakultetu u Zagre-
bu, iz znanstvene grane trgovačko 

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća ZTN-a, održao dva 
predavanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Mladen Cerovac, predsjed-

nik Vijeća ZTN-a, održao je 
23. i 24. siječnja dva predavanja 
na Ekonomskom fakultetu u Osi-
jeku, u okviru provedbe interdis-
ciplinarnog projekta Jean Monnet 
modula iz Prava tržišnoga natje-
canja Europske unije. Uz primje-
re iz bogate prakse AZTN-a, obra-
đeni su osnovni pojmovi i oblici 

inovacije, razmjena znanja i komu-
nikacija o europskim pitanjima, a 
projekti se održavaju na pet konti-
nenata i uključuju do 250.000 stu-
denata godišnje. Tržišno je natje-
canje jedna od najvažnijih politika 
EU-a. Poznavanje složenog susta-
va pravila tržišnoga natjecanja EU-
a, nužno je za sve one koji na bilo 
koji način djeluju na tržištu EU-a. 

prava tržišnoga natjecanja i europ-
skog prava: doc. dr. sc. Aleksandar 
Erceg s Ekonomskoga fakulteta u 
Osijeku, Lidija Šimunović, mag. iur. 
i izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević s 
Pravnoga fakulteta Osijek, izv. prof. 
dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman s 
Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu 
i Mladen Cerovac, predsjednik Vi-
jeća ZTN-a. a

narušavanja tržišnog natjecanja, 
uloga AZTN-a i način paralelne 
primjene hrvatskih i EU propisa o 
tržišnom natjecanju.

Program Jean Monnet je pro-
gram cjeloživotnog učenja, koji 
potiče poučavanje, istraživanje i 
promišljanje o europskim inte-
gracijama na visokim učilištima di-
ljem svijeta. Njime se podupiru 

Budući da će upravo studenti pra-
va i ekonomije u svom budućem 
poslovanju biti uključeni u tržiš-
ne procese na tržištu EU-a, ovaj 
projekt će im omogućiti stjecanje 
vrijednih znanja koja će im dobro 
doći u budućim karijerama. Vodite-
ljica projekta je izv. prof. dr.sc. Du-
bravka Akšamović s Pravnoga fa-
kulteta te stručnjaci iz domena 

www.aztn.hr


Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska, 
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50, 
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5.

Mediji javljaju da se njemačko ti-
jelo za tržišno natjecanje proti-
vi namjeri provedbe koncentra-
cije između Siemensa i Alstoma. 
Navodno, smatra da su predlo-
žene mjere i obveze kojima bi 
se mogli ukloniti izvjesni negativ-
ni učinci ove koncentracije na tr-
žišno natjecanje, “nedostatne i 
neprikladne”. 

Europska komisija naime pro-
vodi dubinsku analizu planirane 
koncentracije kojom bi Siemens 
– najveći proizvođač industrijske 
opreme u Europi, kupio 50 % Al-
stoma. S jedne strane, države čla-
nice EU žele osnažiti europske 
kompanije kako bi mogle konku-
rirati velikim stranim rivalima pa 
Siemens i Alstom smatraju da bi 
provedba koncentracije stvorila 
europskog rivala kineskoj kom-
paniji CRRC. 

Ipak, pojedina nacionalna tije-
la za tržišno natjecanje (UK, Bel-
gija, Španjolska i Nizozemska) 
smatraju da bi ovo spajanje zna-
čilo gubitak konkurencije, posebi-
ce na tržištu super-brzih vlakova i 
željezničke signalizacije. a

Španjolsko tijelo za tržišno natjecanje ponov-
no će pokrenuti istragu kartela na tržištu mli-
jeka i mliječnih proizvoda nakon što je nadležni 
španjolski sud poništio njihovu odluku, kojom 
je izrečena kazna u visini od 88 milijuna eura, 
zbog postupovne greške. 

Španjolski tržišni regulator ponovno će po-
krenuti postupak za utvrđivanje zabranjenog 
sporazuma temeljem kojeg je između devet 
proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda – iz-
među ostalih, Nestléa, Danonea i Lactalisa te 
dva strukovna udruženja, navodno postojao taj-
ni dogovor temeljem kojeg su se razmjenjivale 
komercijalno osjetljive informacije o sadašnjim 
i budućim cijenama mlijeka, količinama i viško-
vima. Postupovna greška, po mišljenju suda, od-
nosila se na drugu od dvije obavijesti o prelimi-

narno utvrđenim 
činjenicama u po-
stupku – dok je 
prvom bila obu-
hvaćena povreda 
u razdoblju izme-
đu 2003. i 2010., u 
drugoj je španjol-
ski regulator do-
dao razdoblje od 
2004. i 2006. godi-
ne koje prethod-
no nije bilo uklju-
čeno. a

Talijansko tijelo za tržišno natjeca-
nje kaznilo je 12 banaka i 9 proizvo-
đača automobila s ukupno 678 mili-
juna eura, najvišim iznosom ikada, za 
sudjelovanje u kartelu o financiranju 
automobila od 2013. do 2017. godine. 

Daimler, Volkswagen, Toyota, Re-
nault, General Motors, Ford i BMW 
tajno su se dogovarali s vlastitim fi-
nancijskim institucijama o kriterijima 
i uvjetima financiranja i leasinga novih 
automobila. 

U tajnim dogovorima sudjelova-
la su i financijska udruženja Assilea i 
Assofin. Informacije koje su izmje-
njivali otkrivene su nakon nenajav-
ljene pretrage, a odnosile su se na 
dogovore o kamatnim stopama, ci-
jenama vozila, prodanim količinama i 
troškovima. 

Kartel je prijavio Daimler te je 
kao zviždač bio oslobođen od ka-
zne, dok je najviša kazna izrečena ve-
zanoj banci Fiat Chrayslera u iznosu 
od 179 mil. eura, Volkswagenu i njego-
voj povezanoj banci – 163 mil. eura, 
te Renaultu i njegovoj financijskoj in-
stituciji – 125 mil. eura. Assilea i Asso-
fin kažnjeni su sa 95,795 odnosno 
11,694 eura. a

Rumunjsko tijelo za tržišno natjecanje kazni-
lo je telekom operatora Orange Romania s 
13,9 milijuna eura, zbog ograničavanja pristu-
pa mobilnoj mreži sistemskom integratoru 
Simplus Invest – kompaniji zaduženoj za ko-
ordinaciju slanja SMS poruka u marketinške 
ili obavještajne svrhe s kratkih brojeva. 

Kratke brojeve ili alfanumeričke kodove 
daje mobilni operator za slanje komercijalnih 
poruka, a za kompanije koje pružaju takve 
usluge (integratore) ključan je pristup ko-
dovima. Orange je Simplus Investu ograničio 
pristup svojoj mreži budući da je odbio dodi-
jeliti nove kratke brojeve i zatvorio postojeće 
brojeve i time ograničio Simplus Investu nje-
govu sposobnost natjecanja na predmetnom 
tržištu, kaže rumunjski regulator. O rezultati-
ma analize na tržištu kratkih kodova rumunj-
ski regulator za tržišno natjecanje obavijestit 
će i regulatora za telekomunikacije. 

Orange Romania žalit će se na ovu od-
luku. a

Njemački regulator 
protivi se spajanju 
Siemensa i Alstoma? 

Talijanska agencija 
izrekla najvišu kaznu  
za kartel

Orange kažnjen u 
Rumunjskoj za zlouporabu 
vladajućeg položaja

Španjolska ponovo pokreće 
postupak protiv mljekara
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