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1.
ZABRANJENI SPORAZUM

KAZNA

OVLAŠTENI TRGOVCI

SELEKTIVNA DISTRIBUCIJA

AZTN kaznio Spinnaker s 350.000,00 kuna zbog
narušavanja tržišnog natjecanja
AZTN je utvrdio da je poduzetnik Spinnaker distribucija d.o.o. narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom
tržištu distribucije akcijskih sportskih point of view kamera na teritoriju RH, sklapanjem tipskog Ugovora
o selektivnoj distribuciji

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je utvrdila
da je poduzetnik Spinnaker distribucija d.o.o. (Spinnaker) narušio
tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije akcijskih
sportskih point of view kamera
na teritoriju Republike Hrvatske,
sklapanjem tipskog Ugovora o
selektivnoj distribuciji na vrijeme
trajanja od 1. travnja 2018. do 31.
ožujka 2019. s deset ovlaštenih
trgovaca na malo, koji je zabranjeni sporazum u smislu članka
8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN). Navedeni
Ugovor o selektivnoj distribuciji
sadržavao je odredbe koje predstavljaju teško ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj
i to ograničavanje međusobne
opskrbe između distributera unutar sustava selektivne distribucije
u smislu članka 9. stavka 1. točke
d) Uredbe o skupnom izuzeću
vertikalnih sporazuma između
poduzetnika. Spornim odredbama ograničenje je određeno na

SPORNIM ODREDBAMA
OGRANIČENJE JE
ODREĐENO NA NAČIN
DA SU OVLAŠTENI
DISTRIBUTERI DUŽNI
PREDMETNE GOPRO
PROIZVODE NABAVLJATI
ISKLJUČIVO OD
SPINNAKERA, ALI I
PREUZETI OBVEZU
DA ISTE PROIZVODE
NEĆE PRODAVATI
DRUGIM OVLAŠTENIM
DISTRIBUTERIMA VEĆ
ISKLJUČIVO KRAJNJIM
KORISNICIMA

način da su ovlašteni distributeri
dužni predmetne GoPro proizvode nabavljati isključivo od Spinnakera, ali i preuzeti obvezu da iste
proizvode neće prodavati drugim
ovlaštenim distributerima već isključivo krajnjim korisnicima. U
tom smislu, a u svrhu osiguranja
da će ovlašteni distributer doista
tako postupati u praksi, određen
je i broj prodanih kamera po
transakciji na koji se ovlašteni distributer obvezan ograničiti. Riječ
je o ograničenju tržišnog natjecanja prema cilju za koje nije potrebna prethodna analiza uvjeta
na mjerodavnom tržištu kojima bi
se dokazala moguća opravdanost
toga ograničenja. Drugim riječima, ovlašteni distributeri moraju
imati slobodu da kupuju proizvode iz ugovora od ostalih imenovanih distributera unutar distribucijske mreže, koji djeluju na istoj
ili pak različitoj razini trgovine.
Stoga nije potrebno razmatrati
proizvodi li takvo ponašanje konkretne učinke na tržištu i jesu li

oni značajni ili ne.Takav sporazum
ne može se skupno izuzeti, stoga
je isti, ex lege ništetan.
Zbog naprijed opisane teške
povrede ZZTN-a, Spinnaker je
kažnjen sa 350.000,00 kuna te mu
je zabranjeno svako takvo daljnje
postupanje u odnosu na sve ovlaštene trgovce na malo proizvoda
robne marke GoPro.
AZTN je izrečenu novčanu
kaznu utvrdio uzimajući u obzir
vrstu povrede, način sudjelovanja
u zabranjenom sporazumu, zemljopisno područje na kojem povreda ZZTN-a ima ili može imati
učinak te je li povreda ZZTN-a u
praksi izvršena ili je samo ostavljena otvorena mogućnost za izvršenje povrede, smatrajući da
će se izricanjem novčane kazne
u navedenom iznosu postići cilj
primjerenog kažnjavanja sudionika predmetnog zabranjenog
sporazuma te ispuniti propisani
cilj novčane kazne odvraćanjem
drugih poduzetnika od povrede
odredaba ZZTN-a. a

2.
HT

AZTN

OBUSTAVA POSTUPKA

VLADAJUĆI POLOŽAJ

AZTN obustavio postupak protiv Hrvatskog telekoma
AZTN je obustavio postupak pokrenut protiv HT-a jer je utvrđeno kako nema zakonskih pretpostavki za daljnje
vođenje postupka u smislu članka 13. ZZTN-a i članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) je predmetni postupak protiv Hrvatskog
telekoma (HT-a) pokrenuo po
službenoj dužnosti zbog postojanja indicija da HT zlouporabljuje
vladajući položaj na tržištu pružanja Pay-TV usluge na teritoriju
Republike Hrvatske nuđenjem
dodatnih programskih TV paketa
(Prošireni TV paket, MAX Arena
paket, MAX Sport Plus paket i
HBO Premium paket) po sniženim cijenama uz ugovornu obvezu pri čemu se najveća pogodnost
sniženih cijena nudila uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca. Navedena pogodnost sniženih cijena
uz ugovornu obvezu bila je na
snazi od 14. travnja 2017. godine
na dalje što je i bilo promatrano
mjerodavno razdoblje u ovom
postupku. Prema propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila
riječ o sprječavanju, ograničavanju
ili narušavanju tržišnog natjecanja
zlouporabom vladajućeg položaja
moraju istodobno biti ispunjena
dva uvjeta i to da se konkretan
poduzetnik nalazi u vladajućem
položaju na mjerodavnom tržištu
u smislu članka 12. ZZTN-a te
da taj vladajući položaj zloupora-

bljuje u smislu članka 13. ZZTNa odnosno članka 102. UFEU-a.
Tijekom postupka nesporno je
utvrđeno kako se HT nalazi u
vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu pružanja Pay-TV
usluge na teritoriju RH u promatranom vremenskom razdoblju.
Nadalje, budući da se u postupku utvrđivala potencijalna
zlouporaba vladajućeg položaja
primjenom predatorskih cijena,
AZTN je uzimajući u obzir EU
pravnu stečevinu, u analizi koristio
dugoročne prosječne inkrementalne troškove. Navedeni koncept
dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova primjenjuje se u
praksi kao rješenje koje će pružiti

realističniju ocjenu dugoročnih
troškova nužnih za ulazak na tržište i ostanak na njemu. Pogotovo
uzimajući u obzir činjenicu da su
u mrežnim industrijama, kao što
je slučaj na tržištu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga,
prisutni visoki fiksni troškovi. Na
taj način troškovi poduzetnika u
vladajućem položaju nisu podcijenjeni. Usporedbom dugoročnih
prosječnih inkrementalnih troškova nastalih pružanjem MAXtv
usluge s osnovnim paketom programa i dodatnih programskih
paketa promatranih zajedno kao
paket usluga s cijenama tih istih
paketa usluga, utvrđeno je da cijene paketa promatranih usluga,

Predatorska cijena
Kako bi bila utvrđena kao predatorska, cijena usluga ispod
dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova mora biti
poduprta dokazima o namjeri isključivanja jednako ili više
učinkovitog konkurenta. U konkretnom predmetu, AZTN nije
utvrdio dokaze o postojanju namjere isključivanja konkurenata od
strane poduzetnika HT. Pored navedenog, AZTN je utvrdio kako
je ponuda cijena dodatnih paketa dostupna svim korisnicima, kako
novim tako i postojećim, kojima je istekla ugovorna obveza. Osim
što se ponuda cijena dodatnih paketa primjenjuje na sve korisnike,
primjenjuje se u dužem vremenskom razdoblju, od travnja 2017.
godine do danas.

u razdoblju od 2017. do 2019.
godine, u bitnome pokrivaju dugoročne prosječne inkrementalne
troškove istih.
Nadalje, s obzirom na to da su
usporedni pokazatelji troškova i
cijena u slučaju analize HBO Premium i MAX Sport Plus paketa
bili granični, odnosno bili su neznatno ispod usporedivih relevantnih vrijednosti, AZTN je u ovom
postupku na odgovarajući način
primijenio kriterije koji proizlaze
iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji. Naime,
kako bi bila utvrđena kao predatorska, cijena usluga ispod dugoročnih prosječnih inkrementalnih troškova mora biti poduprta
dokazima o namjeri isključivanja
jednako ili više učinkovitog konkurenta. U konkretnom predmetu, AZTN nije utvrdio dokaze o
postojanju namjere isključivanja
konkurenata od strane poduzetnika HT. Pored navedenog, AZTN
je utvrdio kako je ponuda cijena
dodatnih paketa dostupna svim
korisnicima, kako novim tako i postojećim, kojima je istekla ugovorna obveza. Osim što se ponuda cijena dodatnih paketa primjenjuje
na sve korisnike, primjenjuje se u

IZ KRITERIJA PRAVNE
STEČEVINE PROIZLAZI
KAKO JE MANJE
VJEROJATNO DA ĆE
SE PODUZETNIK U
VLADAJUĆEM POLOŽAJU
BAVITI PREDATORSKIM
CIJENAMA, AKO TO
POSTUPANJE ZNAČI
NISKU CIJENU KOJA
ĆE SE PRIMJENJIVATI
GENERALNO I U
DUŽEM VREMENSKOM
RAZDOBLJU
dužem vremenskom razdoblju, od
travnja 2017. godine do danas.
Vezano uz navedeno, iz kriterija pravne stečevine proizlazi kako
je manje vjerojatno da će se poduzetnik u vladajućem položaju
baviti predatorskim cijenama, ako
to postupanje znači nisku cijenu
koja će se primjenjivati generalno
i u dužem vremenskom razdoblju.
Stoga je utvrđeno kako daljnje
vođenje predmetnog postupka
primjenom načela učinkovitosti i
ekonomičnosti postupanja ne bi
bilo svrsishodno. a

3.
KONCENTRACIJA

ZNTP

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ZDENKA

AZTN odobrio koncentraciju Studenac/Pemo
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj razini namjeru
provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj
osnovi poduzetnika Studenac nad poduzetnikom Pemo

R

iječ je o horizontalnoj koncentraciji
na mjerodavnom tržištu trgovine na
malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima
za domaćinstvo, na području Dubrovačko-neretvanske županije i podredno na
području Grada Dubrovnika na kojima
postoji preklapanje navedenih poduzetnika pri čemu će poduzetnik Studenac
preuzeti tržišne pozicije poduzetnika
Pemo.
Na tržištu Dubrovačko-neretvanske
županije i Grada Dubrovnika, Studenac
bi provedbom predmetne koncentraci-

je postao vodeći tržišni takmac na navedenom području sa tržišnim pritiskom
ostalih poduzetnika, velikih trgovačkih
lanaca (Lidl, Konzum, Tommy), koji su
snažno prisutni na nacionalnoj razini i
koji spadaju među vodećih 5 poduzetnika.
Studenac bi se nakon provedbe
predmetne koncentracije nastavio natjecati sa navedenim poduzetnicima,
kao i sa brojnim malim prodavaonicama prisutnima na cijelom promatranom
području. Analizom je utvrđeno da je s
obzirom na strukturu mjerodavnog tr-

žišta, broj poduzetnika, razne formate
prodavaonica, malo vjerojatno da može
doći do učinaka protivno propisima o
tržišnom natjecanju.
Krajnji kupci će i dalje imati veliki
izbor za kupnju, a poduzetnici će i dalje imati interesa za sudjelovanjem na
predmetnom mjerodavnom tržištu, bilo
da je riječ o širenju postojećih ili ulasku
novih takmaca.
Slijedom navedenog, ne proizlazi da
je riječ o koncentraciji koja bi mogla
imati negativan učinak na tržišno natjecanje. a

Još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a
V

isoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu:
VUSRH) je 11. studenoga 2021.
godine odbio žalbu tužitelja Narodni trgovački lanac d.o.o.,
Sesvete, Soblinec (dalje u tekstu: NTL) i potvrdio presudu
Upravnog suda u Zagrebu od 9.
studenoga 2020. godine, kojom

je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje
u tekstu: AZTN) od 21. svibnja
2019. godine, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka. Podsjećamo da
je prvostupanjskom presudom
odbijen tužbeni zahtjev NTL-a

za poništenje rješenja tuženika,
AZTN-a, od 21. svibnja 2019.
godine, u upravnoj stvari utvrđivanja iskorištavanja značajne
pregovaračke snage nametanjem
nepoštenih trgovačkih praksi u
vezi s načinom poslovanja, odnosno sadržajem i načinom provedbe Ugovora o kupoprodaji robe s

dobavljačem ZDENKA – mliječni
proizvodi d.o.o., Veliki Zdenci od
1. travnja 2018. godine, kao i odbijen zahtjev za naknadu troškova
upravnog spora.
Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju
AZTN-a: https://www.aztn.hr/
provedba-zntp-a-aztn-kaznio-ntl-

d-o-o-iz-sesveta-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi-s-ukupno-800-tisuca-kuna/
Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici
https://www.aztn.hr/ea/wpcontent/uploads/2019/06/UPI034-032018-04001-1.pdf. a

4.
KONCENTRACIJA PODUZETNIKA

OBUĆA I MODNI DODACI

MALOPRODAJNI LANAC

TRŽIŠNO NATJECANJE

Odobrena koncentracija poduzetnika SNIPES i Katapult
A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj
razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem
izravne kontrole na trajnoj osnovi
poduzetnika Snipes SE, Republika
Njemačka, nad dijelom imovine
poduzetnika Katapult d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na maloprodaj-

na mjesta: "Shooster", "approved"
i "Noss" u Republici Hrvatskoj, njihovih internet trgovina, a uključujući sva prava i obveze vezane uz
njihovo poslovanje, zaposlenike,
zakupe, imovinu poput inventara,
žigova, domena, itd. Koncentracija će prvenstveno imati učinak na
mjerodavnom tržištu trgovine na

malo obućom i modnim dodacima u RH. Snipes SE je trgovački
lanac unutar Deichmann grupe za
prodaju moderne/ulične odjeće
(streetwear) i tenisica te modnih
dodataka, s takvim konceptom
prodajnih mjesta. Snipes SE posluje u 10 zemalja, među kojima se
ističu tržišta Republike Njemačke

i SAD-a, a prije provedbe predmetne koncentracije nije bio prisutan u RH. Ulaskom Snipesa SE
na tržište RH provedbom predmetne koncentracije za očekivati
je proširenje ponude obuće za
slobodno vrijeme i jačanje cjenovnog pritiska na tržištu u odnosu
na tržišne konkurente, a sve s ob-

zirom da na tržište ulazi novi tržišni konkurent koji je globalni maloprodajni lanac, kojem je cilj uvesti
inovativnost na to tržište i time
doprinijeti tržišnom natjecanju.
Slijedom navedenog, ne proizlazi
da je riječ o koncentraciji koja bi
mogla imati negativan učinak na
tržišno natjecanje. a

5.
ECN

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

AZTN

MEĐUNARODNA SURADNJA

RADNE SKUPINE

Sudjelovanje AZTN-a u radu Europske mreže
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u 2021.
U

natoč izvanrednim okolnostima do kojih je došlo zbog pandemije bolesti COVID-19,
EK se organizirala na način da se nastavilo s održavanjem virtualnih (on-line) sastanaka.Tako je iz prikazanih podataka vidljiv kontinuitet broja održanih sastanaka, kao i sudjelovanja naših predstavnika na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, savjetodavnih odbora te radne skupine Vijeća EU-a. U razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca
2021. na sastancima radnih skupina, podskupina te savjetodavnih odbora sudjelovalo je 17
predstavnika AZTN-a ukupno 28 puta (od ukupno 36 održanih sastanaka – svi sastanci

SASTANCI U OKVIRU ECN-a
(Vijeće i mjerodavni odjeli, uz koordinaciju Odjela za međunarodnu
i europsku suradnju)
2019.

2020.

2021.

Sastanci

25

23

28

Predstavnici AZTN-a
na sastancima

14

13

17

SASTANCI VIJEĆA EU-a – RADNA SKUPINA
ZA TRŽIŠNO NATJECANJE
2019.
2020.
2021.
Sastanci RS tijekom
portugalskog i
0
2
32
slovenskog predsjedanja

održani su virtualno). Navedeni sastanci pokrivaju specifična pitanja iz područja tržišnog
natjecanja i nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
Tijekom 2021. godine održana su ukupno (virtualno i u Bruxellesu) 32 sastanka radne
skupine za tržišno natjecanje Vijeća EU-a na temu donošenja Uredbe o digitalnim tržištima (DMA). U godinu dana, AZTN je od Europske komisije zaprimio i riješio 421 notifikacije koncentracija. AZTN je zaprimio i odgovorio na 60 zahtjeva za dostavu informacija te
su upućena 2 zahtjeva prema ostalim državama članicama. a

NOTIFICIRANE KONCENTRACIJE u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004

Koncentracije koje je EK notificirala
državama članicama
Koncentracije čiju je ocjenu EK
ustupila AZTN-u

2019.

2020.

2021.

473

405

421

0

0

0

ZAHTJEVI ZA DOSTAVU INFORMACIJA (RFI)
(Odjel za međunarodnu i europsku suradnju zajedno s Vijećem
i drugim odjelima)
2019.
2020.
2021.
RFI – upućeni
3
2
2
RFI – zaprimljeni,
70
72
60
od toga na temelju
1
1
čl.22. Uredbe 1/2003

6.
AZTN

PRAVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TRŽIŠNO NATJECANJE

On line predavanje studentima Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
Djelatnici AZTN-a održali su online predavanja za studente Pravnog fakulteta u Rijeci koje je zamišljeno kao
virtualni posjet AZTN-u, koji se zbog epidemiološke situacije nije mogao održati uživo kako je bilo predviđeno

D

r.sc. Mirta Kapural, dipl. iur.,
predsjednica Vijeća AZTN-a,
mr.sc. Branimira Kovačević, voditeljica Odjela za međunarodnu
i europsku suradnju, Dina Balint
Vukelić, mag.iur., univ.spec.oec.,
voditeljica Odjela za utvrđivanje
zlouporaba i Sandi Valentinc, samostalni savjetnik u Odjelu za
međunarodnu i europsku suradnju, održali su 27. siječnja predavanje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Mr. sc. Branimira Kovačević
svoje predavanje je započela temeljnim zadaćama i misijama
AZTN-a, strukturom i funkcioniranjem te glavnim postignućima u
25 godina postojanja AZTN-a (od
osnutka institucije do punopravnog sudjelovanja u donošenju europskih propisa).
U okviru druge teme "Postupci pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja-teorija i praksa",
dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica
Vijeća AZTN-a, održala je online
predavanja na temu ocjene sporazuma i zabranjenih sporazuma

predstavivši studentima vrste
sporazuma, članak 101. Ugovora
o funkcioniranju EU-a, kada je riječ o zabranjenim sporazumima,
tipične primjere vertikalnih sporazuma i kada su isti zabranjeni, a
kada mogu biti izuzeti od odredbi o zabranjenim sporazumima, a
posebno su obrazloženi zabranjeni horizontalni sporazumi (karteli) sa primjerima iz prakse AZTNa i Europske komisije.
Potom je održala predavanje
o kontroli koncentracije poduzetnika i upoznala studente sa
konceptom i definicijom koncentracije poduzetnika, vrstama koncentracija, relevantnim propisima,
postupkom ocjene koncentracije
uz primjere iz prakse Agencije i
Europske komisije. Naposljetku je
izložila novine u hrvatskom pravu
tržišnog natjecanja predstavljanjem zadnjih izmjena ZZTN-a iz
travnja 2021.
Gđa. Dina Balint Vukelić, mag.
iur., univ.spec.oec., voditeljica
Odjela za utvrđivanje zlouporaba
održala je predavanje o utvrđiva-

nju zlouporabe vladajućeg položaja. Objasnila je temeljni preduvjet zlouporabe, a to je postojanje
vladajućeg položaja poduzetnika
na mjerodavnom tržištu.
U tom smislu naglasila je kako
vladajući položaj poduzetnika na

tržištu pretpostavlja toliku gospodarsku moć poduzetnika na
određenom mjerodavnom tržištu
koja istome omogućuje da se u
značajnoj mjeri ponaša neovisno
o svojim stvarnim ili potencijalnim konkurentima, ali i potroša-

čima, kupcima ili dobavljačima.
Pritom je, kao važno, naglasila da
zakonodavac ne zabranjuje postojanje vladajućeg položaja, već
naglašava kako takav poduzetnik
mora preuzeti posebnu odgovornost u svom poslovanju koje
podrazumijeva postupanje koje
je u skladu s uvjetima normalnog
tržišnog natjecanja. U protivnom,
zakonodavac zabranjuje zlouporabu istog. Vjeran prikaz zlouporabe približila je studentima
kroz primjer iz prakse Suda EU u
predmetu AstraZeneca.
Završni dio predavanja o temi
promicanja kulture tržišnog natjecanja i međunarodnoj suradnji
pripalo je g. Sandiju Valentincu,
samostalnom savjetniku u Odjelu
za međunarodnu i europsku suradnju, koji je govorio o sudjelovanju AZTN-a u Europskoj mreži
za tržišno natjecanje (ECN) i Vijeću Europske unije, bilateralnoj
i multilateralnoj suradnji, projektima pomoći te suradnji s domaćim dionicima (stručna mišljenja,
edukacije, sektorski regulatori). a

7.
EUROPSKA KOMISIJA

ZABRANJENA KONCENTRACIJA

MONOPOL

Margrethe Vestager o odluci Europske komisije kojom Hyundaiu Heavy Industries
Holdings zabranjuje kupnju Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije, komentirala je odluku
Europske komisije (EK) o zabrani koncentracije dva jaka globalna brodograditelja na
tržištu konstrukcije velikih brodova za prijevoz ukapljenog zemnog plina (LPG) – transakciju kojom je Hyundai Heavy Industries

Holdings želio preuzeti Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Svi dokazi prikupljeni provedbom dubinske analize upućivali
su na to da bi koncentracija ova dva globalna rivala u proizvodnji LPG tankera značajno smanjila tržišno natjecanje na tom osjetljivom tržištu. Brodogradilišta koja grade

takve brodove locirana su u Aziji – Južnoj
Koreji, dok se kupci istih nalaze diljem svijeta. Naime, globalno tržište gradnje velikih LPG tankera vrijedno je oko 40 milijardi
eura u posljednjih pet godina. To je ogromno tržište, a važnost za Europu ogleda se
u činjenici da polovica svih narudžbi dolazi

od europskih kupaca. Provedbom ove koncentracije novi bi subjekt postao nadaleko najjači igrač na tržištu, s tržišnim udjelom većim od 60 posto. Europski bi kupci
bili prepušteni premalom broju alternativnih dobavljača – konkurenata potencijalnom
najjačem igraču s kojim se ne bi mogli boriti na tržištu. Ne samo da bi ovakvom koncentracijom nestao jedan brodograditelj s
tržišta, već bi ovakvo spajanje u jedan novi
poslovni subjekt, za kupce značilo smanjenje izbora, izostanak konkurencije cijenom
i kvalitetom, ali i narušavanje tržišnog natjecanja u listama narudžbi, vremenu isporuke, raspodjeli tehnoloških znanja i odnosa
sa starim kupcima. Dodatno, u svojoj analizi EK je morala uzeti u obzir i specifičnost
ukapljenog prirodnog plina, njegovog transporta i važnosti opskrbe za kupce u EU,
te neizostavne posljedice pandemije u tom
sektoru. Temeljem analize mogućih učinaka
na tržišno natjecanje ovo spajanje nije moglo biti odobreno.
Cilj je kontrole koncentracija spriječiti razvoj monopola ili vladajućeg položaja
poduzetnika koji štete tržišnom natjecanju,
kupcima i potrošačima, u interesu država
članica EU-a i njegovih građana.
Treba znati da je u proteklih deset godina EK odobrila preko 3000 spajanja, koja ili
nisu bila problematična, ili su sudionici koncentracije ponudili mjere i uvjete kojima
se potencijalni problemi mogu ukloniti. To
ovoga puta nije bio slučaj pa je ovo deseta zabrana provedbe koncentracije na razini
EU-a u posljednjih deset godina. a

8.
ZABRANJENI SPORAZUM

Češka kaznila distributera
opreme za vrt zbog
usklađivanja cijena
Češko tijelo za tržišno natjecanje izreklo je najvišu kaznu ikad, u iznosu od 3,9 milijuna eura, za
utvrđivanje minimalnih prodajnih cijena (RMP)
distributeru opreme za vrt Garland.
Češko tijelo utvrdio je da je poduzetnik
Garland sklapao zabranjene sporazume za svojim kupcima u kojima se nalazila odredba o utvrđivanju minimalne prodajne cijene u razdoblju
od lipnja 2013. do lipnja 2019. godine. Cilj ovakvih sporazuma bio je isključiti tržišno natjecanje između kupaca na tržištu strojeva i opreme
za vrt i dom, a Garland je u slučaju nepridržavanja tih sporazuma prijetio kupcima kaznama,
čak blokiranjem narudžbi. Takvo postupanje dovelo je kod kupaca do međusobnog provjeravanja drže li se njihovi konkurenti utvrđenih maloprodajnih cijena i dojava Garlandu, kako bi
mjerama odmazde osigurao da se jedinstvene,
odnosno više maloprodajne cijene održe.
Time je Garland namjerno sprečavao tržišno natjecanje na horizontalnoj razini – između
kupaca njegovih proizvoda, koji nisu smjeli nuditi
te proizvode krajnjim potrošačima po cijenama
nižim od onih koje je propisao Garland. Osim
što je zabranilo provedbu ovih sporazuma, češko tijelo za tržišno natjecanje izreklo je najvišu
kaznu u povijesti za utvrđivanje minimalnih cijena te naredilo Garlandu da svoje kupce obavijesti o zabrani i ništetnosti tih sporazuma.
Garland se može žaliti na ovu odluku. a

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

KARTEL

JAVNA NABAVA

Slovačka kazna od 33 000 eura za kartel građevinara
u javnoj nabavi

ODLUKE

Odluke AZTN-a u
prosincu 2021.
i siječnju 2022.
• AZTN protiv

KUPOVINA d.o.o., Split
- rješenje o obustavi
postupka

• Agri Europe Cyprus LTD,

Limassol, Cipar i Sberbank
d.d., Zagreb - Ocjena
dopuštenosti koncentracije
- Rješenje o odbacivanju
prijave namjere provedbe
koncentracije poduzetnika

Slovačko tijelo za tržišno natjecanje (AMO
SR) izreklo je ukupnu kaznu u visini od oko
33 000 eura dvama poduzetnicima koji su sudjelovali u kartelu u javnoj nabavi za poslove
gradnje u energetskom sektoru.
Budući da dogovaranje sudionika u postupku javne nabave predstavlja tešku povredu propisa o tržišnom natjecanju, AMO SR je
pokrenuo istražni postupak nakon zaprimanja
inicijative Državnog ureda za reviziju u kojoj
se izriče sumnja da je u postupku javne nabave za izvođenje građevinskih radova nastupila povreda slovačkog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
U istražnom postupku slovačko je tijelo ispitivalo moguće protutržišno postupanje poduzetnika BECO,WR system iSTAVOR u smislu njihovih dogovora tijekom podnošenja

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

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

ponuda na javnom natječaju za dobivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova u energetskom sektoru. Vrijednost ugovora za pobjednika natječaja bila je viša od 132 000 eura.
U veljači 2021. AMO SR je pokrenuo
upravni postupak po službenoj dužnosti protiv navedenih poduzetnika zbog sumnje da su
svojim postupanjem ograničili tržišno natjecanje i o tome je obavijestio javnost.
Kazne za udruživanje u kartel AMO SR je
izrekao poduzetnicima BECO i WR system,
dok je protiv STAVOR-a obustavio postupak.
BECO je temeljem slovačkog zakona sudjelovao u pokajničkom programu, pa mu AMO SR
nije izrekao zabranu sudjelovanja u postupcima javne nabave i umanjio mu je kaznu. Poduzetniku WR system zabranio je sudjelovanje u
postupcima javne nabave na tri godine. a

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

• Telemach Hrvatska

d.o.o., Zagreb i OT-Optima
Telekom d.d., Zagreb
- ocjena dopuštenosti
koncentracije - Ocjena
dopuštenosti koncentracije
na 1. razini

• AZTN protiv FRAGARIA
NERETVA d.o.o., Opuzen
- rješenje o obustavi
postupka

• STUDENAC d.o.o., Omiš

i Pemo d.o.o., Dubrovnik
- ocjena dopuštenosti
koncentracije - ocjena
dopuštenosti koncentracije
na 1. razini

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

