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TRŽIŠTE

Mišljenje AZTN-a o utvrđivanju visine
upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a
AZTN je zaključio kako je iznos upisnine od 37.500,00 kuna za prvi
upis odvjetnika u Imenik odvjetnika HOK-a prekomjeran te predstavlja
prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga

A

gencija za zaštitu tržišnog
natjecanja (dalje u tekstu:
AZTN) temeljem ovlasti Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
(dalje u tekstu: ZZTN), provodi
analizu komorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Između ostalog,
predmet analize bila je i Hrvatska
odvjetnička komora (dalje u tekstu: HOK/Komora). Slijedom navedenog, AZTN je izvršio uvid u
Odluku o utvrđivanju visine upisnine u Imenik odvjetnika HOK-a
od 14. ožujka 2019.; dalje u tekstu: Odluka), koju je na traženje
AZTN-a dostavila Komora.
U Odluci se navodi kako
se za prvi upis u Imenik odvjetnika
HOK-a

utvrđuje upisnina u iznosu od
37.500,00 kuna koja se uplaćuje
nakon prvog upisa u Imenik odvjetnika HOK-a, a prije davanja

svečane prisege. Prilikom svakog
idućeg upisa u Imenik odvjetnika
HOK-a jednom upisani odvjetnik
više nema obvezu plaćanja upisni-

ne. Obveza plaćanja ne odnosi
se na odvjetničke vježbenike koji su
već upisani u Imenik odvjetničkih
vježbenika HOK-a i koji su od
dana upisa u Imenik odvjetničkih
vježbenika HOK-a pa do stjecanja prava na upis u Imenik odvjetnika na odvjetničkoj vježbi proveli
efektivno najmanje tri godine.
Odvjetnički vježbenici koji su
već upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a i koji su
od dana upisa u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a pa do
stjecanja prava na upis u Imenik
odvjetnika na odvjetničkoj vježbi proveli efektivno najmanje
dvije godine, prilikom prvog upisa u Imenik odvjetnika HOK-a
plaćaju 50% iznosa upisnine od
37.500,00 kuna. AZTN je izvršio uvid u Zakon o odvjetništvu
(dalje u tekstu: Zakon), kojim se

uređuje ustrojstvo i
djelovanje odvjetništva
kao neovisne i samostalne službe
koja osigurava pružanje pravne
pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih
prava i pravnih interesa.Temeljem
ovog Zakona, odvjetnici se obvezatno udružuju u Komoru kao
samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe, a
odvjetnik je dužan uredno plaćati
članarinu i podmirivati druge obveze prema Komori.

Visine upisnina u zemljama
članicama EU-a
U vezi s visinom predmetne upisnine, AZTN je uvidom u komparativnu praksu utvrdio podatke o
visinama upisnina u pojedinim zemljama članicama Europske unije
i to: Austrije, Belgije, Bugarske,
Cipra, Češke, Danske, Estonije,
Francuske, Njemačke, Malte, Latvije, Litve, Luxembourga, Malta,
Nizozemske, Norveške, Portuga-
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la, Rumunjske, Slovačke, Slovenije,
Španjolske, Švedske te je izvršio
uvid i u iznose upisnina i u drugim zemljama, u Albaniji i Srbiji.
Uvidom u komparativnu analizu,
AZTN je zaključio kako predmetna upisnina u većini analiziranih zemalja iznosi u prosjeku od
100 do 300 EUR-a, dok pojedine
zemlje nemaju institut upisnine
kao takve. Također, zaključeno je
kako su razlike pri plaćanju upisnine ovisno o kategoriji upisnika
(pravnika) značajno manje u odnosu na Republiku Hrvatsku te
u pravilu u prosjeku iznose oko
200 EUR-a.

Statut HOK-a i poduzetnici
u smislu ZZTN-a
Temeljem Statuta HOK-a, Upravni odbor donosi odluku o izmjenama Tarife o nagradama i
naknadama za rad odvjetnika te
utvrđuje visinu upisnine, članarine, naknade za davanje suglasnosti odvjetničkim društvima,
posmrtnine i ostalih davanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika.
Temeljem članka 3. stavka 1. i
3. ZZTN-a, propisano je kako se
poduzetnicima, u smislu ZZTNa, smatraju trgovačka društva,
trgovci, udruženje poduzetnika,
obrtnici i druge pravne i fizičke
osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u proizvodnji i/ili prometu robe, odnosno pružanju usluga, državna tijela
i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada izrav-

SVAKI UVJET ZA
PRISTUP ODNOSNO
SUDJELOVANJE NA
TRŽIŠTU KOJI JE
NERAZMJERAN,
PREKOMJERAN,
OGRANIČAVAJUĆI I SL.
IZVJESNO PREDSTAVLJA
PREPREKU ZA PRISTUP
I SUDJELOVANJE
NA TOM TRŽIŠTU S
ASPEKTA PROPISA O
ZAŠTITI TRŽIŠNOG
NATJECANJA

no ili neizravno djeluju na tržištu,
kao i sve druge pravne ili fizičke
osobe (udruge, sportske organizacije, ustanove, vlasnici autorskih
i sličnih prava i ostali) koje djeluju
na tržištu.
ZZTN se primjenjuje i na
poduzetnike kojima je na temelju posebnih propisa povjereno
obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, na poduzetnike
koji su po svojoj prirodi monopoli koji ostvaruju prihod ili kojima
je, na temelju dodijeljenih posebnih ili isključivih prava, povjereno
obavljanje određene djelatnosti
i to samo u slučajevima ako primjena ZZTN-a ne bi sprječavala,
pravno i činjenično, obavljanje zadaća koje su im posebnim propisima i mjerama utvrđene i zbog
kojih su te osobe osnovane.
Slijedom navedenog, a uvažavajući značaj i važnost usluge
koju pružaju odvjetnici kao članovi Komore, nesporno je kako
su u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja odvjetnici, članovi
Komore, poduzetnici, a Komora
udruženje poduzetnika.
S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, također je nesporno da HOK ima pravo odrediti
visinu, odnosno iznos predmetne
upisnine, uvažavajući pritom različite kategorija osoba koje se upisuju u Imenik odvjetnika HOK-a,
ovisno je li riječ o odvjetničkim
vježbenicima, odvjetničkim vježbenicima s nedovoljnim brojem
radnog staža ili osobama koje se

ODLUKA
prvi put upisuju u Imenik odvjetnika HOK-a (tzv. "ostalim pravnicima"). U tom smislu, određene,
primjerene i razmjerne razlike u
visini upisnine mogu se smatrati
objektivno opravdane, međutim,
iznos visine upisnine ne bi smio
biti značajno različit.

Prepreka za pristup tržištu
Naime, s aspekta tržišnog natjecanja, visina predmetne upisnine
promatra se kao financijski uvjet
odnosno moguća, izvjesna financijska prepreka za pristup tom
tržištu. Stoga, ista ne bi smjela
biti značajno različita, odnosno
prekomjerna, nerazmjerna, ograničavajuća. Budući da je članstvo
u HOK-u za odvjetnike obvezno
te kako je plaćanje upisnine obvezno, zaključuje se kako je upis
u Imenik odvjetnika HOK-a, odnosno plaćanje upisnine, uvjet za
pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga. Stoga, svaki uvjet
za pristup odnosno sudjelovanje
na tržištu koji je nerazmjeran,
prekomjeran, ograničavajući i sl.
izvjesno predstavlja prepreku za
pristup i sudjelovanje na tom tržištu s aspekta propisa o zaštiti
tržišnog natjecanja.
Slijedom svega navedenog,
AZTN je zaključio kako je iznos
upisnine od 37.500,00 kuna za
prvi upis odvjetnika u Imenik
odvjetnika HOK-a prekomjeran
te predstavlja prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih
usluga. a

TRŽIŠTE

Dopunjeni
objedinjeni
odgovori na
pitanja u vezi
s primjenom
Zakona o
izmjenama
i dopunama
ZNTP-a

D

okument
"Objedinjeni
odgovori
na pitanja u vezi s primjenom Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi
u lancu opskrbe hranom
("Narodne novine", broj
52/21.)", ažuriran 12.
travnja 2022. možete pročitati u nastavku: http://
www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/04/
Objedinjeni-odgovorina-pitanja-u-vezi-s-primjenom-ZNTP-a-izmijenjeni-i-dopunjeni-travanj-2022.pdf. a
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Potpisan sporazum
o suradnji Agencije
za zaštitu tržišnog
natjecanja i Državne
komisije za kontrolu
postupaka javne
nabave
Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i
gđa. Maja Kuhar, dipl.iur., predsjednica
Državne komisije za kontrolu postupaka
javne nabave, potpisali su 07. travnja
2022. godine sporazum o suradnji

S

klapanjem ovoga sporazuma
AZTN i DOKOM surađivat
će u području zaštite tržišnog
natjecanja u postupcima javne
nabave na svim tržištima u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguranja
djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja, kao i na drugim
područjima koja su izravno ili
neizravno povezana sa zaštitom
tržišnog natjecanja i u vezi su s

drugim postupcima iz nadležnosti DKOM-a. AZTN i DKOM će
zajedničkim naporima i akcijama
osiguravati i promicati održivo
i učinkovito tržišno natjecanje
u postupcima javne nabave na
svim tržištima, omogućit će novim tržišnim takmacima pristup
tržištima te zajednički djelovati,
u okviru svojih nadležnosti, na
sprječavanju svih oblika naruša-

vanja tržišnog natjecanja poduzetnika te iskorištavanja značajne tržišne snage poduzetnika na
određenom mjerodavnom tržištu
i s njim povezanim susjednim tržištima.
Naglasak ove suradnje posebno će biti u području otkrivanja
zabranjenih dogovora između ponuditelja konkurenata u postupcima javne nabave.

Suradnja će se također ostvariti i uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke
pomoći potrebne za rješavanje
konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana, izradom
stručnih mišljenja na zahtjev i za
potrebe druge ugovorne strane te razmjenom relevantnih
informacija podataka. Temeljem
sporazuma surađivat će se i na

kontinuiranoj edukaciji stručnjaka
AZTN-a i DKKOM-a na području zaštite tržišnog natjecanja i postupaka javne nabave, a posebno
uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo
ili organizacija te zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih
skupova, okruglih stolova ili konferencija. a
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Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog
natjecanja i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i dr.sc. Ante Žigman,
predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, potpisali su 11. travnja 2022.
godine sporazum o suradnji

S

klapanjem ovoga sporazuma,
AZTN i HANFA surađivat će
u području zaštite tržišnog natjecanja na tržištima financijskih
usluga iz nadležnosti HANFE,
koje uključuje tržište kapitala,
osiguranja, kapitalizirane mirovinske štednje, leasinga i faktoringa i tržišta drugih financijskih
usluga za koje je HANFA nadležna, s ciljem osiguranja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja.
Ova tržišta uključuju i pružanje usluga na digitalnom tržištu
kada se one pružaju putem digitalnih platformi ili drugih digitalnih kanala na daljinu u dijelu
stvarne nadležnosti HANFE.
AZTN i HANFA će zajedničkim naporima i aktivnostima
osiguravati i promicati održivo i
učinkovito tržišno natjecanje na
navedenom tržištu, novim tržišnim takmacima omogućit će
pristup navedenim tržištima te
će zajednički djelovati na sprječavanju svih oblika narušavanja
tržišnog natjecanja poduzetnika

te zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu. Suradnja će se također ostvariti i
uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći
potrebne za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana, izradom stručnih
mišljenja na zahtjev i za potrebe
druge ugovorne strane, izradom
zajedničkih analiza i istraživanja
tržišta te razmjenom relevantnih
informacija podataka.
Temeljem ovog sporazuma
surađivat će se i na kontinuiranoj
edukaciji stručnjaka AZTN-a i
HANFE na području zaštite tržišnog natjecanja i srodnih područja, a posebno uključivanjem u
obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili organizacija te
zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih
stolova ili konferencija.
Potpisivanjem ovog sporazuma nastavit će se dugogodišnja
dobra suradnja između ova dva
regulatora. a
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Akt o digitalnim tržištima: dogovor Vijeća
i Europskog parlamenta
Vijeće i Parlament postigli su privremeni politički dogovor o Aktu o digitalnim tržištima, čiji je cilj da digitalni
sektor postane pravedniji i konkurentniji

U

Aktu o digitalnim tržištima
utvrđuju se jasna pravila
za velike internetske platforme. Njime se nastoji osigurati da nijedna velika internetska
platforma koja djeluje kao "nadzornik pristupa" za velik broj
korisnika ne zloupotrebljava taj
položaj na štetu poduzetnika koji
žele pristup.

Koje se platforme
smatraju nadzornicima
pristupa?
Vijeće i Europski parlament složili su se da platforma, kako bi se
smatrala nadzornikom pristupa,
mora, s jedne strane, u posljednje tri godine imati godišnji promet od najmanje 7,5 milijardi
eura u Europskoj uniji (EU) ili

imati tržišnu vrijednost od najmanje 75 milijardi eura, kao i
najmanje 45 milijuna krajnjih
korisnika mjesečno i najmanje
10 000 poslovnih korisnika
s poslovnim nastanom u EU-u.
Platforma ujedno mora kontrolirati jednu ili više osnovnih
usluga platforme u najmanje
tri države članice. Te osnovne

usluge platforme uključuju internetska tržišta i trgovine aplikacijama, internetske tražilice, društvene mreže, usluge u oblaku,
usluge oglašavanja, glasovne asistente i internetske preglednike.
Kako bi se osiguralo da su pravila
predviđena uredbom proporcionalna, mali i srednji poduzetnici su, osim u iznimnim slu-

čajevima, izuzeti od toga da
se smatraju nadzornicima
pristupa. Kako bi se osigurala
progresivna priroda tih obveza,
predviđena je i kategorija "novih
nadzornika pristupa", čime će
se Komisiji omogućiti da uvede
određene obveze poduzetnicima
čiji je konkurentan položaj dokazan, ali još nije održiv.
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Nadzornici pristupa imat
će obvezu:
• osigurati da korisnici imaju
pravo otkazati pretplatu na
osnovne usluge platforme
pod uvjetima sličnima pretplati
• ne nametati najvažniji softver (npr. internetske preglednike) prilikom instalacije
operativnog sustava
• osigurati interoperabilnost
osnovnih funkcija njihovih
usluga za trenutačnu razmjenu poruka
• omogućiti
programerima
aplikacija pristup pomoćnim
funkcijama pametnih telefona pod jednakim uvjetima
(npr. čip NFC)
• prodavateljima
omogućiti
pristup svojim podacima o
uspješnosti marketinga ili
oglašavanja na platformi
• obavijestiti Europsku komisiju o svojim preuzimanjima i
spajanjima.
No više ne mogu:
• plasirati vlastite proizvode ili
usluge povoljnije od proizvoda ili usluga drugih sudionika
na tržištu (davanje prednosti
vlastitim proizvodima)
• ponovno
upotrebljavati
osobne podatke prikupljene
prilikom jedne usluge u svrhe druge usluge
• utvrđivati nepoštene uvjete
za profesionalne korisnike
• prethodno instalirati odre-

DIGITALNA TRŽIŠTA

NADZORNIK PRISTUPA

EUROPSKI PARLAMENT

o sprečavanju izbjegavanja
obveza.
U posljednjih deset godina Europska unija morala je izreći
rekordne novčane kazne zbog određenih štetnih poslovnih
praksi vrlo velikih digitalnih aktera. Aktom o digitalnim
tržištima te će se prakse izravno zabraniti te će se stvoriti
pravedniji i konkurentniji gospodarski prostor za nove aktere
i europska poduzeća. Ta su pravila ključna za poticanje i
otvaranje digitalnih tržišta, jačanje slobode izbora potrošača,
omogućivanje bolje podjele vrijednosti u digitalnom
gospodarstvu i poticanje inovacija. Europska unija prva je
poduzela tako odlučne mjere u tom pogledu te se nadam da će
nam se i drugi uskoro pridružiti.
Cédric O, francuski državni tajnik zadužen
za digitalni sektor

•

đene softverske aplikacije
zahtijevati od programera
aplikacija da se koriste određenim uslugama (npr. platnim sustavom ili pružateljem
identiteta) kako bi se na njih
upućivalo u trgovinama aplikacija.

Što ako nadzornik pristupa
ne poštuje pravila?
Ako nadzornik pristupa prekrši
pravila utvrđena u tom zakonodavnom aktu, riskira novčanu
kaznu u iznosu do 10% njegova
ukupnog prihoda na svjetskoj razini. U slučaju ponavljanja povrede može se izreći novčana
kazna u iznosu do 20% prihoda na svjetskoj razini. U slučaju
da nadzornik pristupa sustavno ne poštuje Akt o digitalnim tržištima, tj. prekrši

pravila najmanje tri puta u
osam godina, Europska komisija može pokrenuti istraživanje
tržišta i, prema potrebi, nametnuti mjere praćenja poslovanja ili
strukturne mjere.

Što ako se platforma ne
slaže sa svojim statusom
nadzornika pristupa?
Ako platforma ima dobre argumente za osporavanje toga da
joj se utvrdi status nadzornika
pristupa, može to učiniti putem posebnog postupka koji
Komisiji omogućuje provjeru valjanosti tih argumenata.
Tko osigurava da
nadzornici pristupa
poštuju pravila?
Kako bi se osigurala visoka razina usklađenosti na unutarnjem

tržištu, Europska komisija
jedino je tijelo ovlašteno za
provedbu uredbe. Komisija
može odlučiti pokrenuti regulatorni dijalog kako bi osigurala da nadzornici pristupa jasno
razumiju pravila kojih se moraju
pridržavati i, prema potrebi, precizirala njihovu primjenu.
Osnovat će se savjetodavni
odbor i radna skupina na visokoj razini kako bi pružili pomoć Europskoj komisiji i olakšali
njezin rad. Države članice moći
će ovlastiti nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje da
pokrenu istrage mogućih povreda i svoje nalaze dostave Europskoj komisiji.
Kako bi se osiguralo da nadzornici pristupa ne krše pravila
Akta o digitalnim tržištima, u
uredbom se jačaju i odredbe

Poveznica na Akt o
digitalnim tržištima
Suzakonodavci su se složili da će
se gospodarska pitanja koja proizlaze iz prikupljanja podataka
koje obavlja nadzornik pristupa
riješiti Aktom o digitalnim tržištima, ali da bi se šira društvena pitanja trebala riješiti
Aktom o digitalnim uslugama.
Uskoro se očekuje i dogovor o
Aktu o digitalnim uslugama.
Akt o digitalnim uslugama i Akt
o digitalnim tržištima bit će dva
stupa digitalne regulative kojom
se poštuju pravila i vrijednosti
europskog modela te će se njima
utvrditi okvir prilagođen gospodarskom i demokratskom otisku
digitalnih divova.
Osnovne informacije
Europska komisija predstavila je
u prosincu 2020. paket o digitalnim uslugama, uključujući Akt
o digitalnim uslugama i Akt o
digitalnim tržištima. Države članice 25. studenoga 2021., manje
od godinu dana nakon početka
pregovora u Vijeću, jednoglasno
su postigle dogovor o stajalištu
Vijeća o Aktu o digitalnim tržištima. Od ožujka 2021. godine
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja vodi nacionalnu radnu
skupinu koja je okupila dionike iz
javnog i privatnog sektora s ciljem rada na ovom aktu. a

7.
OECD

AZTN

SASTANAK ČELNIKA

KONFERENCIJA

Sastanak čelnika u okviru OECD-ovog Regionalnog centra za
tržišno natjecanje - "Pregled prošlosti za novi design budućnosti"
A

genciju za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) predstavljale su predsjednica Vijeća, dr.sc.
Mirta Kapural i voditeljica Odjela
za međunarodnu i europsku suradnju, mr.sc. Branimira Kovačević. Virtualni je sastanak okupio

čelnike tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja koja sudjeluju u radu
OECD-ovog Regionalnog centra
za tržišno natjecanja u Budimpešti (RCC). U RCC-u se od
2005. godine, uz sponzoriranje
svih troškova od strane mađar-

ske agencije i OECD-a, održavaju
specijalizirane edukacije na teme
iz područja tržišnog natjecanja,
a u njima redovno sudjeluju svi
članovi stručne službe AZTN-a.
Centar u Budimpešti jedan je od
tri takva OECD-ova centra u svi-

jetu, uz Seul i Limu, a seminari i
radionice namijenjeni su usavršavanju stručne službe nacionalnih
agencija u specifičnim pitanjima
vezanima uz provedbu pravila o
tržišnom natjecanju. Na sastanku
čelnika razgovaralo se o budućim

aktivnostima ovog centra u kontekstu razvoja prava tržišnog natjecanja i potreba za edukacijom u
nacionalnim tijelima te o izazovima koje globalne krize postavljaju
pred suradnju ovih tijela i međunarodnu suradnju u cjelini. a

Konferencija "Protutržišna postupanja u javnim komunalnim kompanijama"

N

a virtualnoj konferenciji u
organizaciji Konkurencijskog
vijeća BiH i OECD-ovog Regionalnog centra za tržišno natjecanje, Agenciju za zaštitu tržišnog
natjecanja (AZTN) predstavljala
je predsjednica Vijeća, dr.sc. Mirta
Kapural, koja je održala prezentaciju iz prakse AZTN-a o predmetu zlouporabe vladajućeg položaja
protiv Hrvatske pošte (odluka
AZTN-a od 26. studenog 2015.
godine). U navedenom predmetu
AZTN je temeljem zaprimljene
inicijative poduzetnika City Ex
utvrđivao je li Hrvatska pošta
zlorabila svoj vladajući položaj primjenom predatorskih cijena. Postupak je bio pokrenut temeljem
članka 13. ZZTN-a i temeljem
članka 102. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU). Nakon prove-

denog postupka i detaljnih pravnih
i ekonomskih analiza, AZTN je
utvrdio da Hrvatska pošta nije narušila tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na tržištu
pružanja pismovnih pošiljaka u RH.
U provedenom postupku AZTN
nije pronašao dokaze da je HP u
razdoblju nakon 1. siječnja 2013.
godine, nakon potpunog otvaranja
tržišta pismovnih pošiljaka u Hrvatskoj, primjenjivao predatorske
prodajne cijene s ciljem istiskivanja konkurenata s tržišta odnosno
sprječavanja ulaska novih konkurenata na tržište. Pri donošenju
odluke, AZTN je osobito uzeo
u obzir da je tržište pismovnih
pošiljaka, a posebice univerzalne
usluge kao dijela tog tržišta, izrazito regulirano te da je predmet
prethodne (ex ante) regulacije

koja je u nadležnosti sektorskog
regulatora – HAKOM-a. AZTN je
utvrdio kako je HP na zakonom
propisani način dostavljao cjenike
poštanskih usluga HAKOM-u. Pritom je utvrđeno da je cjenik sadržavao i popuste koje HP odobrava
korisnicima usluga koji šalju veći
broj pošiljaka u skladu s propisima
o poštanskim uslugama. AZTN
je poseban naglasak dao analizi
dijela tržišta pismovnih pošiljaka
do 50 grama, koje je nakon 1. siječnja 2013. godine otvoreno za
konkurente. AZTN je u postupku
utvrđivao jesu li ispunjeni kriteriji
kojima se dokazuje predatorsko
postupanje poduzetnika u vladajućem položaju. Prvi je kriterij da se
poduzetnik u vladajućem položaju
snižavanjem cijena kratkoročno
odricao dobiti. Drugi kriterij je

postojanje namjere odnosno strategije ili plana za isključivanje konkurenata s tržišta. Treći kriterij je
postojanje selektivnosti odnosno
različito postupanje prema korisnicima usluga, a četvrti kriterij
je povećanje cijena od strane poduzetnika u vladajućem položaju
nakon isključivanja konkurenata s
tržišta. AZTN je u postupku utvrdio da kriteriji za utvrđenje predatorskog postupanja HP-a nisu
kumulativno ispunjeni. Između
ostaloga, AZTN nije utvrdio da je
HP u razdoblju od gotovo tri godine od dana potpunog otvaranja
tržišta pismovnih pošiljaka u RH
naknadno povećao cijenu usluga
korisnicima univerzalne usluge
koji šalju veći broj pošiljaka, kako
bi kompenzirao gubitke ostvarene
kratkoročnim snižavanjem cijena.

U dijelu postupka koji se odnosi
na članak 102. UFEU.-a, AZTN je
obustavio postupak. Visoki upravni sud RH potvrdio je rješenje
AZTN-a, a nakon dovršetka postupka vlasnik City EX B3Courier
je tužio RH i pokrenuo arbitražu
pred Međunarodnim centrom
za rješavanje investicijskih sporova. Tužba se odnosila na ulaganjeB3CCC u CityEX, a tužitelj je
tvrdio da je RH prekršila bilateralni sporazum o ulaganjima između
Hrvatske i Nizozemske jer je prema CityEX-u postupala nelojalno
čime je CityEX dovela do insolventnosti. Međunarodni arbitražni
sud je odbio tužbu i navode da je
za stečaj poduzetnika City ex odgovorno predatorsko postupanje
HP-a koje AZTN u svom postupku nije utvrdio. a

8.
TRŽIŠTE OGLAŠAVANJA

Francuski sud potvrdio kaznu
Googleu od 150 milijuna
EUR za zlouporabu na tržištu
oglašavanja Google Ads
U Francuskoj je žalbeni sud potvrdio kaznu od
150 milijuna eura koju je Googleu izreklo francusko tijelo za tržišno natjecanje 2019. godine
za zlouporabu vladajućeg položaja na tržištu internetskog oglašavanja povezanog s rezultatima
pretraživanja. Postupak je pokrenut temeljem
prijave medijske kompanije Gibmedia – vlasnika nekoliko internetskih stranica za vremensku prognozu, direktorija poduzetnika i telefonskih imenika, nakon što joj je Google maknuo
račune s Google Ads platforme bez prethodne obavijesti.
Francusko regulatorno tijelo Autorité de la
concurrence smatra da su uvjeti koje Google
nameće oglašivačima neobjektivni, netransparentni, diskriminirajući i nejasni, te da je oglašivačima otežana njihova primjena, dok je Googleu omogućeno diskrecijsko pravo da iste
tumači kako želi, pa ih oglašivači ne mogu predvidjeti niti biti sigurni da ih poštuju. To, s druge strane, Googleu omogućuje da ih primjenjuje
nedosljedno i diskriminirajuće. Takvo postupanje šteti i oglašivačima i korisnicima tražilica.
Osim što mu je izreklo kaznu od 150 milijuna EUR, francusko regulatorno tijelo naredilo je
Googleu da pravila oglašavanja na platformi Google Ad i postupke ukidanja računa učini jasnijima za korisnike. Također, Google mora donijeti
mjere u cilju sprečavanja, otkrivanja i rješavanja
slučajeva kršenja pravila na Google Adsu. a
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska,
tel.: +385 1 617 64 48,
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.gov.hr

CLOUD

VERTIKALNA OGRANIČENJA

Mađarski sud naredio
plaćanje kazne za
nametanje vertikalnih
ograničenja proizvođaču
umjetnih gnojiva
U listopadu 2021. mađarsko tijelo za tržišno natjecanje (GVH) izreklo je kaznu
u visini od 28,9 milijuna EUR mađarskom
gigantu u proizvodnji umjetnih gnojiva –
poduzetniku Nitrogénművek Vegyipari
Zrt – i dvama distributerima, zbog usklađenog i sistematičnog protutržišnog djelovanja na mađarskom tržištu umjetnih gnojiva, koji su sklapanjem strateških
okvirnih sporazuma utvrđivali maloprodajne cijene za daljnju prodaju i nametali obvezu minimalne količine ili isključive distribucije. Ovim je sporazumima bio
cilj ograničiti slobodno određivanje cijene
proizvoda, kao i ograničiti kupnju i prodaju alternativnih proizvoda, pa je posljedica
za poljoprivrednike mogla biti i viša cijena
gnojiva. Nitrogénművek se žalio sudu, no i
prvostupanjski i vrhovni sud odbili su argumente mađarskog giganta za suspenziju
kazne sve dok traje sudski postupak, temeljene na obrazloženju kako bi mu plaćanje kazne moglo dovesti u pitanje poslovanje. Kompanija, stoga, mora kaznu
platiti bez odlaganja i neovisno o daljnjem
tijeku žalbenog postupka, uvećanu za zatezne kamate od dana donošenja odluke
GVH-a. a

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

Europske softverske firme i
udruženja žale se M. Vestager
na poslovanje u Cloudovima
Petnaest kompanija i udruženja poslalo je
otvoreno pismo povjerenici Europske komisije za tržišno natjecanje Margrethe Vestager žaleći se na poslovanje na tržištu računalstva u
oblaku.
Abilian, BlueMind, Clever Cloud, Jamespot, Murena, Nextcloud, Qarnot, Rapid.Space,
Scaleway, Smart, Vates and XWiki, European
Cloud Industrial Alliance (Euclidia), Joint European Disruptive Initiative (JEDI) i Open Internet Project, u pismu izražavaju kritiku na stav
povjerenice da nema problema na tržištu računalstva u oblaku što se tiče velikih igrača.
Vodeći igrači na tom tržištu su danas Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i
Google Cloud Platform. Prema riječima potpisnica, tih nekoliko američkih pružatelja usluga
u oblaku dominira europskim tržištima u oblaku i dalje jača svoju tržišnu snagu, dok korist
izvlače iz prihoda svojih društava majki u vladajućem položaju na drugim segmentima digitalnog tržišta. Navode da se "suočavaju s dobro osmišljenom zlouporabom koja uništava
svaku mogućnost slobodnog i otvorenog tržišnog natjecanja". Francuski pružatelj računalnih
usluga u oblaku OVHcloud žalio se Europskoj
komisiji na zlouporabu vladajućeg položaja
Microsofta, dok je britanski Ofcom najavio u
svojem planu rada ispitati tržište računalstva u
oblaku i odredio ga kao prioritet u istraživanju
digitalnih tržišta. a

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

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

ODLUKE

Odluke AZTN-a u ožujku
i travnju 2022.
• AZTN protiv SLAVONIJA
ŽUPANJA d.d,, Županja - Rješenje
o obustavi postupka
• AZTN protiv MUP (PU splitskodalmatinska) i gđe (...), Split
-Temeljem inicijative podnositelja
sa zaštićenim identitetom -radi
narušavanja tržišnog natjecanja
zlouporabom vladajućeg
položaja - Rješenje odbacivanju
inicijative jer ne postoje uvjeti za
pokretanje postupka
• HPB d.d., Zagreb, Hrvatska
i SBERBANK d.d., Zagreb,
Hrvatska - Ocjena dopuštenosti
koncentracije na 1. razini
• STUDENAC d.o.o., Omiš,
Hrvatska i LONIA TRGOVINA
d.o.o., Kutina, Hrvatska - Ocjena
dopuštenosti koncentracije na 1.
razini
• AZTN protiv Općine Čavle

- radi narušavanja tržišnog
natjecanja zlouporabom
vladajućeg položaja - temeljem
inicijative podnositelja sa
zaštićenim identitetom - Rješenje
o odbacivanju inicijative jer ne
postoje uvjeti za pokretanje
postupka

• Nacrt konačnog prijedloga
zakona o uvođenju eura kao
službene valute u Republici
Hrvatskoj - Mišljenje

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

