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Zakon o sportu potrebno je uskladiti s pravilima
o državnim potporama
Profesionalni klubovi obavljaju gospodarsku djelatnost i mogu se smatrati korisnicima državne potpore pa je pri
njihovom financiranju važno poštivati pravila o državnim potporama...

P

ovodom prijave o mogućoj
nezakonitoj dodjeli državnih
potpora Građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb,
Agencija je analizirala odredbe
Zakona o sportu koje se odnose na financiranje sportske djelatnosti kao i praksu financiranja
sporta od strane jedinica lokalne
i područne samouprave, kako bi
ocijenila je li financiranje sporta
u Republici Hrvatskoj u cjelini,
osobito profesionalnog, sukladno
Zakonu o državnim potporama,
odnosno predstavlja li dodjela financijskih sredstava
sportskim

klubovima državnu potporu ili
ne. Pritom je, polazeći od odredbi međunarodnih ugovora koji
obvezuju Republiku Hrvatsku,
osobito Sporazuma o stabilizaciji
i pridruživanju između Hrvatske i
EU te Ugovora o pristupanju EU,
Agencija izvršila uvid i u niz akata
vezanih uz propise i praksu EU i
njezinih institucija koji se odnose
na problematiku državnih potpora prilikom financiranja sporta
- Bijelu knjigu Europske komisije o sportu; Zajedničku izjavu o
financijskim fair-play pravilima i
kontroli državnih potpora u profesionalnom nogometu od 21.
ožujka 2012.; Pravila o tržišnom
natjecanju i državnim potporama
u sportu, objavljena na internetskoj stranici EK; Priopćenje za
medije EK od 6. ožujka 2013. u
svezi otvaranja ispitnih postupaka radi financiranja nizozemskih
profesionalnih nogometnih klubova iz javnih izvora. Odredbe
Zakona o sportu (članci 74., 75.
i 76,) uređuju kako osnovu finan-

ciranja sporta čine prihodi koji
se stječu obavljanjem sportske
djelatnosti, članarine, dio prihoda
od priređivanja igara na sreću i
sredstva kojima jedinice lokalne
i područne samouprave i država
pomažu obavljanje sportske djelatnosti.

Potpore profesionalnim
klubovima

Dakle, Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne samouprave, sukladno Zakonu o sportu,
utvrđuju javne potrebe u sportu
i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih
proračuna.
Spomenute zakonske odredbe ne razlikuju financiranje amaterskog od profesionalnog sporta, odnosno na istovjetan način
uređuju financiranje profesionalnog i amaterskog sporta. Međutim, u skladu s propisima o državnim potporama koje je Republika
Hrvatska preuzela iz pravne stečevine EU, državnom potporom

smatraju se svi stvarni ili potenci- te da se profesionalni sportski
jalni rashodi ili umanjeni prihodi klubovi mogu smatrati korisnicidržave dodijeljeni od davatelja ma državne potpore jer obavljaju
državne potpore koji daju pred- gospodarsku djelatnost (ostvanost na tržištu
ruju prihode od
korisniku drprodaje igrača na
Odvajanje
žavne potpore,
domaćem i inofinanciranja
bez obzira na
zemnom tržištu,
amaterskog od
njezin oblik, a
od prodaje ulaprofesionalnog
koji narušavaju
znica, pokrovitesporta
ili bi mogli nalja, televizijskih
rušiti tržišno
prava, prodaje
natjecanje odnosno trgovinu iz- klupskih suvenira i sl.). Dodjelom
među Hrvatske i EU.
spomenutih sredstava određeni
U odnosu na sredstva kojima sportski klub ostvaruje prednost
država i jedinice lokalne i po- na tržištu u odnosu na klub koji
dručne (regionalne) samouprave takvu potporu ne dobiva. Svojim
financiraju profesionalni sport, odlukama su i nadležna tijela EU
bez obzira na status profesional- potvrdila kako se u slučaju donih sportskih klubova (sportska djele sredstava profesionalnim
trgovačka društva ili udruge), ra- sportskim klubovima u EU radi o
zvidno je da se ti uvjeti u pravilu državnim potporama koje mogu
smatraju ispunjenima, odnosno narušiti tržišno natjecanje odnoda se radi o državnim potpora- sno imaju učinak na trgovinu izma. Prije svega, nedvojbeno je među država članica.
da se radi o rashodima države
Agencija je, stoga, smatrala
odnosno jedinica lokalne i po- potrebnim Ministarstvu znanodručne (regionalne) samouprave sti, obrazovanja i sporta ukazati
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Lokomotiva i Dinamo nisu kartel
Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja je ranije odbacila
inicijativu Udruge “Naš Hajduk”,
za pokretanje postupka
utvrđivanja zabranjenog
sporazuma temeljem propisa o
zaštiti tržišnog natjecanja protiv
Nogometnog kluba Lokomotiva
Zagreb i Građanskog nogometnog
kluba Dinamo jer je utvrdila
da razmjena igrača između NK
Lokomotive i GNK Dinama te
natjecanje tih klubova u Prvoj
HNL i Hrvatskom nogometnom
kupu ne predstavljaju narušavanje
propisa o zaštiti tržišnog
natjecanja. Prema mišljenju
Agencije, inicijativu Udruge Naš
Hajduk potrebno je razmatrati
kao eventualnu povredu pravila
sportskog natjecanja te ju
je ustupila je na postupanje
Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i sporta.

kako bi odredbe Zakona o sportu na
odgovarajući način trebalo uskladiti s
hrvatskim propisima o državnim potporama, odnosno člankom 107.

Mišljenje za MZOS

Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU).
Osobito je to važno u svjetlu činjenice
da će se nacionalno zakonodavstvo na
području potpora, odnosno ZDP, primjenjivati samo još nekoliko mjeseci,
odnosno do 1. srpnja 2013. godine, a
nakon toga će se u odnosu na državne
potpore i u Republici Hrvatskoj izrav-

BRODOGRADNJA

USLUGE

no primijenjivati europska pravna stečevina u ovome području. Naime, Republika Hrvatska je, kao buduća država
članica EU, u obvezi u cijelosti uskladiti
svoje zakonodavstvo s područja državnih potpora sa zakonodavstom EU. U
tom smislu, svaki oblik dodjele državnih
potpora mora biti sukladan s odredbama iz članka 107. UFEU. U suprotnom,
kako je primjena pravne stečevine EU
iznad domaćeg zakonodavstva, dosadašnji način financiranja sporta, koji sadrži
i mogućnost dodjele državnih potpora
koje nisu sukladne pravnoj stečevini
EU, mogao bi postati predmet ocjene
Europske komisije i predmet naloga za
povrat, što bi neke sportske klubove
(ne samo nogometne) moglo odvesti u
stečaj ili likvidaciju.
Promjene bi prije svega trebale biti
usmjerene na jasnije utvrđivanje uvjeta
i kriterija odnosno razlikovanje financiranja amaterskog u odnosu na profesionalni sport. Drugim riječima, sredstvima iz javnih izvora odnosno sredstvima
koja se mogu smatrati državnom potporom, profesionalni se sport može financirati isključivo u skladu s propisima
o državnim potporama, što mora biti
razvidno i iz odredbi propisa koji uređuju sportsku djelatnost.
Također, propisi o državnim potporama odnose se i na izgradnju, korištenje i održavanje sportskih objekata odnosno sportske infrastrukture
javnim sredstvima pa bi i u tom dijelu
bilo poželjno propisati načela i opće
uvjete pod kojima se takvi sportski
objekti mogu graditi i davati na korištenje, osobito profesionalnim sportskim
klubovima.

maloprodaja

znanost

građevinska industrija

EK: AZTN je potpuno operativan
i neovisan u svom radu
Provedene su sve obveze i zahtjevi na području
antitrusta, koncentracija i državnih potpora

K

onačno Izvješće Europske komisije o
praćenju pripremljenosti Hrvatske za
članstvo u EU ocijenilo je napredak koji je
u svojim pripremama za pristupanje Hrvatska ostvarila u razdoblju od 1. rujna 2012.
do 28. veljače 2013. U poglavlju Tržišno
natjecanje Hrvatska je provela prioritetnu
mjeru potpisivanja ugovora o privatizaciji
Brodosplita te usvajanja potrebnih odluka
kojima se osigurava održivo rješenje za
brodogradilišta 3. Maj i Brodotrogir, kako
bi se dovršio proces restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije.
Hrvatska je provela i ostale obveze i zahtjeve na području antitrusta, koncentracija i
državnih potpora. Njezino je zakonodavstvo
usklađeno s pravnom stečevinom Europske
unije, njezine su administrativne sposobnosti dostatne, a evidencija rezultata provedbe (track record) je zadovoljavajuća. Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
(AZTN) je potpuno operativna i neovisna u

svom radu. U listopadu 2012. AZTN je Komisiji dostavio posljednje polugodišnje izvješće s pojedinostima o broju i vrsti donesenih
odluka, kao i ocjene i mišljenja u području
antitrusta i koncentracija te državnih potpora. AZTN je u prosincu 2012. na području
antitrusta donio odluku u odnosu na regionalne autobusne prijevoznike kojima je zbog
sklapanja zabranjenog sporazuma izrečena
značajna novčana kazna. U istom je mjesecu
pokrenut i postupak protiv jednog pružatelja
telekomunikacijskih usluga.
U odnosu na obveze izvješćivanja koje
proizlaze iz Priloga VIII. Akta o pristupanju,
Hrvatska je u prosincu 2012. podnijela treće
izvješće o industriji čelika u Hrvatskoj te u siječnju 2013. polugodišnje izvješće o restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta.Ta izvješća
ispunjavaju tražene uvjete kako bi Komisija
mogla provesti svoje ocjenjivanje.
U Željezari Split nastavlja se stečajni postupak započet u ožujku 2011., a Željezara
CMC Sisak (sada ABS Sisak) prodana je novom investitoru koji se savjetuje s AZTNom oko iznosa povrata primljenih potpora u
skladu s obvezama iz Priloga IX. Akta o pristupanju.Kada je riječ o postojećim potporama, AZTN je redovito podnosio nove mjere
i programe potpora na ispitivanje službama
Komisije, sukladno zahtjevima iz Priloga IV.
Akta o pristupanju.
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Cijene reemitiranja HRT-a u 2013. - 0,289 eura
Prihvaćanjem mjera i uvjeta za otklanjanje negativnih učinaka na tržište koje je predložio HRT, Agencija
je obustavila postupak protiv poduzetnika

A

gencija je prihvatila mjere i
uvjete za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu
tržišnog natjecanja na tržištu pružanja medijskih usluga televizijskog
emitiranja programa nacionalne
pokrivenosti što ih je u postupku utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja Agenciji predložila
Hrvatska radio televizija. Time je
obustavljen postupak pokrenut na
inicijativu poduzetnika Digi satelitska televizija d.o.o. zbog sumnje
u primjenu nepravednih prodajnih
cijena za reemitiranje programa
HRT-a operatorima koji prenose televizijske programe krajnjim
potrošačima uz plaćanje naknade
(pay tv), bez obzira na platformu
koju koriste (kabelski, IPTV ili sa-

telit). Međutim, tijekom postupka
se HRT samoinicijativno ponudio
izmijeniti cijene reemitiranja i spustiti ih na razinu koja je prihvatljiva
za sve operatore što je Agencija i
prihvatila. Naime, sukladno članku 49. ZZTN-a, ukoliko sudionici
na mjerodavnom tržištu nemaju
značajnih primjedbi, uz uvjet da

!

i sama ocijeni predložene mjere
dostatnim za ponovnu uspostavu
učinkovitog tržišnog natjecanja
na mjerodavnom tržištu te ako
smatra da je to svrsihodnije od
daljnjeg vođenja postupka, Agencija je ovlaštena prihvatiti mjere i
obveze koje predloži poduzetnik
protiv kojeg se vodi postupak na-

Kazne za nepridržavanje rješenja
Mjere i uvjeti koje je Agencija prihvatila HRT je u obvezi početi
primjenjivati u roku od 30 dana.. Također, na svojim internetskim
stranicama mora objaviti izreku rješenja Agencije kao i “Opće
uvjete reemitiranja programa HRT-a na pay TV platformama u
Republici Hrvatskoj”. Međutim, ako se HRT ne bude pridržavao
prihvaćenih mjera i obveza to će smatrati teškom povredom
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koje podliježe izricanju
upravno-kaznene mjere.

rušavanja tržišnog natjecanja. U
konkretnom slučaju ocijenjeno je
da za to postoje uvjeti.
HRT je tijekom vođenja postupka surađivao s Agencijom i
u nekoliko navrata je korigirao
prijedloge mjera i obveza, a konačni prihvaćeni model je, između
ostalog, uvažio primjedbe sudionika na mjerodavnom tržištu koje
je Agencija zaprimila za trajanja
javnog poziva poduzetnicima da
dostave mišljenja i primjedbe na
predložene mjere HRT-a. U mjerama koje su na koncu prihvaćene rješenjem Agencije HRT
je u obvezi donijeti Opće uvjete
reemitiranja programa HRT-a na
“pay TV” platformama u Republici
Hrvatskoj. Cijena za reemitiranje

sadržaja s kojima HRT slobodno
raspolaže vrijedit će za svaki oblik
reemitiranja, bez obzira na platformu na kojoj “pay TV”operatori
reemitiraju programe. Pritom se
cijena za reemitiranje programa
HRT-a određuje prema pretplatniku i prema kanalu na godišnjoj
razini. U 2013. cijena iznosi 0,289
eura po pretplatniku i po kanalu
godišnje, koja ne sadrži naknade
za kolektivno ostvarivanje prava
od strane drugih nositelja autorskog i srodnih prava. U ponudi
HRT-a će biti svi programi HRT-a,
a svi će operatori ostvariti pravo
na reemitiranje programa HTV 4
bez naknade za razdoblje od godinu dana, počevši od 1. siječnja
2013.

Pokrenut postupak protiv Grand auta – zastupnika automobila marke Land Rover
Agencija će ispitati je li zastupnik Land Rovera zlouporabio vladajući položaj

A

gencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv
poduzetnika Grand Auto iz Zagreba kako bi utvrdila je li zlouporabio
vladajući položaj na tržištu pružanja

usluge popravka i održavanja motornih vozila marke Land Rover i tržištu
prodaje rezervnih dijelova za ta vozila na području Republike Hrvatske.
Agencija će u postupku utvrditi je

li Grand Auto svim zainteresiranim
poduzetnicima na njihov zahtjev učinio dostupnima svoje kvalitativne
kriterije te ocijeniti je li taj poduzetnik pri ustrojavanju ovlaštene mre-

že servisera motornih vozila marke
Land Rover primijenio nejednake
uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime bi pojedine poduzetnike doveo u nepovoljan

položaj u odnosu na njihovu konkurenciju odnosno je li Grand Auto
pojedinim poduzetnicima neopravdano onemogućio slobodan pristup
mjerodavnom tržištu.
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Crodux dobio zeleno svjetlo za
preuzimanje OMV Hrvatska
Koncentracija bi mogla pridonijeti većoj konkurenciji između
poduzetnika na mjerodavnim tržištima

A

ZTN je odobrio koncentraciju poduzetnika Crodux
derivati i OMV Hrvatska do koje
dolazi Croduxovim preuzimanjem 100 posto udjela u temeljnom kapitalu OMV Hrvatska.
Agencija je ocijenila da nije riječ o koncentraciji koja bi mogla
imati značajan učinak na tržišno
natjecanje, jer se njome ne stvara
novi niti jača postojeći vladajući
položaj sudionika koncentracije.
Štoviše, za pretpostaviti je da će
Crodux derivati i OMV Hrvatska
zajedničkim tržišnim udjelom pridonijeti većoj konkurenciji između poduzetnika na mjerodavnim
tržištima.
Naime, sudionici koncentracije izravni su takmaci na tržištu
skladištenja naftnih derivata, a
nakon provedbe koncentracije
njihov zajednički tržišni udio na
tom tržištu bit će između pet i
10 posto. To može doprinijeti
smanjenju asimetrije na tržištu,
budući da najveći tržišni udio na
njemu – između 75 i 80 posto ima Ina. Crodux je prije proved-

be koncentracije bio prisutan i na
tržištu trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom s udjelom između 15 i 20 posto dok je OMV
Hrvatska na tržištu trgovine na
malo naftnim derivatima imao
udjel između 5 i 10 posto prema
broju benzinskih postaja odnosno 10 i 15 posto prema volumenu prodaje. Uz to, Crodux ulazi
i na tržišta na kojima je dosada
bio prisutan OMV Hrvatska s
udjelima između pet i 10 posto tržište trgovine na veliko motornim gorivima, trgovine na veliko
dizelskim gorivima, trgovine na

veliko loživim uljima te trgovine
na veliko ostalim naftnim derivatima. Tako će se provedbom
koncentracije zajednički udio
na ukupnom tržištu trgovine na
veliko naftnim derivatima kretati
između 10 i 15 posto.
Na javni poziv Agencije poduzetnicima i ostalima da dostave
primjedbe i mišljenja na prijavljenu koncentraciju nije zaprimljena
niti jedna primjedba, pa je Agencija slijedom pravne i ekonomske
analize svih činjenica i okolnosti,
ovu koncentraciju dopustila na
prvoj razini.

drvna industrija

brodogradnja

Odobrena koncentracija
Cratis Retisa i Radio Trsata
Agencija je istodobno pokrenula postupak za
izricanje upravno kazene mjere Cratis retisu

S

a stajališta propisa o tržišnom natjecanju Agencija je
odobrila koncentraciju u medijima kojom je poduzetnik Cratis
Retis iz Zagreba stekao izravnu
kontrolu nad Radio Trsatom iz
Rijeke.
Analiza je pokazala da koncentracija nema značajni učinak
na mjerodavnim tržištima djelatnosti radija i radijskog oglašavanja na području grada Kraljevice
i Primorsko-goranske županije
jer je zajednički udjel sudionika koncentracije između 5 i 10
posto. Naime, tržište djelatnosti
radija i radijskog oglašavanja na
području Primorsko-goranske
županije karakterizira veliki broj
takmaca, a Cratis Retis je na njima bio prisutan putem Radio
postaje Grada Kraljevice – Porto Re.
Nakon stjecanja udjela u
Radio Trsatu i provedene koncentracije, Cratis Retis na tim
tržištima ima udjel koji ne prelazi 10 posto. Međutim, budući da
je ocjenu koncentracije Agencija
pokrenula po službenoj dužnosti, temeljem posrednih saznanja,
pokrenut je postupak izricanja

!

Nužno odobrenje AEM-a
Da bi se ova koncentracija
mogla provesti potrebno
je i odobrenje tijela
nadležnog za primjenu
Zakona o elektroničkim
medijima odnosno Agencije
za elektroničke medije.
Ona, naime, ocjenjuje
dopuštenost promjene
vlasničke strukture
nakladnika elektroničkih
medija sa stajališta zaštite
pluralizma medija. AEM je
18. ožujka 2013. naložio
Radio postaji Grada
Kraljevice i Radio Trsatu
da u roku od 30 dana
usklade vlasničku strukturu
s odredbama ZEM-a, jer je
utvrđeno da je promjenom
vlasničke strukture
nakladnika došlo do
nedopuštene koncentracije
u području elektroničkih
medija.

upravno-kaznene mjere Cratis Retisu zbog toga što je propustio prijaviti koncentraciju u zakonskom
roku.
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HAVC-u naknadno odobrene potpore za filmove
Agencija utvrdila da je pri dodjeli potpora za filmove HAVC poštivao kriterije koji proizlaze iz
Odluke o potpori kinematografskoj djelatnosti

A

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja naknadno je odobrila državne potpore za proizvodnju audiovizualnih djela (filmova)
koje je Hrvatski audiovizualni
centar (HAVC) dodijelio poduzetnicima za proizvodnju filmova
u 2011. i 2012.
Agencija je utvrdila da su te
potpore, unatoč tome što joj
prethodno nisu bile prijavljene na
odobrenje, dodijeljene sukladno
Zakonu o državnim potporama.
HAVC je u svom zahtjevu
naveo kako je prethodno odobrenje od Agencije propustio zatražiti zbog nedostatka sustavnog
odnosa spram razvoja audiovizualne djelatnosti, kao i objektivnih

složenih audiovizualnih djela odnosno audiovizualnih djela niskoga proračuna kada se intenzitet
potpore može povećati do 80
posto proračuna.Također, potpore ne smiju biti dodjeljivane samo
za posebne kinematografske djelatnosti poput postprodukcije.
Agencija je utvrdila da je za većinu filmova HAVC dodjeljivao
potpore namijenjene poticanju
proizvodnje “niskoproračunskih”
filmova odnosno onih čiji je proračun niži od 10 milijuna kuna te
“teških ili zahtjevnih” filmova.
Pri tom, niti u jednom slučaju
nije dodijeljena državna potpora
koja premašuje intenzitet viši od
80 posto opravdanih troškova.

nemogućnosti za provedbu Nacionalnog programa promicanja
audiovizualnog stvaralaštva. Ipak,
Agencija je utvrdila da je HAVC
pri dodjeli potpora za filmove
poštivao kriterije koji proizlaze iz
Odluke o potpori kinematografskoj djelatnosti.
Riječ je o kriterijima prema
kojima se potpora može dodijeliti samo za ono audiovizualno
djelo koje se smatra kulturnim
proizvodom, najmanje 20 posto
proračuna filma može se potrošiti i u drugim državama Europske unije dok intenzitet potpore
mora biti ograničen na maksimalno 50 posto proračuna, osim ako
nije riječ o proizvodnji teških ili

!

Potpore za filmove
“Zagreb Capuccino” (2,4
mil. kuna), “Svećenikova
djeca” (4,9 mil. kuna),
“Čudnovate zgode šegrta
Hlapića”, (4,6 mil. kuna),
“Kosac” (4,2 mil. kuna),
“Zagonetni dječak” (3,9
mil. kuna), “Ljudožder
vegetarijanac” (4,2 mil.
kuna), “Otok ljubavi” (3 mil.
kuna), “Kauboji” (2,8 mil.
kuna), “Čudo u Poskokovoj
dragi” (4,2 mil. kuna),
“Mrtve ribe plivaju na
leđima” (3,9 mil. kuna), “Srce
mesara” (4,1 mil. kuna) te
za film “Cvrčak i mrvica” u
iznosu od 4 mil. kuna.

Od 1. travnja osnovna referentna kamatna stopa je 2,57 posto
Prosječna kamatna stopa na trezorske zapise u zadnja tri mjeseca je za 21 posto odstupila od stope utvrđene 1. siječnja 2013.

A

gencija je na 133. sjednici
Vijeća održanoj krajem ožujka donijela odluku o smanjenju
osnovne referentne stope s ranije utvrđenih 3,26 na 2,57 posto,
jer prosječna kamatna stopa na
trezorske zapise zabilježena u za-

dnja tri mjeseca odstupa 21 posto od stope utvrđene 1. siječnja
2013. Stoga će se od 1. travnja
2013. primjenjivati osnovna referentna stopa od 2,57 posto.
Referentna stopa primjenjuje
se kao granična kamatna stopa

pri utvrđivanju je li određeni kredit odobren pod uvjetima koji su
povoljniji od tržišnih, a izračunata
je temeljem prosječne kamatne
stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana zabilježene u

svibnju, lipnju i srpnju prethodne
godine.
Osnovna referentna stopa
uvećana za fiksnu maržu od jedan
posto primjenjivat će se i kao
diskontna stopa prilikom izračuna sadašnje vrijednosti dodije-

ljene državne potpore. Osnovna
referentna stopa mijenjat će se
ukoliko prosječna kamatna stopa
na trezorske zapise zabilježena u
zadnja tri mjeseca odstupa više
od ±15 posto od zadnjeg utvrđenog prosjeka.

6.
međunarodna suradnja

sudstvO

edukacija

veliki poduzetnici

infrastruktura

Crnogorcima prenesena hrvatska
iskustva iz pregovora u poglavlju 8.
Tijekom posjeta institucijama Republike Crne Gore mr. sc. Olgica Spevec je ukazala
na ključne aktivnosti vezane za izvršavanje obveza iz poglavlja 8. tijekom pregovora

U

organizaciji Centra za izvrsnost Ministarstva vanjskih
i europskih poslova RH, mr. sc.
Olgica Spevec, članica Pregovaračke skupine RH za pregovore
s EU u poglavljima 8. i 20. i predsjednicaVijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja, bila je u trodnevnom
radnom posjetu institucijama
Republike Crne Gore nadležnim za vođenje pregovora o
članstvu u EU. U Crnoj Gori su,
naime, okončani multilateralni i
bilateralni dubinski pregled zakonodavstva (screening), a ubrzo se očekuje i dostava Izvješća
o održanom screeningu. Spevec
je u Podgorici imala niz sastanaka i prezentacija, između ostalog,

sa Šefom radne grupe i pomoćnikom ministra nadležnim za
unutarnje tržište i konkurenciju
Zoranom Perišićem, predstavnicima Radne skupine za poglavlje
8. Konkurencija, Komisijom za
državne pomoći i Agencijom za
zaštitu konkurencije.
Prenijela im je hrvatska iskustva tijekom pregovora, a osobito je ukazala na potrebu da
se pokrenu aktivnosti na izradi
ili izmjenama zakona i drugih
propisa vezanih uz izvršavanje
obveza iz ovog poglavlja pregovora te uspostavu institucija
važnih za implementaciju zakonodavstva. Posebno je ukazala
na potrebu provedbe obveza

!

Dvije Agencije
će sklopiti
sporazum o
suradnji

preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između
Crne Gore i država članica EU
na području tržišnog natjecanja
(članak 73. SSP-a). Naime, provedba obveza preuzetih SSP-om
jedan je od uvjeta praćenja napretka u pregovorima i dokaz
odlučnosti države kandidata da
se priprema za članstvo u smislu
postupnog preuzimanja pravne
stečevine EU i njezine pravilne

primjene u praksi. Na zahtjev
crnogorskih predstavnika Spevec je detaljnije govorila o pravilima o državnim potporama
za sanaciju i restrukturiranje,
fiskalnim potporama te potporama za radiodifuzijsko emitiranje odnosno načinu na koji je
Hrvatska rješavala problematiku
restrukturiranja sektora u teškoćama, osobito brodogradnje.
Radi pružanja stručne pomoći od strane hrvatske Agencije
za zaštitu tržišnog natjecanja,
Spevec je pozvala predstavnike
crnogorske Agencije u studijski
posjet Hrvatskoj te je dogovoreno i sklapanje Sporazuma o
suradnji između dviju Agencija.

Agencija na Globalnom forumu OECD-a za pravo tržišnog natjecanja

U

Parizu se 28. veljače i 1. ožujka 2013. održavao Globalni
forum OECD-a za pravo tržišnog
natjecanja na kojem su sudjelovali
i predstavnici Agencije za zaštitu

tržišnog natjecanja. Na forumu se
raspravljalo o zaštiti tržišnog natjecanja i smanjenju siromaštva te zaštiti tržišnog natjecanja u području
televizije i emitiranja. Prezentacije

na te teme tako je održala i dr. sc.
Mirna Pavletić Župić, članica Vijeća
AZTN-a. Predstavnici AZTN-a su
na Forumu imali niz bilateralnih
sastanaka s predstavnicima me-

đunarodnih organizacija te
agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja iz zemalja sudionica OECD-ovog Globalnog foruma.

MEDIJI

USLUGE

ICN-ova radna
skupina za
promicanje
tržišnog natjecanja

A

ZTN je u ožujku sudjelovao
u još jednoj telekonferenciji
ICN-ove radne skupine za promicanje prava i politike tržišnog
natjecanja na temu promicanja
kulture tržišnog natjecanja prema odvjetnicima, pravosuđu, medijima i akademskim centrima.
Predstavnica AZTN-a je iznijela
dosadašnja iskustva hrvatske
agencije u edukaciji sudaca o tržišnom natjecanju.
Sudionici iz Velike Britanije
u svojim su prezentacijama izložili načine promicanja kulture
tržišnog natjecanja prema odvjetnicima naglašavajući važnost
pravnika specijaliziranih za pravo
tržišnog natjecanja zaposlenih u
poduzetnicima.
Obrađena je i tema promicanja kulture tržišnog natjecanja
prema medijima kao i osnovne
pogreške u prenošenju vijesti iz prava tržišnog natjecanja:
prenaglašavanje iznosa sankcije
umjesto obrazlaganja činjenica iz
predmeta kao i tendencije medija
da više izvještavaju o pogreškama
tijela za zaštitu tržišnog natjecanja nego o njihovim uspjesima.

7.
Kemijska industrija

S 39 milijuna eura
kažnjeni proizvođači
higijenskih
proizvoda
Njemački Bundeskartellamt
kaznio je poduzetnike Gillete, GlaxoSmithKline, L’Oreal,
Procter & Gamble i ErdalRex zbog zabranjene razmjene informacija o higijenskim
proizvodima i proizvodima za
čišćenje kućanstva dok je poduzetnik Beiersdorf zbog svog
sudjelovanja tom u zabranjenom sporazumu kažnjen još
prošle godine. Kaznu je dobila i njemačka udruga trgovaca higijenskim proizvodima
i proizvodima za čišćenje kućanstva, Markvenbrand.
Bundeskartellamt naglasio
je kako su se sastanci na kojima su proizvođači razmjenjivali informacije o brendiranim
proizvodima, unaprijed dajući upozorenja o porastu cijena i pregovorima s trgovcima,
odvijali i između 2004. i 2006.
Šest je poduzetnika, uključujući Beiersdorf, kažnjeno ukupnim iznosom od 39 milijuna
eura.

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

papirna industrija

telekomunikacije

EU sud: namjera pomoći
France Telekomu je bila
potpora
Kada je 2002. France Telecom, u većinskom vlasništvu države, objavio da je u
2001. imao gubitak od 8,3 milijarde eura,
francuska Vlada je najavila kako će poduzeti sve potrebno da poduzetnik izađe
iz financijskih problema pa mu je, između ostalog, ponudila i potporu od devet milijardi eura. Iako na kraju poduzetnik nije prihvatio ponudu francuske Vlade,
kreditna agencija Standard & Poor’s koja
je tada ocjenjivala rejting France Telekoma, u svom je izvješću naglasila da je Vladina ponuda bila jedan od glavnih razloga zbog kojeg kreditni rejting poduzetnika
tada nije smanjila na najnižu razinu, u tzv.
kategoriju “smeće” (“junk”).
Iako je kreditna agencija naknadno
ipak spustila kreditni rejting FT-a u “smeće”, što je uzrokovalo značajan pad vrijednosti dionica, i iako poduzetnik nije
uzeo potporu države, Europska komisija
je 2004. zaključila da je ta namjera francuske Vlade imala izravan utjecaj na tržište.
Ona je France Telekomu dala određenu prednost pred drugim poduzetnicima
i na taj način omogućila narušavanje tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom
sektoru između zemalja članica EU. Europski sud je nedavno potvrdio tu odluku EK.

Uredništvo:
Snježana Vujisić Sardelić, Savjetnica
za komunikacije AZTN-a
snjezana.vujisic@aztn.hr

industrija elektroničke opreme

Austrijski
sud kaznio Philips
Austrijski sud za kartele kaznio je proizvođača elektronske opreme Philips s 2,9 milijuna eura zbog utvrđivanja
preprodajne cijene. Izrečena
kazna je dio nagodbe između
Philipsa i austrijskog tijela za
zaštitu tržišnog natjecanja.
Otkriveno je kako je u
razdoblju između 2009. i
2012. Philips od nekoliko svojih trgovaca na malo tražio da
nametnu minimalnu cijenu na
Philipsove proizvode, pogotovo na kuhinjske aparate i aparate za osobnu higijenu. Istraga je započela nakon što je
nekoliko internetskih trgovaca na malo podnijelo tužbe protiv Philipsa, a provedena je i nenajvaljena pretraga
Philipsovog sjedišta. Iz austrijskog tijela za zaštitu tržišnog
natjecanja naglasili su kako su
do prije dvije i pol
godine imali samo
jedan slučaj nenajavljene pretrage
n a
vlastitu inicijativu,
a sada ih već imaju četrdesetak.

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

veliki poduzetnici

Kartel papirnih
kuverti kažnjen s
44 milijuna eura
Španjolska Komisija za zaštitu tržišnog natjecanja je s ukupnim iznosom od 44 milijuna
eura kaznila petnaest poduzetnika koji djeluju na tržištu
papirnatih kuverti zbog udruživanja u kartel koji je trajao
više od trideset godina. Tompla, Unipapel i Atlantis su poduzetnici koji će zbog zabranjenog sporazuma dobiti
najviše kazne.
Istraga je započela u ožujku 2011. zbog sumnje da su
poduzetnici dogovarali cijene i međusobno dijelili tržišne
udjele. Dio dogovorenih cijena odnosio se na kuverte koje
se koriste prilikom parlamentarnih izbora, dok se drugi dio
odnosio na kuverte koje su
bile korištene od strane 223
velika poduzetnika (javna i
privatna).
Španjolska komisija za zaštitu tržišnog natjecanja naglasila je kako kartel potječe
iz davne 1977. kada su bili organizirani prvi demokratski izbori u Španjolskoj.

Tatjana Jakovljević, voditeljica
Odjela za politiku i promicanje tržišnog natjecanja
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

Odluke i mišljenja AZTN-a
objavljeni u ožujku 2013. :
• Udruga “Naš Hajduk”, Split protiv
udruga GNK “Dinamo”, Zagreb
i N.K. “Lokomotiva”, Zagreb zaključak o odbacivanju inicijative

• Crodux derivati i OMV Hrvatska
Zagreb - ocjena dopuštenosti
koncentracije

• Ministarstvo gospodarstva -

Zakona o osnivanju Agencije
za investicije i konkurentnost, stručno mišljenje

• Ministarstvo pomorstva, prometa

i infrastrukture - Prijedloga Zakona
o cestama - stručno mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva

Zakon o strateškim investicijskim
projektima Republike Hrvatske stručno mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva -

Nacrt Zakona o tržištu toplinske
energije, s konačnim prijedlogom
Zakona - stručno mišljenje

• Andre d.o.o., Pula i Novi list

d.d., Rijeka - ocjena dopuštenosti
koncentracije

• AZTN protiv operatera koji

obavljaju djelatnost prijenosa
audiovizualnog programa zaključak o odbacivanju inicijative

• Hrvatski audiovizualni centar rješenje

dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, zamjenica
voditeljice Odjela za međunarodnu suradnju
mirta.kapural@aztn.hr

Nenad Livun, stručni
suradnik u Odjelu za međunarodnu suradnju
nenad.livun@aztn.hr

