Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-35/2017-3
Веза: 6/0-02-907/2016
Датум: 24. јануар 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/002-907/2016-1, коју је дана 29. децембра 2016. године поднело привредно друштво
Tetra Pak Processing Equipment Inc., са регистрованим седиштем на адреси 801 Kingsley
Street, Winsted, MN, 55395, SAD, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из
адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 24.
јануара 2017. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е1
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
I
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Tetra Pak Processing
Equipment Inc., са регистрованим седиштем на адреси 801 Kingsley Street, Winsted, MN,
55395, SAD, регистрованог под регистарским бројем 3239511, над одређеном
имовином за производњу моцарела сирева привредног друштва Johnson Industries
International Inc, са регистрованим седиштем на адреси 6391 Lake Road, Windsor, WI
SAD 53598, путем куповине циљне имовине компаније Johnson Industries International
Inc. од стране друштва Tetra Pak Processing Equipment Inc., које припада Tetra Laval
групи друштава.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио обавезу плаћања
таксе за издавање овог решења уплатом износа од 25.000,00 (словима:
двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Народне банке Србије, што представља прописан износ таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.

Образложење

Привредно друштво Tetra Pak Processing Equipment Inc., са регистрованим
седиштем на адреси 801 Kingsley Street, Winsted, MN, 55395, SAD, матични број
3239511, (даље у тексту: подносилац пријаве или Tetra Pak), поднело је Комисији за
заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 29. децембра 2016. године, преко
пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из адвокатске канцеларије Karanović &
Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-907/2016-1.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета
пријава потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови
за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни
део пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података
садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација
података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за
постављање таквог захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и донела Закључак о
заштити података бр. 6/0-02-35/2017-2.
1. Учесници у концентрацији
Друштво Tetra Pak припада Tetra Laval Групи друштава, међународној групи
друштава у приватном власништву. Tetra Laval Група је активна широм света са
централом у Pully-ју, Швајцарска. Tetra Laval Групу чине три индустријске групе: Tetra
Pak, Sidel и DeLaval, које су све фокусиране на технологије за ефикасну производњу
амбалаже за паковање и дистрибуцију хране и пића. Tetra Pak је активан у области
обраде и паковања хране у картонским материјалима, производи системе за обраду и
паковање хране који се користе за широк спектар производа (од сладоледа и сирева, до
суве хране, воћа, поврћа и хране за кућне љубимце). Sidel је произвођач опреме и
решења за паковање, посебно машина за моделирање, односно дување пластичних PET
флаша и машина за пуњење пластичних и стаклених флаша и конзерви. DeLaval пружа
комплетне услуге произвођачима млечних производа односно развија, производи и
продаје опрему за производњу млека и у области сточарства, широм света.
Tetra Laval Група је присутна у Србији преко друштва Tetra Pak Production d.o.o.,
са регистрованим седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ж, Београд,
региистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17164627.
Друштво је активно у производњи таласастог папира, картона и амбалаже од папира и
картона.
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Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или
посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и
седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Циљна имовина се састоји од одређене имовине која се превасходно користи у
пословању за производњу опреме за прављење моцарела сирева, која је у власништву
Johnson Industries International Inc., америчког произвођача опреме за производњу
сирева, и то нарочито за моцарела сиреве, са регистрованим седиштем на адреси 6391
Lake Road, Windsor, WI SAD 53598 (даље у тексту: Johnson Industries International или
JII). JII се бави пословима дизајнирања, продаје и уградње опреме, машина и
производних линија за прављење и прераду сирева (укључујући прибор и резервне
делове за наведено), а нарочито за моцарела сир, и пружа услуге дизајнирања, уградње
и одржавања напред наведеног.
Johnson Industries International није пристутан у Републици Србији и није
остварио било какву продају у Републици Србији у претходној години.

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предложена трансакција се тиче стицања имовине, на основу које ће Tetra Pak
преузети одређену имовину, која се превасходно користи у пословању за прављење
моцарела сира у власништву Johnson Industries International. Као правни основ
спровођења пријављене концентрације подносилац пријаве је Комисији доставио
Уговор о купопродаји имовине […] закључен између друштва JII и његових чланова, у
својству продаваца, и друштва Tetra Pak, у својству купца. Како је предвиђено
поменутим уговором, након реализације предметне трансакције Tetra Pak ће стећи
пуно власништво, а самим тим и појединачну контролу над циљном имовином. Правни
основ предметне концентрације садржи обострано исказану спремност и вољу
уговорних страна да дође до реализације ове концентрације. Комисија је наведени
Уговор прихватила као валидни правни основ и исти се налази у списима предмета.

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене.
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Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без
обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати негативног
утицаја на конкуренцију у Србији, с обзиром да циљна имовина није присутна у
Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, подносилац пријаве је за
потребе дефинисања релевантног тржишта производа, предложио тржиште снабдевања
опремом/решењима за обраду сирева, тј. системима који се користе за производњу
сирева (опрема за производњу сирева). Тржиште опреме за производњу сирева
обухвата дизајн, производњу, аутоматизацију, инсталацију и пуштање у рад опреме и
решења која користе компаније које се баве производњом различитих врста сирева. С
обзиром да сир постоји у различитим формама/облицима, постоје и разлике у процесу
производње у зависности од тога која се врста сира производи. У складу са тим,
тржиште опреме за производњу сирева се може даље сегментирати у зависности од
типа сира који се производи. Међутим, даље сегментирање тржишта за потребе овог
поступка није неопходно будући да нема забринутости у погледу конкуренције ни у
случају уже дефиниције релевантног тржишта производа. Комисија је у целости
прихватила предложену дефинцију релевантног тржишта производа од стране
подносиоца пријаве као основану и у складу са Законом.
Иако је става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног
географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне
трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, подносилац
пријаве је предложио да се исто дефинише као територија Републике Србије. Комисија
је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта,
прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу Комисије, која
ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.

5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у
Републици Србији, јер се ради о екстратериторијалној концентрацији која нема
негативан утицај на конкуренцију на тржишту Републике Србије. Ефекти ове
концентрације се не испољавају на тржишту Републике Србије, јер ни један од
учесника предметне екстериторијалне концентрације није присутан на утврђеном
релевантном тржишту, при чему циљна имовина нема било какав облик присутности у
Србији. Сходно наведеном, не постоје хоризонтална преклапања, као ни вертикалне
везе између учесника концентрације на релевантном тржишту.
На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне
концентрације неће имати негативне ефекте на релевантном тржишту. У складу са тим,
оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до спречавања,
ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији или њеном делу, а
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нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да
Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено
као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на
основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација
пријављена.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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