Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-138/2019-7
Веза: 6/0-02-898/2018
Датум: 6. фебруар 2019. године

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у
распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.
и члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09
и 95/13), 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 6/0-02-898/2018-1, коју су дана 20. децембра
2018. године поднела привредна друштва Agrana Zucker GmbH, сa седиштем на адреси
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Беч, Аустрија, и The Amalgamated Sugar
Company LLC, сa седиштем на адреси 1951 South Saturn Way, Suite 100, 83709 Boise,
Ајдахо, САД, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске
канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери ОАД Београд, ул. Добрачина бр. 15,
дана 6. фебруара 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје заједничким улагањем привредних друштава Agrana Zucker GmbH, сa
седиштем на адреси Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Беч, Аустрија,
матични број FN 51929 t, и The Amalgamated Sugar Company LLC, сa седиштем на
адреси 1951 South Saturn Way, Suite 100, 83709 Boise, Ајдахо, САД, матични број
2680046, у циљу стварања новог учесника на тржишту, у облику друштва са
ограниченом одговорношћу са корпоративним седиштем у Аустрији, које ће пословати
у сектору бетаина на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на
тржишту.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво The Amalgamated Sugar Company
LLC,сa седиштем у САД-у, дана 10. јануара 2019. године уплатило износ од
1.479.541,25 (милиончетиристотинеседамдесетдеветхиљадапетстотиначетрдесетједан и
25/100) динара, а друштво Agrana Zucker GmbH, са седиштем у Аустрији, уплатило
дана
31.
јануара
2019.
године
износ
од
1.480.433,75
(милиончетиристотинеосамдесетхиљадачетиристотинетридесеттри и 75/100) динара,
на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља динарску
противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
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Образложење
Привредна друштва Agrana Zucker GmbH, сa седиштем на адреси FriedrichWilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Беч, Аустрија, матични број FN 51929 t (у даљем
тексту: Agrana Zucker) и The Amalgamated Sugar Company LLC, сa седиштем на адреси
1951 South Saturn Way, Suite 100, 83709 Boise, Ајдахо, САД, матични број 2680046 (у
даљем тексту: TASCO), (која ће у даљем тексту заједнички бити означена као
подносиоци пријаве), поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), 20. децембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката Данијела
Стевановића, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери ОАД
Београд, ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/002-898/2018-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију
учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Увидом у достављену документацију, и допуну од 22. јануара 2019. године,
Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са Законом о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и
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.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, друштво Agrana Zucker, је део Agrana групе друштава
(„Agrana група“), која је структурирана у три оперативна сегмента: шећер, скроб и
воће. Agrana Zucker управља сектором за шећер који има девет производних објеката у
пет држава Европске Уније, и то седам фабрика за прераду шећерне репе, једну
рафинерију сировог шећера и једну фабрику инстантина. Асортиман производа
обухвата различите врсте шећера и нус производе, као што су меласа, репина пулпа,
сточна храна итд. У региону југоисточне Европе, и то у Босни и Херцеговини,
Хрватској, Словенији и Македонији присутно је преко друштва Agrana Studen
Beteiligungs GmbH, које у БиХ има рафинерију шећера, док продају шећера врши под
робном марком Agragold. Ради се о друштву заједничког улагања друштава Agrana
Südzucker и Studen & Co Holding GmbH.
Agrana Zucker је у искључивом власништву Agrana BeteiligungsAktiengesellschaft (у даљем тексту: Agrana), холдинг друштва Agrana групе. Agrana је
под контролом аустријског друштва Z&S Zucker und Stärke Holding AG, које има
78,34% основног капитала друштва, 18,92% акција је у слободном оптицају, док је
2,74% акција у власништву немачког друштва Südzucker AG.
Z&S Zucker und Stärke Holding AG је зависно друштво у искључивом власништву
Agrana Zucker, Stärke und Frucht Holding Ag, Аустрија, које је у власништву Südzucker
AG (приближно 50%) и Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Аустрија (приближно
50% мање једна акција у власништву Agrana Zucker). Zucker-Beteiligungsgesellschaft
m.b.H., Аустрија је у директном/индиректном власништву Raiffeisen-Holding
Niederosterreich Wien reg.Gen.m.b.H., Аустрија (у даљем тексту: Raiffeisen-Holding).
Акционар Raiffeisen-Holding је инвестиционо холдинг друштво, које има учешће у
разним областима, као што су финансијске услуге, медији, некретнине итд. Према
наводима у пријави Raiffeisen-Holding има заједничку контролу над грађевинском
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групом Strabag, са седиштем у Аустрији, која послује у Републици Србији у
грађевинском сектору. Као такве, активности друштва Strabag нису релевантне за
пријављену трансакцију.
Други акционар, Südzucker AG, је немачко друштво које послује у
прехрамбеној индустрији и листирано је индексом MDAX r на берзи Deutsche Borse
AG. Већина акција је у власништву корпоративног удружења Süddeutschaft
Zickerrüben-verwertungs-Genossenschaft eG, које је у власништву већег броја удружења
узгајивача шећерне репе и осталих организација на бази задруге. У 2012. години,
Südzucker је стекао контролу над друштвом ED&F Man Holdings Ltd (у даљем тексту:
EDFM). EDFM је превасходно друштво за трговину робом. У свом пословном сегменту
трговине шећером EDFM тргује сировим у рафинираним шећером који произвођачи
(са фокусом на Јужну и Централну Америку, Азију и Африку) снабдевају рафинерије
сировог шећера, произвођаче шећера из репе, трговце на велико и остале трговце
робом. Поред сегмента трговине, EDFM се бави и производњом шећера ван Европске
уније.
Agrana је присутна у Србији преко следећих зависних друштава:
- Agrana-Studen Serbia d.o.o. Beograd, регистровано у Агенцији за привредне
регистре (АПР) под матичним бројем 20780185, регистрована делатност „Трговина на
велико шећером, чоколадом и слаткиштима“, шифра делатности: 4636. Agrana Studen
Beteiligungs GmbH, која је власник 100% удела, преко својих других друштава послује
у региону западног Балкана. Ова друштва врше дистрибуцију свих његових производа,
укључујући и бели кристал шећер робне марке Agragold, на тржиштима у Словенији,
Хрватској, БиХ, Македонији, Албанији, на Косову и у Србији.
- Yube d.o.o. Požega, регистровано у АПР-у под матичним бројем 17401050,
регистрована делатност „Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа“, шифра
делатности: 1039. Део је пословног сегмента воћа Agranе. Производи воћне припреме и
концентрате воћних сокова, и бави се тзв. првом трансформацијом сировина која
обухвата одабир, замрзавање, утврђивање величине и паковање малина, купина и
шљива;
Agrana је дана 25. новембра 2016. године пријавила Комисији намеравано
стицање друштва Суноко д.о.о., са седиштем на адреси Трг Марије Трандафил 7, Нови
Сад, Србија, и Комисија је одобрила трансакцију 3. марта 2017. године, решењем број
6/0-02-28/2017-8. Agrana је на крају ипак одустала од намераваног стицаља и никада
није стекла контролу над друштвом Суноко. Поред тога, Agrana у овом тренутку
стриктно формално гледано има и треће повезано лице у Србији, друштво Agrana Ново
Друштво д.о.о. – у принудној ликвидацији, са седиштем на адреси Боре Станковића бб,
Београд, Србија, матични број 20837071. Међутим, поменуто друштво је тренутно у
процесу ликвидације. Основано је као друштво са посебном наменом 2012. године, од
стране Agrana Stärke GmbH и MK Holding д.о.о. Београд, за потребе учествовања на
лицитацији – за стицање имовине друштва IPOK д.о.о. Зрењанин. Agrana Ново
Друштво међутим није добила тендер и друштво није имало пословних активности
нити прихода до уласка у поступак ликвидације.
Активности Agrana групе у Србији се своде на ограничени увоз из других
европских држава. Већина прихода остварених у Србији у 2017. години [...]. Agrana
група није остварила продају бетаина у Србији, као производа који је релевантан у
овом поступку.
У 2017. години, Agrana група је остварила приход на светском нивоу од [...]. У
Србији је остварен приход од [...].
Други подносилац пријаве, друштво The Amalgamated Sugar Company LLC, сa
седиштем на адреси 1951 South Saturn Way, Suite 100, 837 09 Boise, Ајдахо, САД,
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матични број 2680024 (у даљем тексту: TASCO) је произвођач шећерне репе са
седиштем у САД-у, са површином од приближно 73.000 хектара шећерне репе на бази
задруге у Ајдаху, Орегону и Вашингтону. Бави се производњом, обрадом и
дистрибуцијом белог шећера. Као део своје производње шећера, такође производи и
продаје пулпу репе, меласу и друге нутритивне производе за исхрану животиња које
користе произвођачи прехрамбених производа и животињске хране. TASCO
превасходно послује у САД-у, где управља трима производним објектима који се
налазе у држави Ајдахо. [...]. Његово зависно друштво, Amalgamated Research LLC (у
даљем тексту: ARi), обезбеђује технологију за раздвајање течног бетаина од меласе
репе и за кристализацију течног бетаина.
TASCO је у искључивом власништву Snake River Sugar Company, задруге од
неких 750 узгајивача шећерне репе у САД-у.
У Републици Србији, TASCO нема зависних друштава, огранака нити
представништва и није остварио никакав приход у 2017. години.
Пријављена концентрација се односи на оснивање заједничког улагања од стране
Agrana Zucker и TASCO, у облику друштва са ограниченом одговорношћу под
заједничком контролом, са корпоративним седиштем у Бечу, Аустрија, под називом
Beta Pura GmbH (у даљем тексту: Beta Pura или Заједничко улагање). Beta Pura ће бити
новоосновано друштво под заједничком контролом у које ће Agrana Zucker и TASCO
унети као улог материјалну и нематеријалну имовину у циљу развоја, изградње и рада
постројења за кристализацију бетаина. Постројење ће бити смештено на парцели где се
налази шећерана у Тулину, Аустрија. Beta Pura ће обрађивати течни бетаин, који
добавља од друштава Agrana Zucker и TASCO, у кристализован бетаин и друге сродне
производе. Као нус-производ из производње, Beta Pura ће такође производити течни
бетаин, мешавину аминокиселине и филтерски колач који се могу користити као
адитив у храни за животиње или поправку земљишта.
Бетаин је једињење са бројним практичним применама. Углавном се користи у
сточном сектору као саставни део животињске хране, или у козметици и детерџентима
као сурфактант као и, у мањој мери, у прехрамбним суплементима, спортским
напицима и фармацеутским производима. [...] од 2015. године Agrana Zucker производи
течни бетаин од меласе добијене из шећерне репе, која је нус-производ шећера. Ново
постројење, на чијој изградњи су планирани радови почетком 2019. године, ће
повећати квалитет бетаина, будући да је кристализован бетаин више концентрисан и
лакши за руковање.
2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Пријављена концентрација се односи на оснивање друштва Заједничког
улагања, Beta Pura, од стране друштава Agrana Zucker и TASCO, у форми друштва са
ограниченом одговорношћу под заједничком контролом, са корпоративним седиштем у
Бечу, Аустрија, а у циљу развоја, изградње и рада постројења за кристализацију
бетаина при шећерани Agrana Zucker у Тулну, Аустрија. Дана 5. децембра 2018.
године, Agrana Zucker и TASCO су потписали Уговор о заједничком улагању у циљу
оснивања друштва Beta Pura. У складу са Уговором, стране ће унети као улог
различиту материјалну, нематеријалну имовину, као и финансијска средства у Beta
Pura, како би опремили друштво са неопходним ресурсима за изградњу, поседовање и
рад постројења за кристализацију бетаина.
У овом контексту, стране ће пренети постојеће дозволе за производњу течног
бетаина [...]. Током постојања заједничког пословања и Agrana Zucker и TASCO ће
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снабдевати Beta Pura течним бетаином који ће Beta Pura затим прерађивати у
кристализован бетаин.
Како је наведено, Beta Pura ће бити под заједничком контролом друштава Agrana
Zucker и TASCO. Заједничка контрола над друштвом Beta Pura је резултат једнаких
власничких удела (свака страна ће имати 50% удела у друштву Заједничког улагања)
[...].
Конкретно, друштво Заједничког улагања ће пословати тако што ће продавати
своје производе искључиво преко Agrana Zucker-а, који ће, поступајући као комисиони
агент за Beta Pura, користити своју постојећу продајну снагу да опслужи купце на
тржиштима животињске хране, козметике и прехрамбених производа широм света.
Осим тога, Beta Pura, ће добављати већи део, или сав течни бетаин, који служи као
сировина неопходна за производњу кристализованог бетаина од Agrana Zucker-а и
TASCO.
Подносиоци пријаве су навели да друштво заједничког улагања неће бити у
потпуности функционално и да због тога предметна трансакција не испуњава захтеве
из члана 19. став 1. тачка 3) Закона да би била квалификована као концентрација,
позивајући се, при томе, на праксу ЕУ и Обавештење Европске комисије о
надлежностима (Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation
(EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings, O.J., бр. C.
95/2008). У пријави се наводи да заједничко друштво неће имати управу која је у
потпуности посвећена његовом свакодневном пословању нити приступ довољној
количини ресурса за дугорочно обављање делатности, да неће имати сопствене
пословне активности на тржишту и да ће зависити од својих матичних друштава у
погледу набавке.
Комисија сматра да ће друштво заједничког улагања на дугорочној основи имати
све функције независног учесника на тржишту нарочито из следећих разлога:
– заједничко друштво преузима делове пословања својих оснивача (пре свега,
производњу кристализованог бетаина и лиценцу за производњу течног бетаина) и
имаће све функције самосталног учесника на тржишту у тој делатности, с обзиром на
то да ће након оснивања и уноса улога од стране подносилаца пријаве бити способно
да самостално функционише на тржишту. Његова функционалност и економска
самосталност не значи да он има самосталност у погледу усвајања стратешких одлука,
јер се у супротном не би могло сматрати да је над њим стечена заједничка контрола,
већ само да је самосталан у оперативном смислу, односно за свакодневно пословање;1
– заједничко друштво ће имати довољно средстава за самостално обављање
делатности на тржишту, јер ће подносиоци пријаве унети као улог у то друштво
различиту материјалну и нематеријалну имовину, као и финансијска средства, како би
опремили друштво са неопходним ресурсима за изградњу, поседовање и рад
постројења за кристализацију бетаина и производњу кристализованог бетаина, како је
наведено у пријави. То значи да се у друштво уносе и да му се обезбеђују значајна
потребна средства (укључујући лиценце, односно права интелектуалне својине) за
обављање пословања заједничког друштва;
– заједничко друштво ће имати управу која му омогућава свакодневно обављање
делатности у оперативном смислу, с обзиром на то да ће, у складу са чланом [...]
Уговора о заједничком улагању, целокупно управљање и контрола над овим друштвом
бити поверени посебној управи, односно извршним директорима (што је потврђено и у
самој пријави), и да ће извршни директори доносити најважније пословне одлуке које
1

Вид. тачку 93. Обавештења Европске комисије о надлежностима. Вид. и случај Cementbouw v.
Commission (Cementbouw Handel and Industrie BV v. Commission of the European Communities), бр. T282/02, одлука Општег суда од 23.02.2006, ECR 2006, II-319, т. 62.
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се односе на заједничко друштво [...]. Комисија оцењује да није од утицаја околност да
ће подносиоци пријаве имати могућност да именују извршне директоре, јер је то у
складу са чињеницом да се над њим врши заједничка контрола и да се подразумева да
подносиоци пријаве имају могућност утицаја на доношење одлука у заједничком
друштву;
– заједничко друштво ће имати своје запослене који ће бити одговорни
руководиоцу постојења, како је наведено у пријави;
– заједничко друштво ће се, као независан учесник на тржишту, бавити
сопственом производњом, дистрибуцијом и продајом кристализованог бетаина, што
значи да ће обављати више специфичних активности контролних учесника, које
обично обављају учесници који послују на истом тржишту. Заједничко друштво дакле
неће преузети само једну или више одређених помоћних функција, односно делатности
из пословних активности контролних учесника које обавља само за своје осниваче (а
не нпр. за трећа лица), већ ће бити активно у свим фазама производно-продајног
процеса и имаће у том смислу самосталан приступ тржишту. Делатност заједничког
друштва ће прелазити обим искључивог обављања послова за контролне учеснике, јер
неће бити ограничено само на неку од наведених активности (производњу или
дистрибуцију) за рачун оснивача. Иако ће заједничко друштво користити продајне
канале друштва Agrana Zucker, Комисија сматра да активности овог друштва неће бити
ограничене само на производњу, јер ће друштво Agrana Zucker приликом продаје
иступати само као његов комисиони агент / заступник, тј. продаја и дистрибуција ће се
вршити трећим лицима на тржишту за рачун заједничког друштва, како је наведено у
пријави. То је у конкретном случају довољно да се заједничко друштво посматра као
потпуно функционално и да самостално наступа на тржишту (конкретно на тржиштима
за животињску храну, за козметику и др.).2 Осим тога, у пријави је наведено да ће
заједничко друштво, у одређеној мери, преузети тренутну тржишну позицију оба своја
члана. Заједничко друштво ће истовремено, у складу са Уговором о заједничком
улагању, сносити комерцијални ризик у пословању, а оснивачи неће имати
појединачну одговорност за обавезе заједничког друштва;
– иако ће заједничко друштво набављати сав бетаин или већи део бетаина од
својих оснивача, Комисија сматра да то не утиче на самосталност овог друштва.
Уговором о заједничком улагању је дата могућност да се потребне сировине набављају
и од других добављача, а сировине се од оснивача набављају према условима које нуде
независни добављачи (како је наведено у пријави), што је, према т. 98. и 99.
Обавештења Европске комисије о надлежностима, довољно да се сматра да је
заједничко улагање потпуно функционално. Осим тога, у пријави се наводи да
кристализовани бетаин има већу вредност од течног бетаина и да ће ново постројење за
производњу повећати квалитет бетаина, будући да је кристализован бетаин више
концентрисан и лакши за руковање. Ове наводе Комисија је такође узела у обзир
приликом разматрања трговања заједничког друштва са оснивачима и обима те
трговине, јер се, према пракси ЕУ, сматра да заједничко улагање нема одлике
самосталног учесника на тржишту када предметни производи или услуге заједничког
улагања имају малу додату вредност.3
Комисија из свега наведеног оцењује да се ради о заједничком улагању друштава
Agrana Zucker и TASCO у циљу стварања новог учесника на тржишту који ће
пословати на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на
тржишту.
2
3

Вид. тачку 95. Обавештења Европске комисије о надлежностима.
Вид. тачку 101. Обавештења Европске комисије о надлежностима
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3. Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља
концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 3). Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у
смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим
приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на
тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти
надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што
значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене.
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.
Бетаин је класа органских соли, дериват аминокиселине, који се састоји од
позитивно наелектрисаног атома нитрогена који је везан за три метил групе. Бетаин се
може добити природним путем или синтетички произвести из мешавине хемијских
једињења. Синтетички бетаин чини већину (2/3 - 3/4) постојеће укупне (глобалне)
производње бетаина.
Постоје различите врсте бетаина. Meђy комерцијално доступним облицима
бетаина најчешћи су: (i) течни бетаин, који је природан производ (П), (ii) бетаин
анхидрид, који се или производи хемијском синтезом или се екстрахује из шећерне
репе (П I C), (iii) бетаин монохидрат, који је изузетно чист облик бетаина (П I C), (iv)
бетаин хидрохлорид, који се производи синтетички (С) и (v) кокамидопропил бетаин,
који се такође производи синтетички (С). Beta Pura ћe производити (кристализован)
бетаин анхидрид (П) кристализацијом природног течног бетаина. Бетаин се налази као
једињење у различитим производима. Даје специјална својства и функционалности
разним крајњим употребама. Као такав, има широк спектар крајњих употреба у
различитим индустријским секторима, као што су козметика/лична нега, животињска
храна, детерџенти, храна и пиће, хортикултура, фармацеутска индустрија, итд.
Производна технологија за природни бетаин је у власништву само два светска
друштва за пољопривредну бионауку, тачније ARi (део друштва TАSCO) и DaniscoDupont. [...]. Тренутно постоје само две фабрике у свету за производњу природног
кристализованог бетаина, тј. фабрика Danisco-Dupont у Naanatli, Финска и фабрика
TASCO у Охају, САД. Технологија за производњу синтетичког бетаина је, међутим,
широко доступна. Постоји велики број произвођача, превасходно у Кини.
Подносиоци пријаве предлажу да се релевантно тржиште производа дефинише
на два начина, тачније:
- тржиште за издавање лиценци за технологију бетаина, и
- тржиште производње бетаина и његова продаја купцима.
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Комисија је делимично прихватила предлог подносилаца пријаве и релевантно
тржиште производа дефинисала као тржиште производње и продаје бетаина. Комисија
није прихватила дефиницију релевантног тржишта производа као тржиште за издавање
лиценци за технологију бетаина из разлога што, како је наведено у Уговору о
заједничком улагању, Beta Pura ће имати [...] лиценце за коришћење [...]
кристализованог бетаина, [...].
Како је описано, технологија за производњу природног бетаина је у
власништву два добављача технологије, односно ARi (САД), који је део друштва
TASCO, и Danisco-DuPont (Финска). Ова друштва монетизују технологију издавањем
лиценци за технологију произвођачима шећepa и/или ограниченим коришћењем
технологије. [...]. Услед трансакције, лиценца за релевантну технологију [...] ћe бити
издата друштву Beta Pura, које ћe управљати на трећој светској производној локацији
на којој се производи природни кристализовани бетаин.
Према томе, у конкретном случају нема основа за одређивање тржишта за
издавање лиценци за технологију бетаина јер, нити долази до преклапања оснивача,
[...].
Према мишљењу подносилаца пријаве, трансакција ће свакако имати
позитиван утицај на конкуренцију, утолико што ће технологија бити доступна друштву
Beta Pura, на који начин ћe се проширити круг добављача који могу да произведу
природни кристализовани бетаин. То ћe повећати могућности овог производа и
пojaчaћe конкуренцију.
Што се тиче другог релевантног тржишта, производња и продаја бетаина,
подносиоци пријаве наводе да, колико им је познато, не постоји релевантна пракса у
одлучивању Европске комисије или других европских органа за заштиту конкуренције
која би се бавила бетаином.
Разноврсност производа, тј. коришћење / погодност производа у различитим
применама /крајњим употребама, указује да је подела по крајњим применама
одговарајућа, као на пример на козметику/личну негу, животињску храну, детерџенте,
храну и пиће итд. Конкретно, у свакој примени постоји различити степен супституције
између различитих облика бетаина и других супститута не-бетаина (нпр. хлорин
хлорид у животињској храни). Одатле се може закључити да ће након концентрације
купци имати могућност супституције између кристализованог бетаина (као
унапређеног производа) и течног бетаина, на шта ће такође утицати висина трошкова
које би купци сносили због опредељења за супститут. Стога, како би се утврдило
конкурентно окружење из перспективе купаца, тј. производи који су из перспективе
купаца заменљиви, чини се да је прикладно да се анализи конкуренције приступи по
основу крајње употребе. Тренутно највеће крајње употребе бетаина су козметички
производи односно производи за личну негу, а затим следе детерџенти, животињска
храна и остали производи (конкретно фармацеутски). [...]. Међутим, будући да ни један
од учесника концентрације није присутан у Србији на релевантном тржишту
производње и продаје бетаина купцима, даље сегментирање према крајњој употреби
није неопходно у конкретном случају.
Бетаин је производ велике вредности који се може лако превозити на велике
раздаљине по ниској цени [...]. Трошкови транспорта су безначајни у односу на
вредност производа. Осим тога, не постоје тарифне или нетарифне баријере које би
спречиле међународну трговину бетаином. Заправо, највише производње бетаина
обавља се у САД-у, Европи и Кини. Насупрот томе, тражња је релативно једнако
расподељена широм света.
Што се тиче дефиниције релевантног географског тржишта, подносиоци
пријаве сматрају да су предложена релевантна тржишта глобална, иако су упознати са
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праксом Комисије, која релевантна тржишта производа дефинише на националном
нивоу. Комисија је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског
тржишта, одредила тржиште Републике Србије за релевантно тржиште производње
бетаина и његову продају купцима, што је у складу са надлежношћу Комисије, која
ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Како је претходно наведено, ни Agrana Zucker ни TASCO нису остварили
приходе у Србији од продаје бетаина за било коју крајњу употребу. Отуда, трансакција
неће имати утицај на конкуренцију у Републици Србији.
Имајући у виду да подносиоци пријаве нису присутни на дефинисаном
релевантном тржишту производње и продаје у Републици Србији, нити су остварили
релевантне приходе у 2017. години, Комисија оцењује да концентрација неће нарушити
конкуренцију на релевантном тржишту.
У складу са претходно изнетим, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5.
Закона и члана 2. став 1. тачке 6). Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције, 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 и против њега се може покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30
дана од дана пријема решења.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом
о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др.
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012,
93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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