Објављени текст не садржи заштићене или
изостављене податке. Заштићени подаци приказани
су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите, а изостављени
подаци ознаком XXX.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-577/2022-04
Датум: 31. август 2022. године
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 6/0-02-577/2022-1 коју је 3. августа 2022. године, поднело
привредно друштво Volkswagen Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring
2, 38440 Volfsburg, Немачка, преко пуномоћника адвоката Јелене Обрадовић, из
адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана хх. августа
2022. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Volkswagen
Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring 2, 38440 Volfsburg, Немачка,
регистарски број HRB 100484, над привредним друштвом EVAG Emder Verkehrs und
Automotive GmbH, са седиштем на адреси Schweckendieckplatz 1, 26721 Emden,
Немачка, регистарски број HRB 200428 и његовим зависним друштвом ELAG Emder
Lagerhaus und Automotive GmbH, са седиштем на адреси Schweckendieckplatz 1, 26721
Emden, Немачка, регистарски број HRB 100007, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Volkswagen
Aktiengesellschaft, дана 19. августа 2022. године, уплатио XXX на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Volkswagen Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring
2, 38440 Volfsburg, Немачка, матични број HRB 100484 (даље у тексту: подносилац
пријаве или VWAG), поднело је дана 3. августа 2022. године, преко пуномоћника
адвоката Јелене Обрадовић, из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска
23, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-577/2022-1 (даље
у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у
скраћеном поступку.

Увидом у достављену документацију и допуну пријаве од 10. августа 2022. 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, даље у 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. У списима предмета се налази 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, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија ће о овом захтеву
одлучити посебним закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве је матично друштво Volkswagen Grupe (даље у тексту VW Grupa).
VW Grupa је активна широм света у развоју, производњи, рекламирању и продаји
путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за
аутобусе, дизел мотора, мотоцикала, укључујући резервне делове и додатну опрему.
VW Grupa је такође активна у дистрибуцији возила и обухвата брендове Volkswagen
Passenger Cars, Volkswagen Light Commercial, Porsche, Audi, Škoda, Bentley,
Lamborghini, SEAT, MAN, Scania и Ducati, а такође нуди решења за услуге мобилности,
попут услуга ангажовања возача (енгл. „ride hailing“) и дељења возила (енгл. „car
sharing“).
Како се наводи у пријави, VW Grupa пружа и финансијске услуге и услуге осигурања у
вези са дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и комерцијалних возила
преко друштва „Volkswagen Financial Services AG”. Коначно, преко зависног друштва
FSAG - Volkswagen Bank GmbH, VW Група пружа услуге директног банкарства.
Директни стицалац, Volkswagen Group Services GmbH, са седиштем на адреси MajorHirst-Straße 11, 38442 Volfsburg, Nemačka, регистарски број HRB 100516 (даље у
тексту: VWGS), зависно је друштво у искључивом власништву VWАG-a и активно је у
пружању услуга техничке и комерцијалне природе.
VW Grupa има следећа зависна друштва у Србији:
-

Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 17544004 и претежном регистрованом делатношћу
финансијски лизинг;

-

Porsche Mobility d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 20162660 и претежном регистрованом делатношћу остале
услужне активности подршке пословању;

-

Porsche SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 17522060 и претежном регистрованом делатношћу
консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

-

Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
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Београд, матични број 20481943 и претежном регистрованом делатношћу
одржавање и поправка моторних возила;
-

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, са седиштем на
адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20647906 и претежном
регистрованом делатношћу делатност заступника и посредника у осигурању;

-

Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6,
Крњешевци, Стара Пазова, матични број 17333321 и претежном регистрованом
делатношћу трговина осталим моторним возилима;

-

Scania Leasing RS d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6,
Крњешевци, Стара Пазова, матични број 21401625 и претежном регистрованом
делатношћу финансијски лизинг.

Сва друштва која послују у оквиру VW Grupе представљају једног учесника на
тржишту у смислу члана 5. Закона.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним
друштвом EVAG Emder Verkehrs und Automotive GmbH, са седиштем на адреси
Schweckendieckplatz 1, 26721 Emden, Немачка, регистарски број HRB 200428 (даље у
тексту: EVAG или Циљно друштво) и његовим зависним друштвом ELAG Emder
Lagerhaus und Automotive GmbH, са седиштем на адреси Schweckendieckplatz 1, 26721
Emden, Немачка, регистарски број HRB 100007 (даље у тексту: ELAG).
EVAG је зависно друштво у искључивом власништву друштва Schenker AG, са
седиштем на адреси Kruppstr. 4, Есен, Немачка (даље у тексту: Schenker), које је
зависно друштво у власништву друштва Deutsche Bahn AG и, како се наводи у пријави,
пружалац је логистичких и лучких услуга за национални и међународни теретни
транспорт, претовар и складиштење. EVAG послује у луци Емден, Немачка.
Активности EVAG-a су усмерене на руковање теретом у областима аутомобилског,
расутог и општег терета и пружање логистичких услуга, руковање аутомобилима,
услуге PDI (Центар за преглед пре испоруке), VPC (Центар за припрему возила) и JIS
(just in sequence) доставу, руковање житарицама и храном за животиње. EVAG је
нарочито активан у подручју руковања транспортом аутомобила, укључујући увоз и
извоз морским путем, складиштење, утовар и истовар железничких вагона и сталну IT
администрацију пошиљке, према наводима у пријави.
ELAG је зависно друштво у искључивом власништву EVAG-a и углавном интерно
пружа услуге обезбеђивања особља и аутомобилског инжењеринга EVAG-u.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији су достављени Оквирни услови, документ који је
потписан 28. јула 2022. године. Предложена Трансакција се односи на стицање од
стране подносиоца пријаве, преко његовог зависног друштва, 100% удела у циљном
друштву, и тиме појединачне контроле над овим друштвом, као и посредне контроле
над зависним друштвом циљног друштва.
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Услови 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, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао
обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који
су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.
Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште 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.
Подносилац сматра да за потребе предметне Пријаве није неопходно коначно
дефинисати релевантно тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију тржишта,
Предложена Трансакција неће имати негативних ефеката на конкуренцију у Србији, а
имајући у виду да Циљно друштво није присутно у Србији и да VW grupa није
присутна на релевантном тржишту у Србији.
Ипак, у циљу достављања потпуних информација и имајући у виду активности Циљног
друштва, Подносилац сматра да би се релевантно тржиште производа за потребе
пријављене концентрације потенцијално могло дефинисати као тржиште за руковање
теретом (на терминалима).
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, односно
полазећи од делатности учесника у концентрацији и нарочито активности циљног
друштва, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште
производа у предметној трансакцији дефинисала као тржиште пружања услуга
руковања теретом на терминалима. Комисија није дефинисала ужа тржишта производа,
имајући у виду да концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Србији.
У складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, за потребе оцене предметне
концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште у складу са својом
надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве,
оценила да спровођење предметне концентрације неће нарушити конкуренцију на
релевантном тржишту, имајући у виду да учесници у концентрацији нису активни на
овом тржишту.
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Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту
и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
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, 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 достављања 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
Небојша Перић, c.p.
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