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PREDMET: Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji
- zahtjev HAKOM-a
- stručno mišljenje; dostavlja se

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 18. prosinca 2018. zahtjev 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje 
/\ZTN-a 0 zaključcima iz prijedloga odluke kojom se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog 
lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni 
dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA; UP/l-344-01/18-03/05, URBROJ: 376-11- 
18-1 od 14. prosinca 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. 
Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine", br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14, 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje u svezi utvrđivanja i određivanja 
mjerodavnog tržišta te procjene postojanja značajne tržišne snage operatora.

/^ZTN je izvršio uvid u dostavljeni Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrij, 
dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matič, dipl.iur., član Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja, u smislu članka 25. stavka 1., članka 30. točke 10. i članka 31. Zakona o zaštiti 
tržišnog natjecanja („Narodne novine", br. 79/09, 80/13; dalje: ZZTN), sa 1./2019. sjednice, 
održane 29. siječnja 2019. donio sljedeće

MIŠLJENJE

AZTN nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na određivanje 
mjerodavnog tržišta i procjenu značajne tržišne snage operatora.

Obrazloženje

HAKOM je temeljem članka 53. stavka 1. ZEK-a pokrenuo postupak utvrđivanja mjerodavnog 
tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, budući da su od zadnje 
analize ovog tržišta prošle tri godine.
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Pritom, HAKOM je uzeo u obzir Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima 
podložnima prethodnoj (ex ante) regulaciji (dalje: Preporuka EK) i mjerodavnim Smjernicama 
Europske komisije za analizu tržišta i ocjenu značajne tržišne snage na temelju regulatornog 
okvira EU-a za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (dalje; Smjernice).

HAKOM je zaključio da mjerodavno tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na 
fiksnoj lokaciji obuhvača sljedeče usluge:

- uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i potpetlji na temelju bakrene parice,
- uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju svjetlovodnih niti i
- uslugu lokalnog pristupa koju Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) pruža za vlastite 

potrebe.

Mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji HAKOM je odredio nacionalni teritorij Republike 
Hrvatske.

Nakon što je odredio mjerodavno tržište, HAKOM je, na temelju određenih mjerila iz članka 
55. stavka 3. ZEK-a, odredio HT operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu 
veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji.

Navedena Preporuka i Smjernice određuju da se mjerodavno tržište i ocjena značajne tržišne 
snage operatora na mjerodavnom tržištu utvrđuju u skladu s načelima prava tržišnog 
natjecanja.

U tom smislu, mjerodavno tržište u dimenziji roba ili usluga obuhvaća sve one proizvode i 
usluge koji su međusobno zamjenjivi, ne samo u smislu njihovih objektivnih značajki na temelju 
kojih zadovoljavaju potrebe potrošača, njihove cijene ili njihove namjene, već i u smislu 
konkurentnosti i/ili strukture ponude i potražnje na promatranom tržištu. Prilikom utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta, potrebno je obuhvatiti one proizvode ili usluge koje krajnji potrošači 
smatraju međusobno zamjenjivima. U postupku određivanja mjerodavnog tžišta, pored 
analize značajki samog proizvoda ili usluge, njihove cijene i namjene, potrebno je analizirati 
zamjenjivost proizvoda ili usluge na strani potražnje i zamjenjivost proizvoda ili usluge na strani 
ponude.

Uvidom u Prijedlog Odluke, AZTN je utvrdio kako je HAKOM pri određivanju granica 
mjerodavnog tžišta u dimenziji usluga, polazio od utvrđivanja zamjenjivosti usluga na strani 
potražnje na maloprodajnoj razini te zamjenjivosti na strani potražnje i ponude na 
veleprodajnoj razini.

U odnosu na analizu zamjenjivosti usluga, AZTN navodi kako je riječ o analizi pretežito 
tehničkog i funkcionalnog karaktera promatranih usluga. Zaključke o istima HAKOM je donio 
temeljem specifičnih stručnih znanja koje ima kao sektorski regulator te na temelju prakse i 
iskustva u provedbi ZEK-a u odnosu na predmetno mjerodavno tržište.

U odnosu na mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji, HAKOM je zaključio kako je 
zemljopisna dimenzija nacionalni teritorij Republike Hrvatske. Takav zaključak HAKOM u 
bitnome temelji na činjenici kako HT nudi važeću uslugu koja je dio mjerodavnog tržišta na 
cijelom teritoriju Republike Hrvatske za sve operatore pod istim uvjetima i cijenama. Također, 
HAKOM zaključuje kako je pravni i regulatorni okvir vezan uz područje elektroničkih 
komunikacija isti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Nadalje, pri procjeni značajne tržišne snage poduzetnika na mjerodavnom tržištu, HAKOM je, 
pored pokazatelja tžišnog udjela operatora na mjerodavnom tržištu, primijenio druga mjerila i 
to: nadzor infrastrukture kod koje postoje velike zapreke razvoju infrastrukturne konkurencije, 
ekonomiju razmjera, ekonomiju opsega, stupanj vertikalne integracije.



Slijedom navedenoga, AZTN je donio mišljenje kao u izreci.

AZTN ističe kako u konkretnim postupcima u svezi poduzetnika koji djeluju na tržištu 
elektroničkih komunikacija, temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja za čiju primjenu je 
nadležan, u svakom pojedinom predmetu koji se vodi pred AZTN-om utvrđuje mjerodavno 
tržište. Pritom, AZTN ističe kako se mjerodavno tržište koje utvrdi u konkretnom slučaju, ne 
mora nužno poklapati s mjerodavnim tržištima koja je MAKOM utvrdio ex ante.
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Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo dopis Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 

Molimo Vas potvrdite primitak.

Pisarnica

iP.aztn
A^end)* u zaititu tižiioog mtjecan^

Savska 41/XIV,
10000 Zagreb, HR 
Tel:+3851 6176 448 
Fax: +385 1 6176 450 
e-mail: Disamica@aztn.hr 
Web: www.aztn.hr

VAŽNA OBAVIJEST:
Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane 
bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ukoliko niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje ili 
otkrivanje sadržaja trečim osobama je strogo zabranjeno i smatra se protuzakonitim. Ukoliko ste dobili ovu poruku, a niste označeni 
primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i uništite sve postojeće kopije. Ova napomena također potvrđuje 
da je ova elektronička poruka testirana na postojanje računalnih virusa.


