Р ?ПуСГ1Иi' : Ср5 6ч;3

1-02-3491-546/15-1

f'е ~ у л атсрна

i i IIII I H I II I liii

о, - ?Y9~ф'~;

0003894820150

Ь I'ОЈ:

2 2 -09'
Pen убл и ка C p6 uj a

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОПКУРЕНЦИЈЕ
Број: 1/0-08-570/2015-2
Датум: 18.09.2015. године

Београд

РЕГУЛАТОРИА АГЕИЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ
И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
Др Милан Јанковиfii, директор
Ул. Вишњиfiiева бр. 8
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Мишљење Комисије за заштиту конкуренције no захтеву Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-023491-546/15 од 27.07.2015. године

Поштовани гоеподине Јанковиfiiу,
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту означена као: Комисија), дана 28.07.2015.
године примила је зактев Регулаторне аге41ције за електронске комуникације и поштанске
услуге (у даљем тексту означена као: Arenuuja) за давање мишљења 0 извештајима 0 анализи
тржишта електронскик комуникација. Агенцијаје навела даје дана 23.07.2015. године објавила
на интернет страници позив стручној и широј јавности ца у оквиру јавник консултација доставе
мишљење у вези са:
1. Извештајем 0 ана л изи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској
мрежи на фикеној локацији (Тржиште 2),
~
Извештајем 0 анализи велепродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже
и припадајуfiiим средствима (укључујуfiiи дељени и потпуни рашчлањени приступ
локалној петљи) (Тржиште 4),
3. Извештајем 0 анализи велепродајног тржишта изнајмљених линија (Тржиште 6) и
4. Извештајем 0 анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи
(Тржиште 7).
.

Такође је изнела и да је Агенција поступак нализе тржишта спровела у ци љу континуираног
праћ ења етања на поменути м тржиштима ради уочавања промена у односу на претходно
извршену анализу релевантних тржишта из августа/новембра 2011. године, a превае х одно у
циљу утврђивања постојања квалитетног тржишног надметања и постојања више опер ~ iтора еа
значајним тржишном снагом на релевантни м тржиштима.
Позивају ћ и се на одредбе члана 60. став 2. Закона 0 електронским комуникацијама, као и на
одредбе члана 3. Протокола 0 сарадњи закљ ученог између Агенције и Комисије, изнетаје молба
да Комисија до истека рока за доетављање sшш љ ења у оквиру поетупка јавник конеултација,
односно до 21.09.2015. године цостави мv і шљење 0 томе да ли су извештаји 0 анализи
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релевантних тржишта, као и регулаторне обавезе за које је у извештајима закључено да могу
бити одређене операторима са значајном 1 р жишном снагом на релевантним тржиштима, у
складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције.
Ha основу детаљног увида у достав љ ене ана л изе, Комисија даје следеfiiе

MИ Ш JbEIbE
Методологија и принципи који су примењени приликом анализе предметних тржишта,
суштински се примењују и у области заштите конкуренције. Међутим, различит приступ,
односно евентуалне разлике у закључцима Агенције и Комисије нарочито при утврђивању
релевантног тржишта, могу да проистичу из разлике у правним оквирима који се примењују у
области електронских комуникација, односпĐ у области заштите конкуренције, a y зависности
од околности сваког појединачног елучаја. H з наведеног разлога мoryfiia је ситуација у којој h e
се за потребе конкретног појединачног поступка који се води пред Комисијом утврдити
релевантно тржиште, било у производној, било у географској димензији, на начин да се
дефиниција у свему не поцудара ca цефиницијама које је Агенција усвојила за потребе
предметних анализа.
Када је реч 0 регулаторним обавезама које су одређене операторима са значајном тржишном
снагом на анализираним релевантним тржиштима, исте су одређене у складу са чланом 63.
Закона 0 електронским комуникацијама кији таксативно наводи које мере Агенција може
одредити оператору са значајном тржишном снагом. Уз претходну оцену напомињемо и то да
Комисија, у екладу са чланом 59. Закона 0 заштити конкуренције, такође има могу ћ ност да, када
решењем утврди повреду конг ~ у ренц< і ie. од р еди мере које представљају мере понашања. Циљ
тих мераје да cc отклоне утврђене повреде, дносно да cc спречи могуfiiност настанка исте или
сличне повреде, a реализација cc врши давањм налога учеснику на тржишту на којег cc решење
односи за прецузимање или забрану одређеног понашања. Међутим, за разлику од Закона 0
електронским комуникацијама, Закон 0 заштити конкуренције не наводи таксативно мере
понашања које Комисија може одредити, вefii и оне зависе од околности сваког појединачног

случаја.
C поштовањем,
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