EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 7.04.2006
SG-Greffe (2006) D/201570
Προς κ. Ν. Αλεξανδρίδη
Πρόεδρο ΕΕΤΤ
National Telecommunications and Post
Commission of Greece
Kifissias Avenue 60
GR – 151 25 Maroussi Athens
Greece
Fax: + 30.21.06.151.113

Αξιότιµε κ. Αλεξανδρίδη,

Θέµα: Κοινοποίηση EL/2006/0353: Χονδρική παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης
(συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού –µεριζόµενης- πρόσβασης) σε
µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και
φωνητικών υπηρεσιών
Άρθρο 7 παράγραφος (3) της οδηγίας 2002/21/EK1: Ουδέν σχόλιο

I.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στις 8 Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε µια κοινοποίηση από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (“EETT”) που αφορούσε την αγορά
«Χονδρική παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού –
µεριζόµενης- πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής
ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών».
Η ΕΕΤΤ πραγµατοποίησε δύο εθνικές διαβουλεύσεις2 που ολοκληρώθηκαν αντιστοίχως
στις 11 Απριλίου και 5 ∆εκεµβρίου 2005. Στις 22 Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 µε κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ("η οδηγία πλαίσο"), ΕΕ L 108,
24.4.2002, σελ. 33.
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο.
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έστειλε αίτηση παροχής πληροφοριών στην EETT και έλαβε την απάντηση στις 27
Μαρτίου 2006.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(3) της Οδηγίας Πλαίσιο, οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την δυνατότητα να στείλουν στην ενδιαφερόµενη ΕΡΑ τις
παρατηρήσεις τους στα κοινοποιηµένα σχέδια µέτρων.
II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

1. 1. Ορισµός αγοράς
Το κοινοποιηµένο σχέδιο µέτρων αφορά την χονδρική αγορά παροχής αδεσµοποίητης
πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού –µεριζόµενης- πρόσβασης) σε
µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα, που αντιστοιχεί µε την αγορά 11 της Σύστασης. 3
Ο ορισµός αγοράς της ΕΕΤΤ είναι συµβατός µε την Σύσταση.
Η EETT θεωρεί ότι η γεωγραφική έκταση της σχετικής αγοράς είναι εθνική.
ΙΙ. 2. Εύρεση Σηµαντικής Ισχύς Αγοράς «ΣΙΑ»
Βάσει της ανάλυσης αγοράς, η EETT σκοπεύει να υποδείξει τον ΟΤΕ, τον ιστορικό πάροχο
δικτύου σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ως έχων Σηµαντική Ισχύ Αγοράς στη σχετική
αγορά.
Τα κύρια κριτήρια που λαµβάνει υπόψη η EETT για να καταλήξει στην ύπαρξη ΣΙΑ είναι:
το µερίδιο αγοράς (ο ΟΤΕ έχει µονοπωλιακή θέση στη σχετική αγορά), ο δυνητικός
ανταγωνισµός, οι φραγµοί εισόδου και ανάπτυξης, η αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ, και
οι πρακτικές του ΟΤΕ κατά του ανταγωνισµού στο παρελθόν.
ΙΙ. 2. Κανονιστικές ρυθµίσεις
Η ΕΕΤΤ σκοπεύει να επιβάλει στον ΟΤΕ τις ακόλουθες κανονιστικές υποχρεώσεις: (α)
υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου όπως την
αδεσµοποίητη πρόσβαση συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης πρόσβασης σε
µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, και υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς
ευκολίες δικτύου όπως η συνεγκατάσταση, (β) υποχρέωση δηµοσίευσης Προσφοράς
Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης, εγκεκριµένη από την ΕΕΤΤ, που θα συνοδεύεται
από Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας (« SLA ») και ∆εικτών Αποδοτικότητας (« KPI »), (γ)
υποχρέωση αµεροληψίας-µη διακριτικής µεταχείρισης, (δ) υποχρέωση διαφάνειας, (ε)
υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού µε σκοπό τη δυνατότητα παροχής λεπτοµερών
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών για όλους τους χωριστούς λογαριασµούς, (ζ)
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Σύσταση 2003/311/EK της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε τις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών στο τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση
σύµφωνα µε την οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 114, 8.05.2003,
σελ. 45.
2

υποχρέωση κοστολόγησης, και (η) έλεγχος τιµών (κοστοστρέφεια βασισµένη στα
µακροπρόθεσµα οριακά κόστη).
Η ΕΕΤΤ δηλώνει ότι οι δυσκολίες πρόσβασης σε αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους
οφείλονται κυρίως στην τακτική καθυστερήσεων του ΟΤΕ. Τα κυριότερα προβλήµατα
εµφανίζονται όχι σχετικά µε την τιµολόγηση πρόσβασης αλλά σε δυσκολίες ως προς την
συνεγκατάσταση και την παροχή συναφών υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ παραβίασε τόσο τον
κανονισµό σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους όσο και το
δίκαιο ανταγωνισµού (καθυστερήσεις πρόσβασης σε αδεσµοποίητους βρόχους,
καθυστερήσεις ή άρνηση συνεγκατάστασης, και περιοριστικές πρακτικές όσον αφορά το
ADSL).4
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι οι προτεινόµενες υποχρεώσεις
καθιστούν πιο αποτελεσµατικές τις υπάρχουσες και συµπεριλαµβάνουν και καινούργιες
όπως πιο λεπτοµερείς SLA µε κυρώσεις, και KPI. Η διευκρίνιση των υποχρεώσεων περί
συνεγκατάστασης (σε ξεχωριστούς ή µη χώρους) θεωρείται ότι θα διευκολύνει την
πρόσβαση. Επιπλέον, τα νέα SLA και KPI θα επιτρέψουν την ΕΕΤΤ να εντοπίσει τις
τακτικές καθυστερήσεων του ΟΤΕ ως προς την συνεγκατάσταση (οι οποίες θεωρούνται ως
το κύριο εµπόδιο στην ανάπτυξη αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων), και να αυξήσει το
αποτρεπτικό αποτέλεσµα των προστίµων. Η ΕΕΤΤ διευκρινίζει επίσης ότι η δυνατότητα
προσαρµογής των Προσφορών Αναφοράς σε περίπτωση αλλαγής των καταστάσεων θα
αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των υποχρεώσεων.
ΙΙΙ.

ΟΥ∆ΕΝ ΣΧΟΛΙΟ

Η Επιτροπή εξέτασε τα κοινοποιηµένα σχέδια µέτρων και δεν έχει σχόλια5:
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος (5) της οδηγίας πλαίσιο, η ΕΕΤΤ µπορεί να θεσπίσει
το προκύπτον σχέδιο µέτρων και, εάν το πράξει, να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή.
Η θέση της Επιτροπής σε αυτή την συγκεκριµένη κοινοποίηση ισχύει υπό την επιφύλαξη
οποιασδήποτε άλλης απόφασης της Επιτροπής σε σχέση µε άλλες κοινοποιήσεις σχεδίων
µέτρων.
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Η ΕΕΤΤ, η οποία εφαρµόζει το κανονιστικό πλαίσιο στον συγκεκριµένο τοµέα και το δίκαιο
ανταγωνισµού, επέβαλε για αυτές τις πρακτικές διοικητικά πρόστιµα στον ΟΤΕ.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(3) της Οδηγίας πλαίσιο.
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Σύµφωνα µε το σηµείο 12 της Σύστασης 2003/561/EC6 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει αυτό το
κείµενο στην ιστοσελίδα της. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτό είναι εµπιστευτικές. Καλείστε να ενηµερώσετε την Επιτροπή7 εντός τριών ηµερών µετά
την παραλαβή του εάν θεωρείτε ότι, σύµφωνα µε τους Κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες
επιχειρηµατικού απορρήτου, αυτό το κείµενο περιέχει εµπιστευτικές πληροφορίες που
θέλετε να απαλειφθούν πριν τη δηµοσίευση. θα πρέπει να αιτιολογήσετε ένα τετοιο αίτηµα
σας.
Με εκτίµηση,

Για την Επιτροπή,
Viviane Reding
Μέλος της Επιτροπής
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Σύσταση της Επιτροπής 2003/561/EC της 23ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, προθεσµίες και
διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/EC, OJ L 190, 30.7.2003, σ. 13.
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Το αίτηµά σας πρέπει να σταλεί είτε µε email: INFSO-COMP-ARTICLE7@cec.eu.int ή µε fax:
+32.2.298.87.82.
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