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I.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στις 19 Σεπτεµβρίου 2006 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων («ΕΕΤΤ») που καταχωρήθηκε µε τους αριθµούς
υποθέσεων EL/2006/0500 and EL/2006/0501.
Η κοινοποίηση αφορά τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από
σταθερή θέση σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα, που αντιστοιχούν στις
αγορές 1 και 2 της Σύστασης για τις σχετικές αγορές («Σύσταση»).2

1

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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Σύσταση της Επιτροπής 2003/311/ΕΚ της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση
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Η εθνική διαβούλευση3 έλαβε χώρα µεταξύ 27 Ιουλίου 2006 και 28 Αυγούστου 2006.
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2006 απεστάλη στην ΕΕΤΤ αίτηση παροχής πληροφοριών και η
απάντηση ελήφθη την 3η Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή έλαβε τροποποίηση της
κοινοποίησης στις 10 Οκτωβρίου 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
Σε αντίθεση µε τη Σύσταση η οποία διακρίνει µεταξύ οικιακών και µη-οικιακών πελατών, η
ΕΕΤΤ ορίζει δύο διακριτές αγορές µε βάση το εύρος ζώνης: (i) στενοζωνική πρόσβαση
χαµηλής ταχύτητας και (ii) στενοζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας.
Βάσει της υποκαταστασιµότητας από την πλευρά της ζήτησης (δηλαδή λειτουργικότητα και
χαρακτηριστικά τιµών) και από την πλευρά της προσφοράς, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι οι γραµµές PSTN4 και οι γραµµές ISDN5 BRA6 ανήκουν στην αγορά
στενοζωνικής πρόσβασης χαµηλής ταχύτητας, ενώ οι γραµµές ISDN PRA7 ανήκουν σε µία
διακριτή αγορά στενοζωνικής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας.
Η ΕΕΤΤ θα κοινοποιήσει στο προσεχές µέλλον στην Επιτροπή την αγορά πρόσβασης
υψηλής ταχύτητας των γραµµών ISDN PRA8.
Η ΕΕΤΤ βασίζει τον ορισµό της στο λόγο ότι οι δύο µορφές πρόσβασης έχουν σηµαντικά
διαφορετικές ζώνες εύρους και ότι η πρόσβαση στενής ζώνης υψηλότερης ταχύτητας
απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι είναι ειδικά εξοπλισµένοι µε εγκαταστάσεις αυτόµατου
τηλεφωνικού πίνακα, οι οποίες είναι ικανές να παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες όπως εικονικά
ιδιωτικά δίκτυα.
Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι δεν δικαιολογείται ο ορισµός διακριτών αγορών λιανικής
στενοζωνικής πρόσβασης χαµηλής ταχύτητας βάσει του είδους του χρήστη, δηλαδή
διακριτές αγορές για οικιακούς και µη-οικιακούς χρήστες. Αυτό βασίζεται κυρίως στο

σύµφωνα µε την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών OJ L 114, 8.05.2003,
σελ. 45.
3

Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαισίου.
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Public Switched Telecommunications Networks (δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής)

5 Integrated Services Digital Network (ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών).
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Basic Rate Access

7

Primary Rate Access.
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Η παρούσα κοινοποίηση δεν περιλαµβάνει εκτενή ανάλυση της αγοράς ISDN PRA (η οποία καλύπτεται
ωστόσο από τη Σύσταση). Η ΕΕΤΤ επιβεβαίωσε εγγράφως τη 10η Οκτωβρίου 2006 ότι θα αναλύσει την
αγορά για πρόσβαση στο ISDN PRA και ότι θα κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα στην Επιτροπή εντός δύο
µηνών.
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γεγονός ότι, για το δίκτυο στενοζωνικής πρόσβασης χαµηλής ταχύτητας, υπάρχει
υποκαταστασιµότητα τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης για
πρόσβαση που παρέχεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε µη-οικιακούς χρήστες.
Η EETT θεωρεί ότι η γεωγραφική έκταση των σχετικών αγορών είναι εθνική.
ΙΙ. 2. Εύρεση Σηµαντικής Ισχύς Αγοράς «ΣΙΑ»
Βάσει της ανάλυσης αγοράς, η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι ο ΟΤΕ πρέπει να καθορισθεί ως
επιχείρηση µε ΣΙΑ στην λιανική αγορά στενοζωνικής πρόσβασης χαµηλής ταχύτητας. Τα
κύρια κριτήρια που λαµβάνει υπόψη η EETT για να καταλήξει στην ύπαρξη ΣΙΑ είναι: τα
µερίδια αγοράς, οι φραγµοί εισόδου, η έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού, η έλλειψη
αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος. Σ’αυτή την αγορά, ο ΟΤΕ κατέχει σχεδόν 100%
µερίδιο αγοράς (σε αριθµό γραµµών πρόσβασης).
ΙΙ. 2. Κανονιστικές ρυθµίσεις
Η ΕΕΤΤ σκοπεύει να επιβάλλει στον ΟΤΕ υποχρέωση παροχής Χονδρικής Εκµίσθωσης
Γραµµών («ΧΕΓ»), συµπεριλαµβάνοντας τις ακόλουθες κανονιστικές ρυθµίσεις:
(α) υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών του δικτύου,
(β) υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης,
(γ) υποχρέωση διαφάνειας (υποχρέωση δηµοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς, που θα
συνοδεύεται από Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας (« SLA ») και από ∆είκτες
Αποδοτικότητας),
(δ) υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού και κοστολόγησης, και
(ε) έλεγχος τιµών βάσει µεθοδολογίας retail-minus9.
Αναφορικά µε την Πρόσβαση Φορέα/Επιλογή Φορέα (Carrier Access/Carrier Selection
«CA/CS») / Προεπιλογή Φορέα (Carrier Pre Selection «CPS») η ΕΕΤΤ έχει ήδη προτείνει
την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων στην κοινοποίηση της που αφορά την χονδρική
αγορά για εκκίνηση κλήσεων στο δηµοσίως διαθέσιµο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή
θέση10 (Αγορά 8 της Σύστασης).
Ωστόσο η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η επίδραση της Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών (WLR) µαζί
µε την Προεπιλογή Φορέα (CPS) θα είναι περιορισµένη στο χρονικό διάστηµα αυτής της
ανάλυσης αγοράς. Εποµένως, τα µέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν µε κανονιστικές
υποχρεώσεις στο λιανικό επίπεδο προκειµένου να µην χρεώνει ο ΟΤΕ υπερβολικά υψηλές
τιµές, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι θα χρειαστεί χρόνος έως ότου εφαρµοστεί πλήρως η
υποχρέωση Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών («ΧΕΓ»).

9

Το «minus» που θα αφαιρείται από την τιµή λιανικής θα υπολογίζεται σύµφωνα µε πλήρως
κατανεµηµένα κόστη βάσει τρεχόντων κοστών (ΠΚΚ/ΤΚ). Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην
ΕΕΤΤ τα σχετικά δεδοµένα κόστους, η ΕΕΤΤ θα µπορεί να ορίζει το «minus» αναφερόµενη σε ποσοστά
ή άξίες που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες µε παρόµοιες συνθήκες ανταγωνισµού.
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Υπόθεση EL/2006/0493.
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Για το σκοπό αυτό η ΕΕΤΤ σκοπεύει να επιβάλει στον ΟΤΕ τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε
επίπεδο λιανικής: (i) υποχρέωση µη διάκρισης, (ii) υποχρέωση διαφάνειας (κοινοποίηση
και δηµοσίευση των Γενικών Όρων Συναλλαγών) (iii) έλεγχος τιµών µέσω καθορισµού
µέγιστης τιµής χρέωσης, (iv) υποχρέωση αδεσµοποίησης προϊόντων/ υπηρεσιών και (v)
κοστολόγηση και λογιστικό διαχωρισµό.
Αναφορικά µε την υποχρέωση ελέγχου τιµών η ΕΕΤΤ προτείνει την επιβολή ενός ανώτατου
ορίου τιµής χρέωσης και ένα επιµέρους όριο για νέες συνδέσεις σύµφωνα µε το ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτών 11.
Η ΕΕΤΤ υπογραµµίζει ότι θα συνεχίσει την παρακολούθηση των ανταγωνιστικών
εξελίξεων στο επίπεδο λιανικής στο πλαίσιο εφαρµογής της Χονδρικής Εκµίσθωσης
Γραµµών και θα επανεκτιµήσει την ανάγκη καθορισµού ανώτατου ορίου λιανικής τιµής,
εφόσον κριθεί αναγκαίο.
ΙΙΙ.

ΟΥ∆ΕΝ ΣΧΟΛΙΟ

Η Επιτροπή εξέτασε τα κοινοποιηµένα σχέδια µέτρων και δεν έχει σχόλια12:
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.
Σύµφωνα µε το σηµείο 12 της Σύστασης 2003/561/EC13 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 Επιτροπή14 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. Πρέπει να αιτιολογήσετε το αίτηµα σας.
Με εκτίµηση,

Για την Επιτροπή,
Philip Lowe
Γενικός ∆ιευθυντής

11

Οι µέσες τιµές λιανικής του ΟΤΕ µπορούν να αυξηθούν µόνο σύµφωνα µε το δείκτη τιµών
καταναλωτών.
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(3) της Οδηγίας πλαίσιο.
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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@ec.europa.eu ή µε fax:
+32.2.298.87.82.
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