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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο διάστηµα µεταξύ 14 ∆εκεµβρίου 2006 και 26 Ιανουαρίου 2007, η ΕΕΤΤ
διαβούλευση για τον ορισµό και την ανάλυση της χονδρικής εθνικής
περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά υπ’ αριθµ 17
Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στη δηµόσια διαβούλευση συµµετείχε ένας (1)
πάροχος, συγκεκριµένα η Vodafone.

διεξήγαγε δηµόσια
αγοράς διεθνούς
της Σύστασης της
τηλεπικοινωνιακός

Το παρόν αποτελεί µια σύνοψη της απάντησης τoυ συµµετέχοντος στο Κείµενο της
∆ιαβούλευσης σχετικά µε τον ορισµό και την ανάλυση αγοράς. Τέλος, το Μέρος 4 περιλαµβάνει
την απάντηση του παρόχου.

2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Ζητήµατα Ορισµού & Ανάλυσης αγοράς
Ο συµµετέχων συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ορισµό και την
ανάλυση της χονδρικής εθνικής αγοράς διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας.

3.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Κατόπιν εξέτασης των σχολίων του συµµετέχοντος στο κείµενο της διαβούλευσής της, η ΕΕΤΤ
προτείνει όπως εξακολουθήσουν να ισχύουν οι προτάσεις που είχε υποβάλει στο ως άνω
κείµενο διαβούλευσης.

4.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ/ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Η Vodafone συµφωνεί εν γένει µε τον ορισµό της αγοράς και αντίστοιχα τα συµπεράσµατα της
ΕΕΤΤ σχετικά µε το ότι:

• Η σχετική αγορά προϊόντων είναι µια ενιαία αγορά που αποτελείται από τις
σχετικές υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής οι οποίες παρέχονται από όλους τους
Παρόχους ∆ικτύων Κινητής («Π∆Κ»). Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το
πακέτο Υπηρεσιών Χονδρικής ∆ιεθνούς Περιαγωγής που παρέχεται στους Π∆Κ του
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εξωτερικού από τους Π∆Κ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και βάσει του
οποίου οι συνδροµητές του Π∆Κ του εξωτερικού (ήτοι οι Π∆Κ που είναι
αδειοδοτηµένοι σε άλλες χώρες) δύνανται να χρησιµοποιούν υπηρεσίες φωνής και
SMS κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

•

Η σχετική γεωγραφική αγορά για τη χονδρική διεθνή περιαγωγή είναι εθνική.

•

Oι προπληρωµένες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες µε συµβόλαιο θα πρέπει να
θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων.

•

Oι εξελιγµένες υπηρεσίες δεδοµένων δεν είναι επαρκώς διαδεδοµένες µεταξύ
των χρηστών διεθνούς περιαγωγής, το οποίο σηµαίνει ότι δεν µπορούν να
αντληθούν σαφή συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδρασή τους στην αγορά
χονδρικής διεθνούς περιαγωγής.

•

Η σχετική αγορά προϊόντων δεν περιλαµβάνει πρόσθετες υπηρεσίες χονδρικής,
όπως η εθνική περιαγωγή, η πρόσβαση σε Παρόχους Υπηρεσιών (“airtime”), ή η
πρόσβαση σε MVNO, που δεν αποτελούν υποκατάστατα από την πλευρά της
ζήτησης ή της προσφοράς για τη διεθνή περιαγωγή.

Επιπρόσθετα, η Vodafone συµφωνεί µε την ανάλυση και τα επακόλουθα συµπεράσµατα της
ΕΕΤΤ, αναφορικά µε το γεγονός ότι κανένας Π∆Κ χωριστά δεν πρέπει να οριστεί ως πάροχος
µε ΣΙΑ στη σχετική αγορά καθώς και ότι δεν υφίσταται κάποιος συγκεκριµένος συνδυασµός
Π∆Κ, που µπορεί να ορισθεί ως έχων «Συλλογική ∆εσπόζουσα Θέση» στη σχετική αγορά.
Τα παραπάνω συµπεράσµατα υποστηρίζονται επαρκώς από το σύνολο των ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών που παρουσιάζονται στο κείµενο της ∆ιαβούλευσης.
Εν κατακλείδι η Vodafone είναι απολύτως σύµφωνη µε το ότι η χονδρική αγορά διεθνούς
περιαγωγής στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από ατοµική ή συλλογική ΣΙΑ, και ότι δεν είναι
αναγκαία η επιβολή υποχρεώσεων σε κάποιον από τους Π∆Κ στην Ελλάδα. Εκτιµά ότι τα
συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε την Αγορά 17 αντικατοπτρίζουν σωστά τα δεδοµένα στην
Ελληνική αγορά κινητών επικοινωνιών ενώ επιπλέον συνάδουν µε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα
της µεγάλης πλειοψηφίας των υπόλοιπων Ρυθµιστικών Αρχών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και για
αγορές ωριµότερες και πιο συγκεντρωµένες από αυτήν της Ελλάδας.
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