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1.

Σύνοψη

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ καλείται να
ορίσει σχετικές αγορές λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές
γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική Επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών
όπως περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο. Στo πλαίσιo της δηµόσιας διαβούλευσης που
δηµοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου 2005 παρουσιάστηκε από την ΕΕΤΤ ο αρχικός ορισµός της
αγοράς χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης
πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους («χονδρική αδεσµοποίητη πρόσβαση»).
Κατόπιν τούτου ελήφθησαν τα σχόλια των συµµετεχόντων στην εν λόγω διαβούλευση και
παρασχέθηκαν από την ΕΕΤΤ απαντήσεις στα ανωτέρω σχόλια – παρατηρήσεις. Σε αυτό το
πλαίσιο οριστικοποιήθηκε ο ορισµός της υπό εξέταση αγοράς.
Σε συνέχεια της διαδικασίας ορισµού αγοράς, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση της
σχετικής αγοράς προκειµένου να αποφασίσει εάν η αγορά είναι ανταγωνιστική. Το Άρθρο 16
της Οδηγίας Πλαίσιο ορίζει ότι η ανάλυση αγοράς θα πρέπει να διεξαχθεί το συντοµότερο
δυνατόν αφού η ΕΕΤΤ ορίσει µια σχετική αγορά. Τέλος, στο βαθµό που η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι
µια σχετική αγορά δεν είναι ανταγωνιστική, καλείται να επιβάλλει τις κατάλληλες υποχρεώσεις
στους παρόχους που έχουν ορισθεί ως έχοντες Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά («ΣΙΑ»).
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης της ΕΕΤΤ είναι ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να ορισθεί ως πάροχος µε
ΣΙΑ στην αγορά της παροχής χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και
υπο-βρόχους.
Η διαπίστωση της ύπαρξης Σηµαντικής Ισχύος στην Αγορά βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο
ΟΤΕ κατέχει σχεδόν µονοπωλιακή θέση όσον αφορά την παροχή τοπικών βρόχων ενώ
ταυτόχρονα θεωρείται απίθανο ότι ο εν λόγω οργανισµός θα αντιµετωπίσει σηµαντικό
ανταγωνισµό από την πλευρά των νεοεισερχόµενων παρόχων δεδοµένων των σηµαντικών
επενδύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή νέων δικτύων τοπικής πρόσβασης
(βραχυπρόθεσµα) ή για την κατασκευή κάποιας εναλλακτικής τεχνολογικής πλατφόρµας
(µεσοπρόθεσµα), λαµβανοµένης υπόψη και της καθολικής πλέον διαθεσιµότητας της υποδοµής
τοπικού βρόχου του ΟΤΕ σε όλην την επικράτεια. Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι οι πελάτες/
ανταγωνιστές του ΟΤΕ που επιθυµούν να µεταπηδήσουν σε υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης
πρόσβασης αντιµετωπίζουν σηµαντικούς φραγµούς. [p1]Τέλος, δεν υπάρχουν ενδείξεις
αντισταθµιστικής αγοραστικής δύναµης σε επίπεδο χονδρικής.
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η έλλειψη αποδοτικού ανταγωνισµού στη σχετική αγορά, η
ΕΕΤΤ προτείνει ο ΟΤΕ να υπόκειται σε µια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες
συνίστανται, µεταξύ άλλων, στα εξής:
• Την παροχή πρόσβασης και χρήσης συγκεκριµένων ευκολιών δικτύου, όπως παροχή
πλήρους και µεριζόµενης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους και υποβρόχους, καθώς
και πρόσβαση σε σχετικές ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση,
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•

Τη δηµοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης µε το κατάλληλο
περιεχόµενο,
• Την υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης προς όφελος του λιανικού τµήµατος του
ΟΤΕ (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών και συνδεδεµένων µε αυτόν
επιχειρήσεων), η οποία θα πρέπει να συµπληρώνεται και από υποχρεώσεις διαφάνειας,
• Την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού προπαρασκευής και δηµοσίευσης κρίσιµων
οικονοµικών πληροφοριών για όλους τους χωριστούς λογαριασµούς, και
• Την υποχρέωση κοστοστρέφειας και ελέγχου τιµών.
Η παρούσα διαβούλευση παρουσιάζει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την
ανάλυση της αγοράς πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους παρόχους µε ΣΙΑ στην ως άνω σχετική αγορά. Η
ΕΕΤΤ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να υποβάλουν τα σχόλιά τους
αναφορικά µε τα ανωτέρω ζητήµατα.

2.

Εισαγωγή

2.1.

Στόχοι βάσει του Νέου Καθεστώτος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο θέτει ως στόχους που διέπουν τη δράση της ΕΕΤΤ κατά την
άσκηση των καθηκόντων της στον τοµέα της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών:
(i) την προώθηση του ανταγωνισµού
(ii) τη συµβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και
(iii) την προώθηση των συµφερόντων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα ανάλυση συνάδει µε τους στόχους αυτούς, καθώς η ΕΕΤΤ επιδιώκει να προωθήσει
τον ανταγωνισµό διασφαλίζοντας το µέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες σε επίπεδο
τιµής, επιλογών και ποιότητας.

2.2.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων,1 η ΕΕΤΤ
καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαµβάνοντας
1 Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο αποτελείται από
την Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία Πλαίσιο”), Ε.Ε. 2002 L 108/33, και
τέσσερις άλλες Οδηγίες (συλλογικά αναφέρονται ως οι “Ειδικές Οδηγίες”), που είναι οι εξής: Οδηγία 2002/20/EΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Αδειοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Αδειοδότηση”), ΕΕ 2002 L 108/21, Οδηγία 2002/19/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (“η Οδηγία για την Πρόσβαση ”), ΕΕ 2002 L 108/7,
Οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα
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υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει σχετικές γεωγραφικές αγορές στην ελληνική
επικράτεια, ακολουθώντας τη διαδικασία ορισµού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία
Πλαίσιο.2 Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ διενέργησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τον ορισµό
της αγοράς χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους στις
11 Μαρτίου 2005 και κάλεσε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να απαντήσουν στην διαβούλευση
αυτή έως τις 11 Απριλίου 2005.3
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ καλείται να διεξάγει ανάλυση των σχετικών αγορών προκειµένου να
εκτιµήσει κατά πόσον υφίσταται ή όχι σε αυτές αποτελεσµατικός ανταγωνισµός.4 Για τις
περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική
(δηλαδή υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά
(ΣΙΑ), η ΕΕΤΤ οφείλει σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο να καθορίσει τις επιχειρήσεις µε ΣΙΑ
στην αγορά αυτή και να τους επιβάλει τις κατάλληλες ρυθµιστικές υποχρεώσεις.5 Εναλλακτικά,
όπου διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, µε βάση την Οδηγία
Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ δεν επιβάλλει νέες ρυθµιστικές υποχρεώσεις και εάν έχει επιβάλει τέτοιες στο
παρελθόν, θα πρέπει να τις άρει και να απέχει από το να επιβάλει στις εν λόγω επιχειρήσεις νέες
υποχρεώσεις.6
Σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της Οδηγίας Πλαίσιο, η διαδικασία ανάλυσης αγοράς σύµφωνα µε το
Άρθρο 16 θα πρέπει να ακολουθεί χρονικά τον ορισµό της σχετικής αγοράς, ο οποίος λαµβάνει
χώρα το συντοµότερο δυνατό µετά την υιοθέτηση, ή τη µεταγενέστερη αναθεώρηση της
Σύστασης της Ε.Ε. για τις Σχετικές Αγορές.7 Κατά τον ορισµό των σχετικών αγορών και τη
διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισµού σε αυτές, η ΕΕΤΤ καλείται να λάβει υπόψη στο
µέγιστο δυνατό βαθµό τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.8
δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την
Καθολική Υπηρεσία ”), ΕΕ 2002 L 108/51, και η Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (“η Οδηγία για την Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ”), ΕΕ 2002 L
201/37. Τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,1 τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Απριλίου του 2002. Το τελευταίο τµήµα του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού
πακέτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Οδηγία για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες, ετέθη σε ισχύ την 31η Ιουλίου 2002
2 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15.
3 Η χονδρική αδεσµοποίητη πρόσβαση περιλαµβάνει την πλήρη αδεσµοποίητη πρόσβαση και τη µεριζόµενη πρόσβαση. Η
πλήρης αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σηµαίνει την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό
υποβρόχο που επιτρέπει τη χρήση όλου του φάσµατος συχνότητας του συνεστραµµένου µεταλλικού ζεύγους. Η µεριζόµενη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σηµαίνει την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό βρόχο, που επιτρέπει τη χρήση
της ζώνης του φάσµατος συχνότητας του συνεστραµµένου µεταλλικού ζεύγους που δεν χρησιµοποιείται για υπηρεσίες φωνής.
4 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16.

5 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (4).
6 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16 (3).
7 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 15.
8 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει
του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ 2002 C
165/3, (“Κατευθυντήριες Γραµµές”).
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2.3.

Η ∆ιαδικασία της ΕΕΤΤ

Για τις ανάγκες της διαδικασίας ορισµού και ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ χρησιµοποίησε
στοιχεία της αγοράς από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών
και παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ διεξάγει την ανάλυση αγοράς σύµφωνα µε το Νόµο 2867/2000 «Οργάνωση και
λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ο «Νόµος»). Ο Νόµος παρέχει στην ΕΕΤΤ
εκτεταµένες αρµοδιότητες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων, τόσο για τους σκοπούς ex ante
ρυθµίσεως του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και για σκοπούς ex post έρευνας και
εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού. Το άρθρο 3 (15) του Νόµου ορίζει ότι η ΕΕΤΤ θα
πρέπει να τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την
τρέχουσα εικόνα της Ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Στη συνέχεια, παρέχει στην ΕΕΤΤ
αρµοδιότητες και εξουσίες σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 703/1977, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας ελέγχου
βιβλίων και άλλων εγγράφων τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της έρευνας στις εγκαταστάσεις
τους. Το Άρθρο 3 (19) του Νόµου υποχρεώνει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και
όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε
πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Το Άρθρο 3 (14) του Νόµου παρέχει στην ΕΕΤΤ πλήρεις αρµοδιότητες σχετικά µε τον έλεγχο
της πρακτικής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελληνική αγορά,τόσο στα πλαίσια ειδικής
τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας όσο και στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.

2.4. ∆οµή του Κειµένου της ∆ιαβούλευσης
Η Ενότητα 3 παρουσιάζει τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε την ανάλυση της
αγοράς αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων.
Η Ενότητα 4 παρουσιάζει τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να
επιβληθούν σε επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί ως έχουσες ΣΙΑ.
.

3.

Ανάλυση Αγοράς

3.1.

Ιστορικό

Έχοντας ήδη ορίσει τη σχετική αγορά αναφορικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό
βρόχο στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση σχετικά µε το εάν η εν λόγω
αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριµένα εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις
κατέχουν ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Στο σηµείο 27 του Προοιµίου της Οδηγίας Πλαίσιο ορίζεται
ότι µια σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική “όταν υπάρχουν µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά”. Το Άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο, το οποίο
αντανακλά την υπάρχουσα νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του
Πρωτοδικείου, ορίζει ότι:
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“Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατοµικά είτε σε
συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναµη προς δεσπόζουσα θέση, ήτοι σε
θέση οικονοµικής ισχύος που της επιτρέπει να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα
από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές ”.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις εκείνες όπου µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε µια
συγκεκριµένη αγορά, δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα σηµαντική ισχύ σε µια στενά
συνδεδεµένη αγορά, εάν οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η
επέκταση της ισχύος της επιχείρησης στην συνδεδεµένη αγορά και άρα η ενίσχυση της δύναµης
στην αγορά.9
Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο η ΕΕΤΤ υποχρεούται να εκτιµήσει τη ΣΙΑ σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο και να λάβει υπόψη «στο µέγιστο δυνατό βαθµό» τις
Κατευθυντήριες Γραµµές.10 Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ερευνηθεί εάν πληρούνται
προκειµένου να εξεταστεί η ύπαρξη ΣΙΑ σε σχέση µε την παροχή χονδρικής αδεσµοποίητης
πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους αναλύονται κατωτέρω, και περιλαµβάνουν
τα εξής:
• Τα µερίδια αγοράς του ΟΤΕ τόσο σε σχέση µε άλλα µέρη που δραστηριοποιούνται στην
αγορά όσο και εν όψει της εξέλιξης της αγοράς,
• Την πιθανότητα δυνητικού ανταγωνισµού, ικανού να ασκήσει πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν
όψει των φραγµών εισόδου και ανάπτυξης της αγοράς,
• Την ύπαρξη ή µη αντισταθµιστικής αγοραστικής δύναµης προερχόµενη από πελάτες
χονδρικής, και
• Τα περιστατικά αντι-ανταγωνιστικής συµπεριφοράς του ΟΤΕ σε σχέση µε την παροχή
τοπικών βρόχων στους ανταγωνιστές του.

9 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 14(3).
10 Οδηγία Πλαίσιο, Άρθρο 16(1).
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3.2.

Μερίδια Αγοράς

Σύµφωνα µε στοιχεία που έχει στην κατοχή της η ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ είναι επί του παρόντος ο
µοναδικός χονδρικός πάροχος µεταλλικών (χάλκινων) τοπικών βρόχων και υποβρόχων.
Εποµένως, ο ΟΤΕ κατέχει µερίδιο 100% στη σχετική αγορά.
Όπως σηµειώθηκε στη ∆ιαβούλευση για τον ορισµό της αγοράς της 11ης Μαρτίου 2005,
υπάρχει µόνο ένας περιορισµένος αριθµός συνδέσεων τοπικής ασύρµατης πρόσβασης11 και
οπτικής ίνας που παρέχεται από ανταγωνιστές.
Παρά το γεγονός ότι τα καλώδια οπτικών ινών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή
τοπικής πρόσβασης, η υψηλή χωρητικότητά τους σηµαίνει ότι είναι πιθανό να χρησιµοποιηθούν
µόνο για ένα µικρό αριθµό µεγάλων εταιρικών πελατών. Εποµένως, η επίδραση των συνδέσεων
τοπικής πρόσβασης µέσω καλωδίων οπτικών ινών είναι, προς το παρόν, ελάχιστη και είναι
απίθανο να εξελιχθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές ορίζουν ότι, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, µεγάλα µερίδια αγοράς
τα οποία υπερβαίνουν το 50% της σχετικής αγοράς αποτελούν ένδειξη της ύπαρξης
δεσπόζουσας θέσης,12 εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις. Ωστόσο οι Κατευθυντήριες Γραµµές
ορίζουν επίσης ότι η ύπαρξη ΣΙΑ δεν µπορεί να θεµελιωθεί µόνο στη βάση µεγάλων µεριδίων
στην αγορά, µε αποτέλεσµα οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να καλούνται να προβούν σε
εκτενή ανάλυση των οικονοµικών χαρακτηριστικών της σχετικής αγοράς πριν καταλήξουν σε
κάποιο συµπέρασµα σχετικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ. 13

3.3.

Πιθανός Ανταγωνισµός και Φραγµοί Εισόδου και Ανάπτυξης

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της παροχής πλήρους και µεριζόµενης
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο σε σύγκριση µε τον αριθµό ενεργών γραµµών
PSTN/ ISDN, κατά την περίοδο από 30 Ιουνίου 2002 έως 30 Ιουνίου 2005:
Πλήρως
Αποδεσµοποιηµένες
Γραµµές

Γραµµές
Μεριζόµενης
Πρόσβασης

PSTN+ISDN Ενεργές
Γραµµές (OTE)

30.6.2002

93

0

5.807.000

31.12.2002

171

0

5.768.000

30.6.2003

359

0

5.701.000

31.12.2003

650

5

5.660.000

11 Βλ. Ενότητα 3.3 της ∆ιαβούλευσης Ορισµού Αγοράς σχετικά µε τη διάρθρωση της αγοράς.
12 Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ, Παράγραφος 75.
13 Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ, Παράγραφος 78.
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Πλήρως
Αποδεσµοποιηµένες
Γραµµές

Γραµµές
Μεριζόµενης
Πρόσβασης

PSTN+ISDN Ενεργές
Γραµµές (OTE)

30.6.2004

932

160

5.627.000

31.12.2004

1.787

928

5.615.000

30.6.2005

3.823

1.405

5.562.000[p2]

Πίνακας 1: Ιστορική εξέλιξη Τοπικών Βρόχων
Όπως καθίσταται σαφές από τον ανωτέρω πίνακα, ο αριθµός των γραµµών πλήρους και
µεριζόµενης αδεσµοποίητης πρόσβασης παραµένει ακόµα ένα υπερβολικά µικρό ποσοστό των
ενεργών γραµµών PSTN και ISDN παρά το γεγονός ότι η χονδρική αδεσµοποίητη πρόσβαση
(συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους
επιβλήθηκε ως υποχρέωση από το έτος 2000, βάσει του Κανονισµού 2887/2000 της ΕΕ.
Ακόµη και για την περίπτωση όπου τα µερίδια αγοράς είναι 100%, όπως συµβαίνει στην
περίπτωση του ΟΤΕ, δύναται να υφίστανται κάποιοι ανταγωνιστικοί περιορισµοί, εάν είναι
εφικτό να πραγµατοποιηθεί σηµαντική είσοδος στην αγορά. Η απειλή εισόδου στην αγορά, είτε
µακροπρόθεσµα είτε για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, είναι ένας από τους βασικούς
ανταγωνιστικούς περιορισµούς των κοινοποιηµένων φορέων εκµετάλλευσης, τουλάχιστον όπου
η είσοδος αυτή είναι πιθανή (και όχι υποθετική), έγκαιρη και ουσιαστική. Η απειλή εισόδου
µειώνεται όταν υπάρχουν σηµαντικοί φραγµοί εισόδου.
H EETT θεωρεί ότι η είσοδος στη σχετική αγορά στην Ελλάδα για την αδεσµοποίητη πρόσβαση
στους τοπικούς βρόχους και υποβρόχους θα απαιτούσε πολύ µεγάλες επένδυσεις, πρωτίστως µε
τη µορφή µη ανακτήσιµου κόστους. Αυτά τα σηµαντικά µη ανακτήσιµα κόστη, όταν
συνδυάζονται µε οικονοµίες κλίµακος και τη φυσική πυκνότητα που χαρακτηρίζουν τα νέα
δίκτυα τοπικής πρόσβασης, αυξάνουν σηµαντικά τους φραγµούς εισόδου για µια επιχείρηση που
εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής νέου δικτύου τοπικής πρόσβασης. Εποµένως, η ΕΕΤΤ
υιοθετεί την άποψη ότι ρεαλιστικά υπάρχει µικρή πιθανότητα δηµιουργίας νέου σταθερού
δικτύου για την παροχή υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
παρούσας εξέτασης.
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ δεν αναµένει ότι µεσοπρόθεσµα η σχετική αγορά θα καταστεί υποκείµενο
ανταγωνιστικών πιέσεων µέσω της χρήσης κάποιας εναλλακτικής πλατφόρµας (π.χ. δορυφόροι,
καλωδιακή τηλεόραση, ασύρµατες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν µη αδειοδοτηµένες
συχνότητες, πλατφόρµες ασύρµατων κινητών ή γραµµών ενέργειας), δεδοµένης της
ασυµµετρίας ανάµεσα στη θέση του ιστορικού φορέα εκµετάλλευσης και των νεοεισερχόµενων
παρόχων. Ενώ είναι πιθανή κάποια εξέλιξη µεσοπρόθεσµα στην ανάπτυξη κάποιων από αυτές
τις πλατφόρµες, ο βαθµός της εξέλιξης είναι πολύ αβέβαιος και στην παρούσα φάση δεν µπορεί
να στηριχθεί σε αυτή η δηµιουργία επαρκούς ανταγωνισµού στον τοπικό βρόχο. Όπως
σηµειώθηκε στη ∆ιαβούλευση της 11ης Μαρτίου 2005 για τον ορισµό της σχετικής αγοράς,
υπάρχουν σηµαντικές αρχικές και λειτουργικές δαπάνες για συνδροµητές Σταθερής Ασύρµατης
Πρόσβασης που ενδεχοµένως να µεταπηδήσουν σε αυτές από υπηρεσίες DSL. Τόσο η
ενεργοποίηση όσο και οι µηνιαίες χρεώσεις Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης ενσωµατώνουν
στοιχεία του κόστους των απαιτούµενων κεραιών και άλλου εξοπλισµού µετάδοσης, τα οποία η
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ΕΕΤΤ θεωρεί ότι εξακολουθούν να αποτελούν ένα σηµαντικό φραγµό για τη µετάβαση σε
υπηρεσίες Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης.
Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος φορέας εκµετάλλευσης ΟΤΕ είναι επίσης πιθανό να έχει
πλεονεκτήµατα αναφορικά µε το κόστος σε σχέση µε τους νεοεισερχόµενους (ακόµη και όταν
πραγµατοποιούνται οι ίδιες επενδύσεις), καθώς ο κοινοποιηµένος φορέας εκµετάλλευσης είναι
πιθανό λόγω της υφιστάµενης υποδοµής και της µεγάλης πελατειακής βάσης να έχει
µεγαλύτερες ευκαιρίες οικονοµιών σκοπού προκειµένου να αξιοποιήσει τις νέες επενδύσεις σε
ευρυζωνικές υποδοµές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να υφίστανται για τους
νεοεισερχόµενους. Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει ευκολότερη πρόσβαση σε πιθανούς πελάτες λιανικής
για τις νέες υπηρεσίες κατωτέρων σταδίων βάσει της χρήσης µεταλλικών βρόχων. Αυτοί οι
σηµαντικοί παράγοντες και άλλες διαφορές όπως το επίπεδο κινδύνου που αναλαµβάνεται, από
τους νεοεισερχόµενους παρόχους, σηµαίνουν ότι θα απαιτείται µεγαλύτερη απόδοση της
επένδυσης για αυτούς. Εποµένως, οι παράγοντες αυτοί, καθένας χωριστά και κυρίως σωρευτικά,
συνιστούν σηµαντικό φραγµό εισόδου.
Στο πλαίσιο της ∆ιαβούλευσης της 11ης Μαρτίου 2005 για τη σχετική αγορά, οι πάροχοι, εκτός
του ΟΤΕ, επεσήµαναν τις οικονοµίες κλίµακος και σκοπού που απολαµβάνει ο ΟΤΕ σε σχέση
µε τα δίκτυα τοπικής πρόσβασης, καθώς και το εύρος της κάλυψης του δικτύου του ΟΤΕ και
των υπηρεσιών που παρέχονται από τον εν λόγω οργανισµό. Η ΕΕΤΤ δεν γνωρίζει κάποιον
νεοεισερχόµενο ο οποίος σκοπεύει να κατασκευάσει ένα νέο σταθερό χάλκινο δίκτυο
πρόσβασης το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει το σύνολο ή τµήµα του δικτύου
του ΟΤΕ (και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές).

3.4.

Απουσία Αντισταθµιστικής Αγοραστικής Ισχύος

Εάν ένας πάροχος ακολουθεί στην αγορά πρακτικές οι οποίες είναι πιθανόν καταχρηστικές, οι
πελάτες δύνανται θεωρητικά να ασκήσουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ. Όταν οι
αγοραστές είναι µεγάλοι και ισχυροί, µπορούν να αντιδράσουν αποτελεσµατικά σε µια απόπειρα
αύξησης των τιµών από τους προµηθευτές. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την πιθανότητα και/ ή την ύπαρξη
τέτοιας αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος στην εν λόγω αγορά, καθώς η ύπαρξη
αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος συνιστά συχνά έναν σηµαντικό παράγοντα στις αγορές
χονδρικής.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς δύναται να υφίσταται µόνο όταν
µεγάλοι πελάτες χονδρικής έχουν τη δυνατότητα (εντός εύλογου χρονικού πλαισίου) να
στραφούν σε αξιόπιστες εναλλακτικές (π.χ. να µην αγοράσουν ή να αλλάξουν πάροχο) συνεπεία
µιας αύξησης των τιµών ή µιας επαπειλούµενης αύξησης τιµών. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι ένας
αγοραστής χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης έχει αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές όσον
αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ. Εποµένως, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι υφίσταται
αγοραστής που µπορεί να ασκήσει αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ η οποία θα µπορούσε να
αντισταθµίσει την τεράστια ισχύ του ΟΤΕ στη σχετική αγορά εντός των χρονικών πλαισίων της
παρούσας εξέτασης.
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3.5.

Πρακτικές που βλάπτουν τον Ανταγωνισµό

Μία σηµαντική ένδειξη της ύπαρξης ΣΙΑ είναι η ικανότητα ενός παρόχου να υιοθετεί πρακτικές
που βλάπτουν τον ανταγωνισµό. Επιπλέον, η ύπαρξη των πρακτικών αυτών που βλάπτουν τον
ανταγωνισµό ενισχύει την άποψη ότι η ex ante ρύθµιση είναι αναγκαία προκειµένου να
ξεπεραστεί η έλλειψη επαρκούς ανταγωνισµού, εάν υποτεθεί ότι ο επαρκής ανταγωνισµός θα
µπορούσε άλλως να περιορίσει τη συµπεριφορά στην αγορά του παρόχου µε ΣΙΑ. Από την
άποψη αυτή, δύο ακροάσεις που έχουν διενεργηθεί από την ΕΕΤΤ στο πρόσφατο παρελθόν
αναδεικνύουν την ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά.
Παρά την ύπαρξη µιας σειράς προηγούµενων Αποφάσεων της ΕΕΤΤ που εγκρίνουν τα
κοστολογικά µοντέλα που πρέπει να εφαρµοστούν για την παροχή τοπικών βρόχων και συναφών
ευκολιών,14 την ύπαρξη Προσφορών Αναφοράς για πλήρως αδεσµοποίητη και µεριζόµενη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, µέτρων ελέγχου τιµών για τις συναφείς ευκολίες, ο ΟΤΕ έχει
κληθεί σε δύο εκτενείς ακροάσεις σχετικά µε την πρακτική του που βλάπτει τον ανταγωνισµό σε
σχέση µε την παροχή τοπικών βρόχων σε ανταγωνιστές του. Και στις δύο αυτές υποθέσεις,
επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ σηµαντικά διοικητικά πρόστιµα για την αντι-ανταγωνιστική πρακτική
του.
Στην Ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ το έτος 2003,15 κρίθηκε ότι ο ΟΤΕ είχε
τελέσει τις ακόλουθες παραβάσεις:
• µη αντικειµενικά δικαιολογηµένες παραβάσεις των χρονοδιαγραµµάτων (καθυστερήσεις)
υλοποίησης των επιµέρους αιτηµάτων Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο,
όπως αυτά ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 217/29/2001 (πχ. απάντηση σε Αιτήσεις Παροχής
Πληροφοριών Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, Αιτήσεις Εκπόνησης
Τεχνικής Μελέτης Φυσικής/ Αποµακρυσµένης Συνεγκατάστασης, Αιτήσεις Παροχής
Τοπικού Βρόχου),
• διακριτική µεταχείριση αιτηµάτων Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο,
• παράβαση υποχρέωσης κοστοστρεφούς τιµολόγησης των επιµέρους υπηρεσίων της
Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο,
• µη καθορισµό ολοκληρωµένου συµβατικού κείµενου το οποίο να καλύπτει το σύνολο
των ζητηµάτων της Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ιδίως προσδιορισµό
των όρων και για τις τρεις µορφές συνεγκατάστασης).
Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω πρακτικές του ΟΤΕ, θεµελιώνουν καταχρηστική
εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στην αγορά αδεσµοποίητης πρόσβασης στον
τοπικό βρόχο αντικείµενη στο άρθρο 2 του ν. 703/1977 (ως εφαρµογή άνισων όρων για
ισοδύναµες παροχές, ιδίως αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών,
κατά τρόπον ώστε ορισµένες επιχειρήσεις να τίθενται σε µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό
(περίπτωση (γ)), ενώ περιορίζουν, τόσο άµεσα όσο και έµµεσα την εµφάνιση και ανάπτυξη του
ανταγωνισµού σε συναφείς αγορές, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών υψηλής
ταχύτητας στους περισσότερους τελικούς χρήστες.
14 Βλ. ανάλυση στην Ενότητα 4.5.
15 Απόφαση ΕΕΤΤ 278/78/14-3-2003.
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Σε µια πιο πρόσφατη Ακρόαση της ΕΕΤΤ το 2005,16 κρίθηκε ότι ο ΟΤΕ έχει τελέσει τις
ακόλουθες παραβάσεις:
• Καθυστερήσεις στην ικανοποιητική απάντηση σε αιτήµατα για αδεσµοποίητους τοπικούς
βρόχους, επιπλέον των αρνήσεων παροχής αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό
βρόχο χωρίς αντικειµενική αιτιολογία,
• Καθυστερήσεις στην ικανοποιητική απάντηση σε αιτήµατα παροχής πληροφοριών και/ ή
παροχή ελλιπών πληροφοριών,
• Καθυστερήσεις ή περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν ολοκλήρωσε την υπογραφή συµβάσεων
για την παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ιδίως σε σχέση µε
αιτήµατα παροχής µεριζόµενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο,
• Καθυστερήσεις στην παροχή τεχνικών προµελετών και µελετών συνεγκατάστασης,
• Καθυστερήσεις στην τεχνική υλοποίηση της συνεγκατάστασης/ εξωτερικών συνδετικών
καλωδίων,
• Καθυστερήσεις στην επίλυση τεχνικών προβληµάτων σχετικά µε την παροχή του
τοπικού βρόχου.
Εποµένως, ο ΟΤΕ εµφανίζεται να ακολουθεί µια συστηµατική πολιτική καθυστερήσεων στην
παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και σε όλες τις σχετικές ευκολίες που
συνδέονται µε τον τοπικό βρόχο. Η επίδραση στον ανταγωνισµό έχει υπάρξει καθαρά βλαπτική
και οι αρνητικές συνέπειες επιδεινώνονται από το γεγονός ότι η Ελλάδα υπολείπεται σε τόσο
µεγάλο βαθµό στη διείσδυση ευρυζωνικών σε σύγκριση µε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ (π.χ.
βαθµός διείσδυσης 0,80% επί του πληθυσµού, δηλαδή ο λόγος των ευρυζωνικών γραµµών και
του πληθυσµού).17

3.6.

Αρχικά Συµπεράσµατα

Τα στοιχεία της εξέτασης της αγοράς από την ΕΕΤΤ οδηγούν στο αρχικό συµπέρασµα ότι η
σχετική αγορά παροχής χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
(συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους
δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική. Εποµένως, η ΕΕΤΤ υιοθετεί την άποψη ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει
να οριστεί ως έχων ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Οι κρίσιµοι παράγοντες που οδήγησαν την ΕΕΤΤ
στα συµπεράσµατα αυτά είναι οι εξής:
1. Ο ΟΤΕ παρέχει το 100% της σχετικής αγοράς αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
(στοιχεία 01/09/05). Όσον αφορά το µελλοντικό ανταγωνισµό, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι υπάρχει
µικρή πιθανότητα άσκησης σηµαντικής ανταγωνιστικής πίεσης στον ΟΤΕ από ένα
εναλλακτικό µεταλλικό δίκτυο τοπικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως της χρησιµοποιούµενης
τεχνολογίας, στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης.

16 Απόφαση EETT 351/88/20-5-2005.
17 Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΕΤΤ και την 10η Έκθεση της ΕΕ.
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2. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ δεν αναµένει ότι µεσοπρόθεσµα θα υπάρξουν ανταγωνιστικές πιέσεις
στην αγορά από τη χρήση κάποιας παρόµοιας πλατφόρµας (π.χ. δορυφόρος, καλωδιακή
τηλεόραση, ασύρµατες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν µη αδειοδοτηµένες συχνότητες,
πλατφόρµες ασύρµατων κινητών ή γραµµών ενέργειας), ιδίως δεδοµένης της ασυµµετρίας
ανάµεσα στη θέση του ΟΤΕ και των νεοεισερχόµενων παρόχων.
Η δοµή της αγοράς αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο δίνει τη δυνατότητα στον
ΟΤΕ να χρεώνει τιµές µεγαλύτερες αυτών του ανταγωνιστικού επιπέδου εφόσον η αγορά µείνει
αρρύθµιστη και να περιορίζει τη διαθεσιµότητα των τοπικών βρόχων µέσω στρατηγικών
καθυστέρησης και µη παροχής πληροφοριών. Όπως αναλύεται ανωτέρω και έχει προκύψει από
τις διάφορες ακροάσεις που διενεργούνται από την ΕΕΤΤ δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη απειλή
για να περιορίσει την τιµολόγηση του ΟΤΕ και τους φραγµούς που εγείρει ο εν λόγω οργανισµός
στην παροχή της υπό εξέταση χονδρικής υπηρεσίας (ιδίως αναφορικά µε τις καθυστερήσεις στην
παροχή). Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε οικονοµίες κλίµακος και σκοπού, η ενίσχυση αγορών
κατωτέρων σταδίων µέσω της ισχύος στην αγορά που προκύπτει από ευκολίες (ιστορικές ή
νέες), η πληρότητα του δικτύου του ΟΤΕ και η ασυναγώνιστη πρόσβαση στους πελάτες
περιορίζουν σηµαντικά τη βιωσιµότητα της αυτό-παροχής από τους νεοεισερχόµενους..
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4.

Προτεινόµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις

4.1.

Η Αδεσµοποίηση του Τοπικού Βρόχου

Πριν ενταχθεί στη λίστα των υποψήφιων αγορών της Σύστασης για τις Σχετικές Αγορές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υποχρέωση της παροχής αδεσµοποίητης πρόσβασης
(συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους
είχε επιβληθεί ήδη από το έτος 2000, δυνάµει του Κανονισµού 2887/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Η
επιβολή της πρόσβασης αυτής αποσκοπούσε στην διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισµού
στις υπηρεσίες πρόσβασης που παρέχονταν µέσω δικτύων τοπικής πρόσβασης των
κοινοποιηµένων φορέων εκµετάλλευσης σταθερών δικτύων, και κυριότερα, στην ανάπτυξη
ανταγωνισµού και καινοτοµιών στην αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Οι αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι αποτελούν προϊόν χονδρικής το οποίο καθιστά δυνατό τον
ανταγωνισµό σε µια σειρά λιανικών αγορών, όπως:
•

η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο,

•

η πρόσβαση στενής ζώνης για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας και πρόσβαση dial-up
internet access, και

•

οι µισθωµένες γραµµές.

Εποµένως, η παροχή χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της
µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους παίζει καθοριστικό ρόλο στη
διαθεσιµότητα µιας σειράς σηµαντικών λιανικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4.2.

Ανάγκη Ex ante Ρύθµισης

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές18 ορίζουν ότι ο σκοπός επιβολής ex ante υποχρεώσεων σε
παρόχους που έχουν ορισθεί ως έχοντες ΣΙΑ, είναι να διασφαλισθεί ότι οι πάροχοι αυτοί δεν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά µε σκοπό είτε να περιορίσουν ή να
στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, είτε να επεκτείνουν την ισχύ τους αυτή σε
γειτονικές αγορές. Η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλει ex ante υποχρεώσεις µόνο σε αγορές όπου
υπάρχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε ΣΙΑ, και όπου τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου του ανταγωνισµού δεν κρίνονται ως επαρκή ή άµεσα
προκειµένου να ξεπερασθεί πιθανή αποτυχία της αγοράς. Όταν οι αγορές είναι επαρκώς
ανταγωνιστικές, η ex post εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού µπορεί να θεωρηθεί σε
18 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής, παράγραφος 16.
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γενικές γραµµές επαρκής για την αποτροπή της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης και
καταχρηστικής εκµετάλλευσης από ένα ή περισσότερα µέρη. Όπου, για ιστορικούς λόγους, µια
αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και/ ή υπάρχουν υψηλοί µη παροδικοί φραγµοί
εισόδου, το δίκαιο του ανταγωνισµού δεν θεωρείται επαρκές για να προωθήσει την ανάπτυξη
ανταγωνισµού. Οι ex ante υποχρεώσεις που επιβάλλονται από ΕΡΑ σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ
αποσκοπούν στην εκπλήρωση των συγκεκριµένων στόχων που τίθενται στις σχετικές οδηγίες,
ενώ οι ρυθµίσεις που επιβάλλονται βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού αποσκοπούν στην
επιβολή κυρώσεων για συµφωνίες ή καταχρηστικές συµπεριφορές που περιορίζουν ή
στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣΙΑ καθιστούν σαφές ότι µόνο ο ορισµός µιας επιχείρησης
ως κατέχουσας ΣΙΑ σε µια συγκεκριµένη αγορά, χωρίς την επιβολή των κατάλληλων
κανονιστικών υποχρεώσεων δεν συνάδει µε τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου και
ιδίως µε το Άρθρου 16 (4) της Οδηγίας Πλαίσιο.19 Στην πραγµατικότητα, το Άρθρο 8 (2) της
Οδηγίας Πλαίσιο ορίζει ότι οι ΕΡΑ θα πρέπει να επιβάλουν τουλάχιστον µία κανονιστική
υποχρέωση στην επιχείρηση που έχει ορισθεί ως έχουσα ΣΙΑ.
Οι ex ante ρυθµίσεις απαιτούνται στις υπό εξέταση συνθήκες προκειµένου να προωθήσουν και
να διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού, καθώς οι ex post ρυθµίσεις του δικαίου του
ανταγωνισµού δεν είναι αποτελεσµατικές προκειµένου να εδραιωθεί ένα επαρκές επίπεδο
ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι οι αποτυχίες της αγοράς που σχετίζονται µε την ύπαρξη
δεσπόζουσας θέσης θα παραµείνουν.
Για τους λόγους που εξηγούνται στην Ενότητα 3 ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι ο ΟΤΕ έχει
ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης
πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους. Το χάλκινο δίκτυο πρόσβασης
χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό µη ανακτήσιµο κόστος, το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως υπό
συνθήκες µονοπωλίου και µε ευρείες οικονοµίες κλίµακος και σκοπού. Το µη ανακτήσιµο
κόστος και οι οικονοµίες κλίµακος και σκοπού αποτελούν έναν πολύ σηµαντικό και µη
παροδικό φραγµό εισόδου στην αγορά και, εάν δεν υπάρξει ρυθµιζόµενη πρόσβαση στην
υποδοµή δικτύου, η είσοδος στην αγορά είναι πιθανό να αποτραπεί. Επιτρέποντας σε
ανταγωνιστές παρόχους να χρησιµοποιούν την υποδοµή δικτύου του ΟΤΕ, οι φραγµοί εισόδου
θα µειωθούν σηµαντικά.

4.3.

Προβλήµατα Ανταγωνισµού

Η σχεδόν µονοπώλιακη θέση που κατέχει ο ΟΤΕ στον τοπικό βρόχο είναι δυνατό να οδηγήσει
σε µια σειρά πιθανών προβληµάτων ανταγωνισµού, τα οποία είναι κοινά σε όλα τα κράτη της
Ε.Ε.. Η ex ante ρύθµιση θα ήταν αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα πιθανά
προβλήµατα, εφόσον προέκυπτε ότι η αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική.
Πράγµατι, τα προβλήµατα αυτά δεν είναι απλώς θεωρητικά στην Ελλάδα, όπου ο ΟΤΕ έχει ήδη
υποβληθεί σε δύο ακροάσεις της ΕΕΤΤ για πρακτικές του που βλάπτουν τον ανταγωνισµό σε
σχέση µε την παροχή τοπικών βρόχων σε ανταγωνιστές του, οι οποίες έλαβαν χώρα παρά την
19 Κατευθυντήριες Γραµµές, Παράγραφος 114.
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ύπαρξη ex ante ρυθµίσεων (συγκεκριµένα, την ύπαρξη Προσφορών Αναφοράς του ΟΤΕ, τον
έλεγχο τιµών και των κοστολογικών υποχρεώσεων).20 Εαν δεν υπήρχε ex ante ρύθµιση, τα
προβλήµατα αυτά του ανταγωνισµού θα είχαν επιδεινωθεί. Τα ζητήµατα που αναφέρονται
κατωτέρω περιγράφουν τόσο τα υπαρκτά όσο και τα πιθανά προβλήµατα του ανταγωνισµού τα
οποία έχουν εµφανισθεί ή µπορεί να εµφανισθούν στην σχετική αγορά. Η απαρίθµηση των
προβληµάτων αυτών δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική των προβληµάτων ανταγωνισµού
που εντόπισε η ΕΕΤΤ κατά την ανάλυση της αγοράς. Τα προβλήµατα αυτά του ανταγωνισµού
κυρίως εµπίπτουν στη γενικότερη κατηγορία της «κάθετης επέκτασης» της ισχύος στην αγορά.
Άρνηση συναλλαγής και άρνηση πρόσβασης
Χωρίς την υποχρεωτική παροχή πρόσβασης, οι ανταγωνιστές πάροχοι δεν θα είναι σε θέση να
εισέλθουν στην αγορά. Η διαπραγµατευτική ισχύς τους για την απόκτηση της πρόσβασης αυτής
υπό εύλογους εµπορικούς όρους είναι πολύ περιορισµένη. Η µόνη επιλογή τους θα είναι η
είσοδος στην αγορά βάσει µη οικονοµικά βιώσιµης επένδυσης. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ότι το είδος πρόσβασης που περιγράφεται δεν αναφέρεται απλώς σε πρόσβαση στο
χάλκινο δίκτυο τοπικής πρόσβασης, αλλά µπορεί να απαιτεί επίσης πρόσβαση σε συναφείς
εγκαταστάσεις.
Ιδιαίτερης
σηµασίας
είναι
η
διαθεσιµότητα
συνεγκατάστασης
(συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης, της αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης
και της εικονικής συνεγκατάστασης).
Είναι προφανές ότι, εφόσον δεν επιβληθεί υποχρέωση πρόσβασης, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να
αρνηθεί την πρόσβαση. Παραδείγµατος χάριν, ο ΟΤΕ αρνούνταν να παράσχει τοπική πρόσβαση
µέχρι την έκδοση της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς τον Ιούνιο του 2001, αιτιολογώντας τις
αρνήσεις αυτές µε το επιχείρηµα ότι τα αιτήµατα «δεν ήταν προς το συµφέρον της τοπικής
αγοράς». Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί η περιορισµένη ανάπτυξη της µεριζόµενης
πρόσβασης (βλέπε σχετικό πίνακα στην ενότητα 3.3).

Επέκταση ισχύος δια άλλων µέσων πέραν της τιµολόγησης
Στις περιπτώσεις όπου η τιµολογιακή διάκριση δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω επιβολής
ρύθµισης των τιµών πρόσβασης, οι οργανισµοί µε ΣΙΑ συχνά προβαίνουν σε συγκεκριµένες
πρακτικές διακριτικής µεταχείρισης πέραν της τιµολόγησης. Συγκεκριµένα παρέχονται
υπηρεσίες υπό ευνοϊκότερους όρους στο λιανικό κλάδο του οργανισµού µε ΣΙΑ, µε αποτέλεσµα
οι αντίστοιχες παρεχόµενες υπηρεσίες στους νεοεισερχόµενους παρόχους να υπολείπονται σε
ποιότητα. Παράλληλα ο οργανισµός µε ΣΙΑ βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση λόγω της
ιστορικής του παρουσίας στη σχετική αγορά. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αύξηση του
κόστους των αντίστοιχων παρεχόµενων υπηρεσιών από τους νεοεισερχόµενους, γεγονός που
οδηγεί σε µείωση των πωλήσεων.
Εφόσον δεν υπάρχει ex ante ρύθµιση, τα προβλήµατα ανταγωνισµού που δεν σχετίζονται µε τις
τιµές µπορούν να ανακύψουν µε τις εξής µορφές:
20 Βλ. ανάλυση στην Ενότητα 3.5.
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•

Μη παροχή, σε πελάτες χονδρικής, πληροφοριών που παρέχονται στο λιανικό τµήµα του
κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης,

•

Μη παροχή, σε πελάτες χονδρικής, της ίδιας ποιότητας υπηρεσίας που παρέχεται στον
λιανικό κλάδο του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης,

•

Τακτικές καθυστέρησης, όπως χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις συµβάσεων ή παροχή
βασικών υπηρεσιών και πληροφοριών µόνο µετά από διαπραγµατεύσεις ή αποφάσεις της
ΕΕΤΤ,

•

Μη εύλογες απαιτήσεις που σχετίζονται, παραδείγµατος χάριν, µε τους όρους των
συµβάσεων, υπέρµετρες απαιτήσεις για εγγυήσεις, πιστοληπτικοί έλεγχοι και συµβάσεις
εµπιστευτικότητας, περιορισµός προσφερόµενων υπηρεσιών ή επιτρεπόµενων σηµείων
πρόσβασης και µη εύλογες υποχρεώσεις σύζευξης,

•

Σχεδιασµός σηµείων πρόσβασης και προϊόντων ανάλογα µε την τοπολογία δικτύου του
κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης και τους περιορισµούς των προµηθευτών του, που
απαιτούν από τους ανταγωνιστές τη χρήση των ίδιων προτύπων, πρωτοκόλλων ή
σχεδίων,

•

∆ιακριτική χρήση πληροφοριών που συγκεντρώνονται όταν παρέχεται σε ένα
νεοεισερχόµενο πρόσβαση προκειµένου να στοχεύσει στους λιανικούς πελάτες του
νεοεισερχόµενου (παραδείγµατος χάριν για το σκοπό επαναπροσέλκυσης ή προκειµένου
να πωλήσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν).

Τα ζητήµατα αυτά που δεν συνδέονται µε τα τιµολογιακά ζητήµατα κυριαρχούν στην Ελλάδα,
όπως προκύπτει από τα αναφερόµενα στην Ενότητα 3.5.
Επέκταση Ισχύος Μέσω Τιµολόγησης
Προβλήµατα τιµολόγησης δύναται να προκύψουν συνεπεία της υποχρέωσης παροχής
πρόσβασης στην αγορά. Τα εν λόγω προβλήµατα οδηγούν σε αύξηση του κόστους των
ανταγωνιστών, επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική ευηµερία και
αναποτελεσµατικότητα. Τα προβλήµατα δύνανται να περιλαµβάνουν τα εξής:
• Υπερβολικές τιµές/ σταυροειδής επιδότηση: Όταν επιβάλλεται υποχρέωση
πρόσβασης, ο πάροχος µε ΣΙΑ µπορεί να επιδιώξει να ορίσει υπερβολικά υψηλές
τιµές στην αγορά χονδρικής. Αυτό µπορεί να συµβεί µε πολλούς τρόπους. Εάν
δεν υπάρχει έλεγχος τιµών, αυτό µπορεί να γίνει απλώς αυξάνοντας τις τιµές σε
επίπεδο που δεν είναι κοστοστρεφείς. Ακόµη και µε µηχανισµούς ελέγχου τιµών,
όπως η κοστοστρέφεια, στρέβλωση στον ανταγωνισµό µπορεί να επιτευχθεί µε
εσφαλµένο επιµερισµό του κόστους στο προϊόν χονδρικής ή την ανάκτηση
κόστους που προέκυψε λόγω αναποτελεσµατικότητας, το οποίο θα απαιτούσε την
επιβολή υποχρεώσεων κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού.
• Τιµολογιακές διακρίσεις: Ένας καθετοποιηµένος πάροχος µε ΣΙΑ στην αγορά
χονδρικής θα µπορούσε να προβαίνει σε τιµολογιακές διακρίσεις, αυξάνοντας µε
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τον τρόπο αυτό το κόστος χονδρικής των πελατών χονδρικής ή επιβάλλοντας σε
αυτούς κόστη που δεν επιβαρύνουν το δικό του τµήµα λιανικής, θέτοντας τους
εξωτερικούς πελάτες σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση.
• Ληστρική τιµολόγηση: οι πάροχοι µε ΣΙΑ µπορούν να προσφέρουν ληστρικές
τιµές στους τελικούς χρήστες µε σκοπό να αποκλείσουν την είσοδο των
ανταγωνιστών τους στην αγορά λιανικής. Μπορεί να υπάρχει κίνητρο επέκτασης
ισχύος στις λιανικές αγορές κατώτερων σταδίων στην προσπάθεια αφανισµού ή
περιορισµού ανταγωνιστικών πιέσεων µακροπρόθεσµα.
• Συµπίεση περιθωρίου: Μια καθετοποιηµένη εταιρία µε ΣΙΑ µπορεί να επεκτείνει
την ισχύ της στην αγορά παροχής αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
σε λιανικές αγορές χρεώνοντας σχετικά υψηλές τιµές για τους
αποδεσµοποιηµένους τοπικούς βρόχους σε επίπεδο χονδρικής και σχετικά
χαµηλές τιµές στην αγορά λιανικής, ώστε οι άλλες εταιρίες να µην έχουν τη
δυνατότητα να την ανταγωνιστούν επιτυχώς στη λιανική αγορά υπηρεσιών. Η
συµπίεση περιθωρίου που επηρεάζει τις γραµµές DSL ή τις σταθερές αναλογικές/
ISDN γραµµές αποτελούσε µία από τις πιο συνήθης µορφές πρακτικών που
έβλαπτε τον ανταγωνισµό σε διάφορα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

4.4.

∆υνατές Κανονιστικές Υποχρεώσεις Βάσει της Οδηγίας για
την Πρόσβαση

Η EETT υποχρεούται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας Πλαίσιο, να επιβάλει κάποια
υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ. Η ΕΕΤΤ έχει επίσης την υποχρέωση να
διασφαλίσει επαρκή πρόσβαση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών µε την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που µπορούν να επιβληθούν σε επιχειρήσεις που
ορίζονται ως πάροχοι µε ΣΙΑ σύµφωνα µε τα Άρθρα 9-13 της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Οι
υποχρεώσεις αυτές είναι οι εξής:

Υποχρέωση πρόσβασης ή χρήσης ειδικών υποδοµών δικτύου
Το Άρθρο 12 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε την
υποχρέωση για πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών υποδοµών και
περιλαµβάνει τα εξής ζητήµατα:
α.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλει σε έναν πάροχο την υποχρέωση να
ικανοποιεί εύλογα αιτήµατα πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του
δικτύου και συναφών υποδοµών.

β.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να συνοδεύει την υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων
αιτηµάτων πρόσβασης µε όρους ισότιµου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα.

γ.

Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να εξετάζει την υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων

19

αιτηµάτων πρόσβασης µε βάση µια σειρά από παράγοντες προκειµένου να
διασφαλίζεται η αναλογικότητα.
Υποχρέωση διαφάνειας
Το Άρθρο 9 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την
υποχρέωση διαφάνειας και καλύπτει τα εξής ζητήµατα:
α.

Τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε τη διασύνδεση και/ ή την πρόσβαση,
όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά
δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, καθώς και τιµές.

β.

Τη δηµοσίευση επαρκώς αναλυτικής Προσφοράς Αναφοράς.

γ.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να καθορίζει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να
διατίθενται στην Προσφορά Αναφοράς, µε αναφορά στις απαιτούµενες
λεπτοµέρειες και τον τρόπο δηµοσίευσής τους.

δ.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να τροποποιεί την Προσφορά Αναφοράς και να επιβάλλει
στον πάροχο που έχει ορισθεί ως έχων ΣΙΑ να δηµοσιεύει την Προσφορά
Αναφοράς µε τις αλλαγές αυτές.

Υποχρέωση αµεροληψίας
Το Άρθρο 10 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την
υποχρέωση αµεροληψίας και καλύπτει τα εξής ζητήµατα:
α.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλλει υποχρέωση αµεροληψίας σχετικά µε τη
διασύνδεση και/ ή την πρόσβαση.

β.

Η υποχρέωση αµεροληψίας διασφαλίζει ότι ο πάροχος εφαρµόζει
ισοδύναµους όρους, σε ισοδύναµες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που
παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες, και διασφαλίζει ότι ο πάροχος παρέχει
υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας
ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές τους υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες
των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους.

Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού
Το Άρθρο 11 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την
υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού και καλύπτει τα εξής ζητήµατα:
α.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλλει υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού
όσον αφορά καθορισµένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση ή/και
την πρόσβαση.

β.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να απαιτεί από µια καθετοποιηµένη επιχείρηση να
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καθιστά διαφανείς τις τιµές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές τιµολογήσεις
προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε όποια υποχρέωση επιβάλλεται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Οδηγίας για την Πρόσβαση και να αποτρέπεται
ενδεχόµενη άδικη διεπιδότηση.

Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης
Το Άρθρο 13 της Οδηγίας για την Πρόσβαση ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την
υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης και καλύπτει τα εξής ζητήµατα:
α.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να επιβάλει υποχρέωση κοστοστρέφειας τιµών και
υποχρεώσεις σχετικά µε τα κοστολογικά συστήµατα, για την παροχή ειδικών
τύπων διασύνδεσης και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η διαπίστωση της
έλλειψης πραγµατικού ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ένας πάροχος µπορεί να
διατηρεί τις τιµές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να συµπιέζει τις τιµές.

β.

Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να επιτρέπει στον πάροχο που έχει ορισθεί ως έχων
ΣΙΑ έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδεδυµένου
κεφαλαίου, για την επιβολή τιµών προσανατολισµένων στο κόστος.

γ.

Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να διασφαλίζει ότι ο µηχανισµός ανάκτησης του
κόστους ή η επιβαλλόµενη µεθοδολογία τιµολόγησης προάγει την οικονοµική
απόδοση και τον βιώσιµο ανταγωνισµό, και µεγιστοποιεί το όφελος για τους
καταναλωτές.

δ.

Την εξουσία της ΕΕΤΤ να απαιτεί από έναν πάροχο να αιτιολογεί πλήρως τις
τιµές που επιβάλλει και να δύναται να απαιτεί προσαρµογή των τιµών.

ε.

Τη διευκρίνιση ότι ο πάροχος που έχει ορισθεί ως έχων ΣΙΑ φέρει το βάρος της
απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει του κόστους, λαµβανοµένου υπόψη
ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.

στ.

Την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να εξασφαλίσει ότι όταν η εφαρµογή του
συστήµατος κοστολόγησης επιβάλλεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου
τιµών, πρέπει να τίθεται στην διάθεση του κοινού περιγραφή του συστήµατος
κοστολόγησηςστην οποία να περιγράφονται τουλάχιστον οι βασικές κατηγορίες
κόστους και οι κανόνες για την κατανοµή του. Η συµµόρφωση µε το σύστηµα
κοστολόγησης ελέγχεται από αρµόδιο ανεξάρτητο φορέα. ∆ηµοσιεύεται σε
ετήσια βάση δήλωση σχετικά µε τη συµµόρφωση.

Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, υποχρεώσεις εκτός των οριζοµένων στην Οδηγία για την Πρόσβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.21

21 Οδηγία για την Πρόσβαση, Άρθρο 8(3).
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4.5.

Υφιστάµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις

Προκειµένου να αξιολογηθεί καλύτερα η ανάγκη για συγκεκριµένες κανονιστικές υποχρεώσεις
είναι σηµαντικό να ληφθούν υπόψη οι υφιστάµενες κανονιστικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη
επιβληθεί στον ΟΤΕ,22 εκτός αυτών που επιβλήθηκαν κατόπιν των Ακροάσεων που
αναφέρονται στην Ενότητα 3.5, και συγκεκριµένα:
1. Στον ΟΤΕ έχουν επιβληθεί όλες οι υποχρεώσεις σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση
στους τοπικούς βρόχους και υποβρόχους, όπως προβλέπονται από τον Κανονισµό
2887/2000/EΚ και εφαρµόζονται απευθείας στην Ελληνική νοµοθεσία, και
συγκεκριµένα:
•

Να δηµοσιεύει Προσφορά Αναφοράς για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό
βρόχο και στις συναφείς ευκολίες, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των
στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (Άρθρο 3, παράγραφος
1 του Κανονισµού 2887) (υποχρέωση διαφάνειας).

•

Να ικανοποιεί εύλογα αιτήµατα αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και
στις συναφείς ευκολίες υπό διαφανείς, δίκαιους και αµερόληπτους όρους (Άρθρο 3,
παράγραφος 2 του Κανονισµού 2887) (υποχρέωση πρόσβασης).

•

Να παρέχει στους δικαιούχους ευκολίες ισοδύναµες µε αυτές που παρέχονται στις
δικές του υπηρεσίες ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, υπό τους ίδιους όρους και εντός
των ίδιων χρονικών πλαισίων (Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισµού 2887)
(υποχρέωση αµεροληψίας).

•

Να χρεώνει τιµές για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε
συναφείς ευκολίες, µε βάση την αρχή της κοστοστρέφειας (Άρθρο 3, παράγραφος 3
του Κανονισµού 2887) (υποχρέωση κοστοστρέφειας).

2. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει επιπλέον τις ανωτέρω
υποχρεώσεις, εκδίδοντας µια σειρά Αποφάσεων σχετικά µε τα εξής:
•

Τις γενικές αρχές των κοστολογικών µοντέλων που πρέπει να εφαρµόζονται από τον
ΟΤΕ σε σχέση µε την παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τις
συναφείς ευκολίες, καθώς και την τιµολόγηση αυτών.23

•

Την έγκριση και θέση σε ισχύ της Προσφοράς Αναφοράς για πλήρως αδεσµοποίητη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις γενικές υποχρεώσεις που
ορίζονται στον Κανονισµό 2887/2000/EΚ.

22 Παρά το γεγονός ότι, δεδοµένου του εύρους των πρακτικών που βλάπτουν τον ανταγωνισµό, οι οποίες ακολουθούνται από
τον ΟΤΕ (βλέπε ανάλυση στην Ενότητα 3.5), η ΕΕΤΤ σαφώς θεωρεί ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν.
23 Βλ. Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16-4-2001, ΦΕΚ 466/B/2001.
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•

Την έγκριση και θέση σε ισχύ της Προσφοράς Αναφοράς για µεριζόµενη
αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις γενικές
υποχρεώσεις που ορίζονται στον Κανονισµό 2887/2000/EΚ.24

•

Την κοστοστρέφεια των τιµών για την παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης στον
τοπικό βρόχο και συναφών ευκολιών. 25

4.6.

Κατευθύνσεις για την Επιλογή Υποχρεώσεων

Κατά την επιλογή των κατάλληλων υποχρεώσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
ανταγωνισµού που έχουν εντοπιστεί, η ΕΕΤΤ έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη τους στόχους
που αναφέρονται στα Άρθρα 8 (2), (3) και (4) της Οδηγίας Πλαίσιο (την προώθηση του
ανταγωνισµού, τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την προώθηση των
συµφερόντων των χρηστών). Συνεπώς, οι υποχρεώσεις που θα επιβληθούν από την ΕΕΤΤ
πρέπει να βασίζονται στη φύση του προβλήµατος ανταγωνισµού που εντοπίζεται και να είναι
αναλογικές και αιτιολογηµένες εν όψει των στόχων που τίθενται στο Άρθρο 8 (4) της Οδηγίας
Πλαίσιο.
Η ΕΕΤΤ έχει εντοπίσει στην Ενότητα 4.3 ανωτέρω µια σειρά από πραγµατικά και πιθανά
προβλήµατα ανταγωνισµού που ανακύπτουν ή µπορεί να ανακύψουν από τη δεσπόζουσα θέση
του ΟΤΕ στην αγορά χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης στους µεταλλικούς βρόχους και
υποβρόχους και στις συναφείς ευκολίες. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απίθανο, εντός των χρονικών
πλαισίων της παρούσας εξέτασης και στο άµεσο µέλλον µετά από αυτήν, να υπάρξει κάποια
ρεαλιστική πιθανότητα ανάπτυξης σηµαντικού ανταγωνισµού στην Ελλάδα, δεδοµένης της
απουσίας ανταγωνιστικής υποδοµής τοπικής πρόσβασης και της ύπαρξης φραγµών εισόδου.
Οι επιβαλλόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να διευκολύνουν την είσοδο των
ανταγωνιστών στις λιανικές αγορές που επιλέγουν µε την παροχή πρόσβασης στην υποδοµή
τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ υπό όρους και συνθήκες που προάγουν την αποδοτικότητα και
ισχυροποιούν τον ανταγωνισµό, ενώ θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και την ανάγκη να
24 Απόφαση EETT 238/95, Φ.Ε.Κ. 1781/B/31-12-2001. Η Απόφαση τροποποιεί την προτεινόµενη προσφορά του ΟΤΕ και
ορίζει, µεταξύ άλλων: (i) τους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών µεριζόµενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, (ii) του όρους
παροχής µεριζόµενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, τις τεχνικές απαιτήσεις για την πρόσβαση και τις µορφές χρήσης των
τοπικών βρόχων, (iii) τις διαδικασίες παραγγελίας και προµήθειας, (iv) τους περιορισµούς στη διαθεσιµότητα των τοπικών
βρόχων, (v) τις διαδικασίες επιδιόρθωσης βλαβών, (vi) τις διαδικασίες παροχής συνεγκατάστασης, και (vii) τις τιµές παροχής
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο για το έτος 2001.
25 Απόφαση EETT 253/87, Φ.Ε.Κ. 720/B/13-6-2002
Απόφαση EETT 277/63, Φ.Ε.Κ. 331/B/20-3-2003
Απόφαση EETT 300/47, Φ.Ε.Κ. 1925/B/2003
Απόφαση EETT 334/45, Φ.Ε.Κ. 1730/B/2004
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ενθαρρύνεται η αποδοτική επένδυση σε υποδοµές και η προώθηση καινοτοµιών. ∆εδοµένου ότι
είναι απίθανο να επιτευχθεί αυτό µέσω µιας µόνο υποχρέωσης, οι υποχρεώσεις που
προτείνονται κατωτέρω θα πρέπει να θεωρηθούν συµπληρωµατικές ως προς τον τρόπο µε τον
οποίο η κάθε µία υποστηρίζει και ενισχύει τις υπόλοιπες και αντιστρόφως.

4.7.

Προτεινόµενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις

Στην παρούσα Ενότητα, η ΕΕΤΤ παραθέτει τις κανονιστικές υποχρεώσεις που προτείνει να
επιβληθούν στον ΟΤΕ και τις οποίες η ΕΕΤΤ κρίνει ως κατάλληλες, εύλογες και αναλογικές
κατά την παρούσα χρονική περίοδο δεδοµένων των συνθηκών της αγοράς.
Υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
Η ΕΕΤΤ προκειµένου να εκτιµήσει αν θα πρέπει να επιβληθεί µια υποχρέωση παροχής
πρόσβασης και εάν αυτή κρίνεται ως αναλογική, θα πρέπει να λάβει υπόψη της τους
παράγοντες που αναφέρονται στο Άρθρο 12 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Οι ως άνω
παράγοντες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της
χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, ανάλογα µε το ρυθµό ανάπτυξης της
αγοράς, την δυνατότητα διάθεσης της προτεινόµενης πρόσβασης σε σχέση µε την διαθέσιµη
χωρητικότητα, την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, έχοντας υπόψη τους συναφείς
µε την υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους, καθώς και την ανάγκη µακροπρόθεσµης
διασφάλισης του ανταγωνισµού.
Ένας καθετοποιηµένος πάροχος µε ισχύ στην αγορά χονδρικής, όπως ο ΟΤΕ, ενδέχεται να
επιχειρήσει να περιορίσει την πρόσβαση στο προϊόν χονδρικής προκειµένου να µην απωλέσει
την ισχύ του στην αγορά λιανικής (γεγονός που θα ήταν πιθανό µέσω της εισόδου νέων
παρόχων στην αγορά). Συνεπώς, µη παρέχοντας πρόσβαση, ο πάροχος µε δεσπόζουσα θέση
στην αγορά, µπορεί να ενδυναµώσει την ισχύ του (και να χρεώνει µια υπερβολική τιµή στην
αγορά λιανικής). Με αυτόν τον τρόπο ο πάροχος µε ΣΙΑ µπορεί να επεκτείνει την ισχύ που
έχει στην αγορά χονδρικής, καθώς και στην (πιθανόν) ανταγωνιστική αγορά λιανικής. Είναι
σαφές ότι τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας συµπεριφοράς θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον
ανταγωνισµό.
Από οικονοµικής απόψεως, είναι αδύνατον οι νεοεισερχόµενοι πάροχοι να µπορούν να
αναπαράγουν (στο σύνολό του), το µεταλλικό τοπικό δίκτυο πρόσβασης του δεσπόζοντος
φορέα εκµετάλλευσης εντός εύλογης χρονικής περιόδου. Ως εκ τούτου, ο µόνος τρόπος µε τον
οποίο δύναται να αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός στην αγορά λιανικής, είναι να υποχρεωθεί ο
καθετοποιηµένος πάροχος µε ΣΙΑ να παρέχει πρόσβαση στο προαπαιτούµενο προϊόν
χονδρικής που διαθέτει. Είναι ξεκάθαρο, ότι καµιά άλλη πιθανή ρυθµιστική υποχρέωση δεν
µπορεί από µόνη της να αντιµετωπίσει το πιο πάνω πρόβληµα ανταγωνισµού και ως εκ τούτου,
είναι απαραίτητο να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπονται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας για την Πρόσβαση.

24

Η ΕΕΤΤ θεωρεί συνεπώς, ότι η επιβαλλόµενη ρυθµιστική υποχρέωση για παροχή πρόσβασης
στον τοπικό βρόχο και χρήση ειδικών ευκολιών δικτύου αντικατοπτρίζει την φύση του
προσδιορισθέντος προβλήµατος ανταγωνισµού, και συνιστά ένα εύλογο και αναλογικό
ρυθµιστικό µέτρο. Ωστόσο, η υποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
δεν δύναται από µόνη της (δηλαδή, χωρίς την επιβολή περαιτέρω ρυθµιστικών υποχρεώσεων)
να επιλύσει το προσδιορισθέν πρόβληµα ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι
απαιτούνται συµπληρωµατικά ρυθµιστικά µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθούν όλα τα
πιθανά προβλήµατα ανταγωνισµού, όπως η υπερβολική τιµολόγηση και οι τακτικές
διακριτικής µεταχείρισης (τιµολογιακές ή µη). Τα ζητήµατα αυτά αναλύονται κατωτέρω στην
παρούσα Ενότητα.
Εκτιµώντας τους υπόλοιπους παράγοντες του Άρθρου 12 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, η
ΕΕΤΤ κρίνει ότι επί τη βάσει της ισχύουσας πρακτικής και της εξέλιξης των προϊόντων, είναι
εφικτό ο ΟΤΕ να παρέχει πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Η ΕΕΤΤ εξέτασε επίσης εάν η
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο διασφαλίζει τον ανταγωνισµό µακροπρόθεσµα. ∆εδοµένου ότι η
πρόσβαση επιτρέπει στους νεοεισερχόµενους παρόχους να ανταγωνίζονται τον πάροχο µε ΣΙΑ
παρέχοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φωνής, η ρυθµιστική υποχρέωση πρόσβασης
διασφαλίζει την εξέλιξη του ανταγωνισµού και επιτρέπει στους νεοεισερχόµενους παρόχους να
ανεβαίνουν στην επονοµαζόµενη ‘σκάλα των επενδύσεων’ (ladder of investment) όσον αφορά
την δηµιουργία υποδοµής.
Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθούν οι ακόλουθες υποχρεώσεις πρόσβασης:
(1) Η διατήρηση της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης σε µεταλλικούς τοπικούς βρόχους
και υποβρόχους µέσω της πλήρους αδεσµοποίητης πρόσβασης και της µεριζόµενης
πρόσβασης. Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος µόνο η πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση
και η µεριζόµενη πρόσβαση σε µεταλλικούς τοπικούς βρόχους χρησιµοποιείται από
τους εναλλακτικούς παρόχους για την διάθεση υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, αν και
οι δύο άλλες µορφές πρόσβασης (η πλήρης και µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό υπο
βρόχο) είναι επίσης επιβεβληµένες.
(2) Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για
την αποτελεσµατική πρόσβαση στον τοπικό βρόχο όπως η συνεγκατάσταση και τα
συνδετικά καλώδια26 . Η Οδηγία Πλαίσιο ορίζει τις ‘συναφείς ευκολίες’ ως ‘τις ευκολίες
που σχετίζονται µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/ και υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίες καθιστούν δυνατή ή/ και υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών
µέσω του εν λόγω δικτύου και/ή υπηρεσίας’. Συγκεκριµένα η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι,
προκειµένου να εγκατασταθεί και να συνδεθεί κατάλληλα ο σχετικός εξοπλισµός ενός
νέου παρόχου, απαιτείται και η επιβολή υποχρέωσης συνεγκατάστασης σύµφωνα µε το
Άρθρο 12 (1) (στ) της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Η υποχρέωση παροχής
26 Συνδετικά καλώδια δύναται να χρησιµοποιηθούν και στις περιπτώσεςι όπου αντικειµενικά είναι τεχνικά
ανέφικτη η χρήση οποιουδήποτε άλλου µέσου για την σύνδεση του εξοπλισµόυ του παρόχου όπως για παράδειγµα
στις περιπτώσεις του τοπικού υποβρόχου για την σύνδεη του εξοπλισµού του παρόχου στην εξωτερική καµπίνα µε
τον εξοπλισµό του παρόχου σε ανώτερο ιεραχικά δικτυακό σηµείο συνεγκατάστασης.
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συνεγκατάστασης, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να περιλαµβάνει επιλογές όπως τη
φυσική συνεγκατάσταση27, [p3]την αποµακρυσµένη συνεγκατάσταση ή και την εικονική
συνεγκατάσταση. Μέσω της συνεγκατάστασης ο νέος πάροχος δύναται να εγκαταστήσει
τον κατάλληλο εξοπλισµό προκειµένου να διασυνδέσει τους αδεσµοποίητους τοπικούς
βρόχους µε το δίκτυο του µέσω ιδίας υποδοµής ή µέσω υποδοµής παροχου της επιλογής
του. Οι ειδικές µορφές όλων των επιλογών συνεγκατάστασης πρέπει να δηµοσιεύονται
ως µέρος της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Reference Unbundled
Offer (RUO)) σύµφωνα µε το Άρθρο 9 (4) και το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας για την
Πρόσβαση.
(3) Σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (1) (ε) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο
ΟΤΕ πρέπει – στα πλαίσια της παροχής πρόσβασης στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο να χορηγεί ελεύθερη πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των
υπηρεσιών εικονικού δικτύου. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (1) (η) της Οδηγίας
για την Πρόσβαση, ο ΟΤΕ πρέπει να υποχρεωθεί να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα
συστήµατα λογισµικού που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιµου
ανταγωνισµού στην παροχή των υπηρεσιών.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα σηµεία (1), (2), (3), ανωτέρω, αντιστοιχούν µε αυτές που
έχουν ήδη επιβληθεί στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2887/2000 και βάσει σχετικών
Αποφάσεων της ΕΕΤΤ (βλέπε Ενότητα 4.5 ανωτέρω). Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι όλες οι
υπάρχουσες υποχρεώσεις πρέπει να διατηρηθούν.
Επιπλέον, των υπηρεσιών που παρατίθενται ανωτέρω, η ΕΕΤΤ προτείνει επίσης να διατηρηθεί η
υποχρέωση του ΟΤΕ να διαπραγµατεύεται µε καλή πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα
αιτήµατα των παρόχων αναφορικά µε επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατάστασης και
συναφείς ευκολίες. Επιπλέον η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η υποχρέωση στον ΟΤΕ να µην
ανακαλεί την ήδη χορηγηθείσα πρόσβαση σε ευκολίες (Άρθρο 12 (1) (γ) της Οδηγίας για την
Πρόσβαση).
Στα πλαίσια της υποχρέωσης πρόσβασης, ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποχρεωθεί να ικανοποιεί
αιτήµατα για µετάβαση µεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικασίες της µετάβασης θα
πρέπει να συµπεριληφθούν στην σχετική Προσφορά Αναφοράς, βλέπε κατωτέρω αναφορικά µε
τις υποχρεώσεις διαφάνειας):
•

Από την χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (πρόσβαση bitstream) στην αδεσµοποίητη
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη)

27 Η φυσική συνεγκατάση περιλαµβάνει την συνεγκατάσταση εξοπλισµού του παρόχου σε ξεχωριστά δωµάτια
παρόχων από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του ΟΤΕ (είτε κάθε πάροχος ξεχωριστά είτε όλοι οι πάροχοι
µαζί) και την παροχή συνεγκατάστασης υπό την µορφή co migling η οποία συνίσταται στην παροχή
συνεγκατάστασης του εξοπλισµού του παρόχου στον ίδιο χώρο µε τον εξοπλισµό του ΟΤΕ χωρίς την ύπαρξη
χωρισµάτων και χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας ξεχωριστού δωµατίου παρόχου.
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•

Από την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) στην
χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (πρόσβαση bitstream)

•

Από τη µεριζόµενη πρόσβαση στην πλήρη αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς
βρόχους και υποβρόχους

•

Από την πλήρη αδεσµοποίητη πρόσβαση στη µεριζόµενη πρόσβαση σε τοπικούς
βρόχους και υποβρόχους

Τέλος, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 (1) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι ως
άνω υποχρεώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται µε όρους ισότιµου, εύλογου και έγκαιρου
χαρακτήρα. Τα εν λόγω ζητήµατα έχουν αποδειχθεί ως ιδιαιτέρως προβληµατικά στην υπο
εξέταση αγορά λόγω των ενεργειών του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη
Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements (SLAs)) και µάλιστα για όλα τα
προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών.
Στην περίπτωση όπου έχει τεθεί σε ισχύ η Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας (SLA), η ΕΕΤΤ είναι
της άποψης ότι θα πρέπει να ισχύουν και να εφαρµόζονται συγκεκριµένες ρήτρες και όροι
αναφορικά µε την ευθύνη των µερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την
συµµόρφωση των µερών µε αυτά.
Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα των παραµέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συµφωνιών
Υπηρεσιών –(Βασικό SLA)) καθώς και οι σχετικές οικονοµικές ρήτρες ή όροι αναφορικά µε την
ευθύνη των µερών που θα ισχύουν σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις του
Βασικού SLA, θα πρέπει να αποτελούν µέρος της βασικής λίστας των περιεχοµένων της
σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δηµοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 9 (4)
και το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Προκειµένου να διασφαλισθεί µεταξύ
άλλων η αποτελεσµατικότητα του Βασικού SLA, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η
υποχρέωση δηµοσιεύσης δεικτών αποδοτικότητας (Performance Indicators) σε τριµηνιαία βάση
και ανά περίπτωση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ΕΕΤΤ (βλέπε επίσης και κατωτέρω
αναφορικά µε την υποχρέωση διαφάνειας).
Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να διαπραγµατεύεται µε καλή
πίστη όλα τα εύλογα αιτήµατα αναφορικά µε SLAs “πέραν του Βασικού” (Advanced SLAs). Για
τον σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλογο µε τον ΟΤΕ προκειµένου να διαµορφώσει το
εύρος και τις ρήτρες των εν λόγω SLAs.
Υποχρέωση Αµεροληψίας (Μη ∆ιακριτικής Μεταχείρισης)
Στις περιπτώσεις όπου έχει επιβληθεί στον πάροχο µε ΣΙΑ υποχρέωση πρόσβασης, και ιδίως
όταν έχει επιβληθεί και υποχρέωση κοστοστρέφειας ή υποχρέωση ελέγχου τιµών, ο εν λόγω
πάροχος δύναται να έχει αυξηµένα κίνητρα να προβαίνει σε διακρίσεις όσον αφορά τις µη
τιµολογιακές παραµέτρους των υπηρεσιών του. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι µια ισχυρή υποχρέωση µη
διακριτικής µεταχείρισης (υποχρέωση αµεροληψίας) είναι το µόνο ρυθµιστικό µέτρο το οποίο
µπορεί να αντιµετωπίσει ευθέως τα ως άνω προβλήµατα ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ
θεωρεί ότι η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης είναι απαραίτητη προκειµένου να
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διασφαλισθεί ότι ο ΟΤΕ δεν κάνει διακρίσεις προς όφελος του λιανικού του άκρου
(συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών του και των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων).
Η ΕΕΤΤ είναι επιφορτισµένη να επιβάλει – όπου το θεωρεί κατάλληλο - υποχρέωση µη
διακριτικής µεταχείρισης σε συνδυασµό µε τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις πρόσβασης. Ως εκ
τούτου, η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης
για όλες τις υποχρεώσεις πρόσβασης που περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Αυτό
σηµαίνει ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρµόζει ισοδύναµους όρους, σε ισοδύναµες περιστάσεις,
σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες, και θα παρέχει υπηρεσίες και
πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας µε αυτές που παρέχει και
στο λιανικό του άκρο (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών του και των συνδεδεµένων µε
αυτόν επιχειρήσεων).
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στους εναλλακτικούς
παρόχους εντός προκαθορισµένης χρονικής περιόδου και επί τη βάσει προδιαγραφών ποιότητας
που είναι τουλάχιστον ισότιµες µε αυτές που παρέχονται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ
(συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών του και των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων).
Κατά την παροχή υπηρεσιών αδεσµοποίητης τοπικής πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν
αδικαιολόγητες καθυστερήσες, σύζευξη υπηρεσιών ή ευκολιών (εκτός και εάν αυτή
δικαιολογείται από τεχνικής σκοπιάς), καθώς και αδικαιολόγητα επαχθείς συµβατικοί όροι.
Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που λαµβάνονται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια
της παροχής αδεσµοποίητης τοπικής πρόσβασης σε έναν εναλλακτικό πάροχο, να µην
χρησιµοποιούνται (µε οποιοδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ, και να υπάρχει ρητή
έγγραφη δέσµευση προς τον σκοπό αυτό.
Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης δύναται να µην
αποτελεί από µόνη της ένα επαρκές ρυθµιστικό µέτρο, καθότι ο ΟΤΕ ενδέχεται να µην παρέχει
στον εαυτό του τις υπηρεσίες που δύναται να αιτηθεί ένας εναλλακτικός πάροχος. Για
παράδειγµα, είναι πολύ πιθανό το λιανικό άκρο του ΟΤΕ να µην έχει την ανάγκη όλων των
υπηρεσιών αδεσµοποίητης τοπικής πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν θα ήταν δυνατόν να
βασισθούν οι όροι των Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας αποκλειστικά στις ανάγκες του
λιανικού άκρου του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς, να επιβληθούν στον ΟΤΕ και
επιπρόσθετες υποχρεώσεις πρόσβασης και διαφάνειας. Επίσης, είναι αναγκαίο να επιβληθούν
και υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού προκειµένου να γίνεται επίβλεψη της
αποτελεσµατικότητας της υποχρέωσης µη διακριτικής µεταχείρισης.
Υποχρέωση ∆ιαφάνειας
Πριν από την υιοθέτηση του νέου Κοινοτικού Κανονιστικού Πλαισίου, η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 2887/2000, είχε ζητήσει από τον ΟΤΕ να δηµοσιεύσει Προσφορά Αναφοράς
για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς ευκολίες.
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι πέραν των υποχρεώσεων πρόσβασης και µη διακριτικής µεταχείρισης,
είναι αναλογικό και αιτιολογηµένο να συνεχισθεί η επιβολή στον ΟΤΕ της υποχρέωσης
διαφάνειας δια της µορφής της υποχρεωτικής δηµοσίευσης της σχετικής Προσφοράς
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Αναφοράς η οποία θα υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και θα αποτελεί την βάση για την
σύναψη συµφωνιών παροχής αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. Η ως άνω
υποχρέωση διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς
πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση. Αυτό
διευκολύνει την είσοδό τους στην αγορά και ως εκ τούτου προωθεί τον ανταγωνισµό. Τα µέτρα
διαφάνειας παρέχουν επίσης µια µέθοδο για να διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε την
υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης, καθότι οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου
να εκτιµηθεί εάν υφίσταται τέτοια συµµόρφωση δεν θα ήταν άλλως διαθέσιµες. Συνεπώς, η
ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δια της ρυθµιστικής υποχρέωσης της διαφάνειας αντιµετωπίζεται ευθέως η
φύση ορισµένων βασικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τις εµπορικές πρακτικές του ΟΤΕ
κατά την παροχή αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων, και είναι σύµφωνη µε τα Άρθρα 9 (2) και
(4) της Οδηγίας για την Πρόσβαση. Το Άρθρο 9 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση προβλέπει
ότι η ΕΕΤΤ δύναται να αιτείται από έναν πάροχο µε ΣΙΑ, να δηµοσιεύει Προσφορά Αναφοράς
η οποία θα είναι επαρκώς αναλυτική, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα
εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούµενες
υπηρεσίες. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια περιγραφή των
σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς, και µια περιγραφή
των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών. Επιπροσθέτως, οι
εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον πάροχο, καθώς και την
τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης (backhaul links).
Για την περίπτωση όπου ένας πάροχος, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της Οδηγίας για τη
Πρόσβαση, έχει την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
αναφορικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση σε µεταλλικούς βρόχους, το Άρθρο 9 (4) της
Οδηγίας για τη Πρόσβαση απαιτεί την δηµοσίευση Προσφοράς Αναφοράς η οποία πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας για την
Πρόσβαση.
Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί η ως άνω υποχρέωση στον ΟΤΕ. Το Παράρτηµα του παρόντος
κειµένου περιέχει την λίστα µε τα κατ’ ελάχιστον στοιχεία που πρέπει να συµπεριληφθεί στην
σχετική Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ (Παράρτηµα 2).
∆εδοµένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να επικαιροποιείται προκειµένου να
αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, η ΕΕΤΤ προτείνει να αναθεωρείται κατόπιν
πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ ή να εξετάζεται το ενδεχόµενο αναθεώρησής της κατόπιν
θεµελιωµένου αιτήµατος είτε από την πλευρά του ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτηµένου
παρόχου. Ειδικότερα:
•

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την (πρώτη) αναθεωρηµένη Προσφορά
Αναφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης της ΕΕΤΤ η οποία θα εκδοθεί
κατόπιν της έκγρισης από την ΕΕ του προτεινόµενου Σχεδίου Μέτρων για την υπό
εξέταση αγορά, εντός εξήντα (60) ηµερών από το χρονικό σηµείο που η ως άνω
Απόφαση τίθεται σε εφαρµογή. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην
Προσφορά Αναφοράς για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις
συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι
αιτιολογηµένες.
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•

Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η
ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την
εµπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρµογής Προσφοράς
Αναφοράς, θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόµενες αλλαγές είναι
κατάλληλες και αιτιολογηµένες. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην
Προσφορά Αναφοράς για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις
συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι
αιτιολογηµένες.

•

Για την περίπτωση όπου το αίτηµα για αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς
υποβάλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαµβάνοντας
υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εµπειρία που
αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρµογής Προσφοράς Αναφοράς, θα
εξετάσει εάν η Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της
ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρηµένη
Προσφορά Αναφοράς, εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου ανάλογα µε τις
τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην
Προσφορά Αναφοράς για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τις
συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι
αιτιολογηµένες.

Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας
Πλαίσιο, δύναται να διεξάγει δηµόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη την
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις/
αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς.
Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρµογή της αναθεωρηµένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται
εύλογο χρονικό διάστηµα στους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου να προετοιµαστούν για τις
επικείµενες αλλαγές.
Το Άρθρο 9 της Οδηγίας για την Πρόσβαση, προβλέπει επίσης ότι η ΕΕΤΤ δύναται να
υποχρεώσει ένα πάροχο µε ΣΙΑ, να προβαίνει σε δηµοσιοποίηση ορισµένων πληροφοριών,
όπως λογιστικών πληροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, χαρακτηριστικών δικτύου, όρων και
προϋποθέσεων προσφοράς και χρήσης, και τιµών. Η ΕΕΤΤ είναι της άποψης ότι η πλειονότητα
των ως άνω πληροφοριών δεν παρέχεται επί του παρόντος από τον ΟΤΕ στην Προσφορά
Αναφοράς του. Το Άρθρο 9 (3) της Οδηγίας για την Πρόσβαση, αναφέρει ότι η ΕΕΤΤ δύναται
να ορίζει τις ακριβείς πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται, το επίπεδο λεπτοµέρειας
και τον τρόπο δηµοσιοποίησής τους, και ότι η ΕΕΤΤ δύναται να επιφυλάσσεται να ζητά
επιπλέον λεπτοµέρειες για τις περιπτώσεις εκείνες όπου περιστατικά στην αγορά υποδεικνύουν
ότι η υπάρχουσα υποχρέωση (δηµοσιοποίησης) δεν είναι επαρκής. Σε αυτό τα πλαίσιο, η
ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να παρέχει άµεσα στην
ΕΕΤΤ κάθε πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών αναφορικά µε την
αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός
της, και σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα και το επίπεδο λεπτοµέρειας που αναφέρονται στο
σχετικό αίτηµα της ΕΕΤΤ.
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Πέραν της ως άνω υποχρέωσης, ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει στην ΕΕΤΤ αναλυτική αναφορά
σχετικά µε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας (performance indicators) σε τριµηνιαία βάση
και ανά περίπτωση, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ θα πρέπει να έχει
επίσης δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα/ λογισµικό/ βάση δεδοµένων το οποίο
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό ή/ και την αποθήκευση των τιµών των δεικτών
αποδοτικότητας (Key Performance Indicators (KPI)), προκειµένου να µπορεί να εξάγει
πληροφορίες µε δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον, οι άλλοι πάροχοι θα πρέπει να µπορούν να
έχουν πρόσβαση στους δείκτες αποδοτικότητας/ δεδοµένα που σχετίζονται µε τις
δραστηριότητες τους και τις συναλλαγές τους µε τον ΟΤΕ. Τέλος, κατόπιν λήψης σχετικού
αιτήµατος από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να δηµοσιεύει στον
δικτυακό του τόπο ορισµένους ή και όλους τους δείκτες αποδοτικότητας µε κατάλληλη µορφή,
διασφαλίζοντας την αρχή του επιχειρηµατικού απορρήτου καθώς και την εµπιστευτικότητα
κρίσιµων εµπορικών πληροφοριών (λχ. µέσες ή συνολικές εκτιµήσεις, ή αναλυτικά τις τιµές
των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το όνοµα του παρόχου). Το ως άνω µέτρο θα επιτρέψει
στην ΕΕΤΤ να εποπτεύει καλύτερα, καθώς και να προλαµβάνει την όποια τυχόν διακριτική
µεταχείριση άλλου παρόχου αναφορικά µε την παροχή χονδρικής αδεσµοποίητης πρόσβασης
και συναφών ευκολιών. Οι δείκτες αποδοτικότητας δύνανται να περιλαµβάνουν (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) τα κάτωθι στοιχεία:
•

Αριθµό αιτούµενων αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (µε ανάλυση σε αριθµό βρόχων
πλήρους αδεσµοποίητης πρόσβασης και µεριζόµενης αδεσµοποίητης πρόσβασης).

•

Αριθµό παραδοθέντων τοπικών βρόχων (µε ανάλυση σε αριθµό βρόχων πλήρους
αδεσµοποίητης πρόσβασης και µεριζόµενης αδεσµοποίητης πρόσβασης και αριθµό
βρόχων που παραδόθηκαν εγκαίρως ή µε καθυστέρηση).

•

Αριθµός απορριφθέντων αιτήσεων τοπικών βρόχων/ αιτιολογία της απόρριψής τους.

•

Αριθµός ενεργών αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (πλήρης αδεσµοποίητη πρόσβαση
και µεριζόµενη).

•

Αριθµός καταργηθέντων βρόχων.

•

Αριθµός αναφερόµενων βλαβών (ανά προτεραιότητα, χωριστά για πλήρη και
µεριζόµενη αδεσµοποίητη πρόσβαση).
.

•

Αριθµός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπεται
στο συµφωνηµένο SLA.

Πέραν της επιβολής των υποχρεώσεων παροχής πρόσβασης και µη διακριτικής µεταχείρισης,
η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι εύλογο και αναλογικό να επιβληθεί στον ΟΤΕ – στα πλαίσια της
υποχρέωσης διαφάνειας - η υποχρέωση να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες τις συµφωνίες
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο που υπογράφει µε εναλλακτικούς παρόχους επί
τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και κάθε SLA (πέραν του βασικού) που
παρέχεται στους εναλλακτικούς παρόχους από τον ΟΤΕ επί τη βάσει εµπορικής
διαπραγµάτευσης.
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Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού
Η ΕΕΤΤ παρέθεσε ανωτέρω τους λόγους για τους οποίους η επιβολή της υποχρέωσης µηδιακριτικής µεταχείρισης (αµεροληψίας), συνιστά µέτρο απαραίτητο για την αντιµετώπιση
αριθµού προβληµάτων ανταγωνισµού που ανακύπτουν κατά την διαδικασία παροχής
αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων. Η υποχρέωση της µη διακριτικής µεταχείρισης, συχνά
µπορεί να απαιτεί την επιβολή παροχής χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, προκειµένου να
ελέγχεται η συµµόρφωση µιας επιχείρησης (ΟΤΕ) µε την εν λόγω υποχρέωση. ∆εδοµένης της
αγοραστικής δύναµης του ΟΤΕ και της σηµασίας που κατέχει η υποχρέωση µη διακριτικής
µεταχείρισης (ως µέσο αντιµετώπισης των προβληµάτων ανταγωνισµού που προσδιορίστηκαν
ανωτέρω), η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση λογιστικού
διαχωρισµού στην σχετική αγορά.
Η ΕΕΤΤ προτείνει συνεπώς ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να υπόκειται σε υποχρέωση µη διακριτικής
µεταχείρισης καθότι, ως καθετοποιηµένος πάροχος, έχει κάθε οικονοµικό κίνητρο να παρέχει
υπηρεσίες χονδρικής µε όρους και προϋποθέσεις µε διακτιτική µεταχείριση υπέρ των δικών του
επιχειρήσεων λιανικής κατά τρόπο που επιδρά αρνητικά στον ανταγωνισµό. Η υποχρέωση
λογιστικού διαχωρισµού, θα βοηθήσει συνεπώς την ΕΕΤΤ να παρακολουθεί τη συµπεριφορά
του ΟΤΕ αναφορικά µε την υποχρέωσή του όπως να µην προβαίνει σε διακριτική µεταχείριση.
Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή το µέτρο του λογιστικού διαχωρισµού
για τις δραστηριότητες του ΟΤΕ που σχετίζονται µε την παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης.
Σκοπός της επιβολής υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισµού είναι η παροχή
λεπτοµερέστερων πληροφοριών, συγκριτικά µε τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν
από τις υποχρεωτικές από το νόµο οικονοµικές καταστάσεις του ΟΤΕ, που απεικονίζουν µε
περισσότερη ακρίβεια την παροχή αδεσµοποίητης πρόσβασης ως να αποτελούσε ξεχωριστή
επιχειρηµατική µονάδα, καθώς επίσης και να προλαµβάνεται η διακριτική µεταχείριση προς
όφελος των δραστηριοτήτων του ίδιου του ΟΤΕ, ή των θυγατρικών του και των συνδεδεµένων
µε αυτόν επιχειρήσεων, και η µη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση.
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτίζονται και να δηµοσιεύονται ετησίως οι ακόλουθες
χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες
για
όλους
τους
χωριστούς
λογαριασµούς,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (µε την
επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηµατικού απορρήτου και άλλων γενικών νοµικών
υποχρεώσεων):28
•

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως

•

Κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου (λεπτοµερής µέθοδος υπολογισµού και τιµές
των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων)

•

Ενοποίηση λογαριασµών και συµφωνία µε προβλεπόµενους από το νόµο λογαριασµούς
ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης

•

Περιγραφή της µεθόδου κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης και των προτύπων

28 Βλέπε Παράρτηµα της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19 ης Σεπτεµβρίου 2006 για το λογιστικό διαχωρισµό και τα
συστήµατα κοστολόγησης, OJ L 266/64 of 11.10.2005.
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κόστους, των µεθόδων κατανοµής και αποτίµησης, της αναγνώρισης και χειρισµού του
έµµεσου κόστους
•

Παρατηρήσεις σχετικές µε τη µη διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη µεταφοράς
προκειµένου να δικαιολογείται η συµµόρφωση µε την υποχρέωση µη διακριτικής
µεταχείρισης)

•

Εκθεση λογιστικού ελέγχου

•

Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθµιστικώς προβλεπόµενων αρχών λογιστικών
και

•

∆ήλωση συµµόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου.29

Ωστόσο η ΕΕΤΤ, πριν λάβει την απόφασή της για τον ακριβή βαθµό του κάθετου και οριζόντιου
λογιστικού διαχωρισµού που προτίθεται να επιβάλει στον ΟΤΕ, προτείνει να διαβουλευθεί
περαιτέρω τις µεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισµού και τις µεθοδολογίες λογιστικού ελέγχου.
Για το ενδιάµεσο διάστηµα και εως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ
θα απαιτεί από τον ΟΤΕ να υποβάλει λογιστικό διαχωρισµό για την αδεσµοποίητη πρόσβαση
στον τοπικό βρόχο σύµφωνα µε την υφιστάµενη υποχρέωσή του στο πλαίσιο της Απόφασης
211/3/2001.30

Υποχρέωση Ελέγχου Τιµών και Κοστολόγησης
Το Άρθρο 13 (1) της Οδηγίας για την Πρόσβαση επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να επιβάλει υποχρεώσεις
αναφορικά µε την ανάκτηση κόστους και υποχρεώσεις ελέγχου τιµών για τις υπηρεσίες
πρόσβασης, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σηµαίνει
ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ µπορεί να εφαρµόζει υπερβολικές τιµές, ή να προβαίνει σε συµπίεση
περιθωρίου εις βάρος του τελικού καταναλωτή. Το µεταλλικό δίκτυο πρόσβασης χαρακτηρίζεται
από έλλειψη ανταγωνισµού, και οι υψηλοί φραγµοί εισόδου, σηµαίνουν ότι υπάρχει µικρή
πιθανότητα µελλοντικού ανταγωνισµού. Ελλείψει αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά,
ο ΟΤΕ έχει περιορισµένα κίνητρα να µειώσει το κόστος του και να λειτουργήσει κατά τρόπο
αποτελεσµατικό, δεδοµένου ότι µπορεί να µεταφέρει στους πελάτες του (οι οποίοι δεν έχουν
29 Η Σύσταση της Επιτροπής, ανωτέρω υποσηµείωση 31, προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση συµµόρφωσης πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον:- τα συµπεράσµατα του ορκωτού ελεγκτή;-όλες οι ασυµφωνίες που διαπιστώθηκαν;- συστάσεις εκ
µέρους του ορκωτού λογιστή (µε περιγραφή των αντίστοιχων συνεπειών)
- πλήρης περιγραφή της µεθόδου επαλήθευσης που διευθετήθηκε, και
- ορισµένα συγκενρωτικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά δεδοµένα (όπως για παράδειγµα προσαρµογές εκτίµησης τρέχοντος
κόστους, βασικές παραδοχές των µεθόδων καταλογισµού, επίπεδο κατανεµοµένου κόστους και βαθµός διακριτότηταης του
µοντέλου)
Η δηµοσίευση της δήλωσης συµµόρφωσης και των αποτελεσµάτων του λογιστικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε µορφή
εύκολα προσβάσιµη από τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντύπως ή ηλεκτρονικά, ή να δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του φορέα
εκµετάλλευσης ή τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
30 Βλέπε ανωτέρω υποσηµείωση 25, Άρθρο 3 παράγραφος. 3 δ.
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άλλες εναλλακτικές) αναποτελεσµατικά κόστη µε τη µορφή υπερβολικών τιµών. Ως εκ τούτου,
η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση κοστοστρεφούς
τιµολόγησης και η υποχρέωση ελέγχου τιµών για την αγορά χονδρικής. ∆εδοµένης της πλήρους
έλλειψης ανταγωνισµού, ο στόχος της τιµολογιακής ρύθµισης είναι να γίνει διαθέσιµη στους
παρόχους/ ανταγωνιστές του ΟΤΕ η πρόσβαση στο µεταλλικό δίκτυο και τις συναφείς ευκολίες
σε τιµές που θα ίσχυαν εάν η αγορά ήταν όντως ανταγωνιστική, επιτρέποντας παράλληλα στον
ΟΤΕ εύλογη απόδοση επί του απασχολούµενου κεφαλαίου του.
Η ΕΕΤΤ εξέτασε την εναλλακτική του να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση κοστοστρέφειας για
την πρόσβαση στο µεταλλικό δίκτυο πρόσβασης βάσει µεθοδολογίας του Πλήρως Κατανεµηµένου
Κόστους (ΠΚΚ –(FDC)). Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δεν πιστεύει ότι αυτή η µεθοδολογία θα οδηγούσε
στην αποτελεσµατική αντιµετώπηση της αποτυχίας της αγοράς λόγω υπερβολικής τιµολόγησης
είτε χρησιµοποιώντας τη κοστολογική βάση του ιστορικού κόστους είτε του τρέχοντος κόστους.
Οι υψηλές τιµές που προκύπτουν λόγω έλλειψης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού δεν
υποδεικνύουν απαραίτητα ότι ο πάροχος µε ΣΙΑ έχει υψηλά κέρδη. Αντιθέτως, ο πάροχος µε
ΣΙΑ ενδέχεται, ελλείψει ανταγωνισµού, να λειτουργεί µη αποτελεσµατικά. Η υποχρέωση του να
παρέχει τιµές που προέκυψαν µέσω της µεθοδολογίας ΠΚΚ αντιµετωπίζει θεωρητικά, το
πρόβληµα των υψηλών κερδών, αλλά δεν αντιµετωπίζει επαρκώς το ζήτηµα της µη
αποτελεσµατικής λειτουργίας.
Η ΕΕΤΤ προτείνει να επιβληθεί στον ΟΤΕ η υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιµές
πρόσβασης στον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της µεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσµου
Επαυξητικού Κόστους µε βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current
Cost)). Η µεθοδολογία ΜΜΕΚ αποτελεί µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία
κοστολόγησης που υπολογίζει το αποτελεσµατικό κόστος που προκύπτει από την παραγωγή της
καθορισµένης επαύξησης (increment) µακροπρόθεσµα, και επί τη βάσει της υπόθεσης ότι
ορισµένη παραγωγή έχει ήδη επέλθη. Ο παράγοντας ‘µακροπρόθεσµα’ αναφέρεται στον χρονικό
ορίζοντα στον οποίο όλα τα κόστη (συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαιουχικών δαπανών) είναι
µεταβλητά.
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η εν λόγω µεθοδολογία πληρεί τους στόχους του Άρθρου 5 της Οδηγίας για
την Πρόσβαση. Ενώ δύναται να συνιστά µια επαχθέστερη υποχρέωση από την υποχρέωση
κοστοστρέφειας συγκριτικά βάσει της µεθοδολογίας ΠΚΚ, συνιστά µια υποχρέωση αναλογική,
κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕΤΤ δηλαδή για την προαγωγή της
αποτελεσµατικότητας και του ανταγωνισµού και για την µεγιστοποίηση των οφελών του τελικού
καταναλωτή. Επιπροσθέτως δεν επιβάλει κάποιο δυσανάλογο βάρος αν αναλογισθεί κανείς τους
σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Οι προτεινόµενες από τον ΟΤΕ τιµές θα τελούν υπό την έγκριση
της ΕΕΤΤ.
Η ΕΕΤΤ προτίθεται συνεπώς να διατηρήσει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει συγκεκριµένες
τιµές για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο βάσει της µεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ, οι
οποίες (τιµές) θα εξάγονται από ένα µοντέλο "top-down" για υπηρεσίες αδεσµοποίητης
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο31 καθώς και από bottom-up µεθόδους για τις συναφείς ευκολίες
31 Το οποίο αναπτύχθηκε από τον ΟΤΕ, και τελεί υπό την προϋπόθεση των βελτιωτικών προτάσεων που υποβάλει
η ΕΕΤΤ κατόπιν του ετησίου ελέγχου της, και για το οποίο ο ΟΤΕ παρέχει στοιχεία αν και εκπρόθεσµα.
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όπως η συνεγκατάσταση32. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ προτείνει να χρησιµοποιήσει το δικό της
µοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσµατικότητα, ζητήµατα
οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ)33 προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσµατα
του top-down µοντέλου του ΟΤΕ. Τα αποτελέσµατα του bottom up µοντέλου της ΕΕΤΤ θα
διασταυρωνονται και µε αποτελέσµατα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η
ΕΕΤΤ θα προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου top-down.
Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία τιµολόγησης από τα
µοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόµενης χρονικής περιόδου (δηλ. έξι µήνες
πριν από την εφαρµογή των τιµών), η ΕΕΤΤ θα δύναται να ανατρέχει άµεσα στο δικό της µοντέλο
bottom-up (χρησιµοποιώντας τιµές για τις παραµέτρους των µοντέλων οι οποίες βασίζονται σε
στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς).
Ένα σύστηµα κοστολόγησης είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει επιβληθεί
σε έναν πάροχο η υποχρέωση κοστοστρέφειας, η υποχρέωση ελέγχου τιµών, η απόδοση του
κόστους ή/και έλεγχος τιµών λιανικής. Αναφορικά µε την παρούσα σχετική αγορά, η υποχρέωση
κοστοστρέφειας του ΟΤΕ προτάθηκε από την ΕΕΤΤ ως µια εύλογη ρυθµιστική υποχρέωση και
ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωµένη να επιβάλει και µια περαιτέρω υποχρέωση όσον
αφορά τα κοστολογικά συστήµατα βάσει των οποίων θα ρυθµίζεται ο ΟΤΕ.
Η αναλυτική εφαρµογή της ως άνω υποχρέωσης θα συµπεριληφθεί στη µελλοντική δηµόσια
διαβούλευση για τις µεθοδολογίες κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού, η οποία θα
εξετάζει µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν τη τήρηση λογιστικών στοιχείων, συγκεκριµένες
αναφορές που θα ζητούνται ανά περίπτωση, τον έλεγχο και την χρονική περιοδο στην οποία
πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία.
Η ΕΕΤΤ προτίθεται να διαβουλευθεί περαιτέρω τις µεθοδολογίες κοστολόγησης και λογιστικού
διαχωρισµού που θα υποστηρίζουν την κοστολόγηση των υπηρεσιών. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, η
ΕΕΤΤ προτείνει να διατηρηθεί το υπάρχον επίπεδο των υποχρεώσεων κοστολόγησης του ΟΤΕ έως
ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις.
Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισµού και το κοστολογικό σύστηµα του παρόχου µε ΣΙΑ
θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ.
Μετά τον έλεγχο δηµοσιεύεται ∆ήλωση Συµµόρφωσης από την ΕΕΤΤ, µε την επιφύλαξη της
Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας περί εµπορικού απορρήτου.
Περίληψη προτεινόµενων ρυθµιστικών υποχρεώσεων

32 Μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την πλήρη και µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό
βρόχο και υποβρόχο.
33 Προκειµένου να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιµοποιήσει
µεθόδους κοστολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ
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Η ΕΕΤΤ προτείνει, σχετικά µε την αγορά χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης
(συµπεριλαµβανοµένης της µεριζόµενης πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους,
να επιβληθούν οι ακόλουθες ρυθµιστικές υποχρεώσεις στον ΟΤΕ:
1.

Υποχρέωση Πρόσβασης
•

Ο OTE υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες και ευκολίες:
Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε µεταλλικούς τοπικούς βρόχους
Μεριζόµενη πρόσβαση σε µεταλλικούς τοπικούς βρόχους
Πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε µεταλλικούς υπο βρόχους
Μεριζόµενη πρόσβαση σε µεταλλικούς υπο βρόχους
Συνεγκατάσταση (συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης, και όπου
είναι κατάλληλο της αποµακρυσµένης και της εικονικής συνεγκατάστασης)
Συναφείς ευκολίες
Τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι
απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού
δικτύου αναφορικά µε αδεσµοποίητους τοπικούς βρόχους και
Πρόσβαση σε συστήµατα λογισµικού απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιµου
ανταγωνισµού στην παροχή των υπηρεσιών αδεσµοποίητης πρόσβασης σε
τοπικούς βρόχους.

•

Ο OTE θα εξακολουθήσει να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και ευκολίες σύµφωνα µε
την ισχύουσα προσφορά αναφοράς (RUO) εως ότου αυτή αναθεωρηθεί.

•

Ο ΟΤΕ να διαπραγµατεύεται µε καλή πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήµατα
των παρόχων αναφορικά µε επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατάστασης και
συναφείς ευκολίες.

•

Ο ΟΤΕ θα παρέχει σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών που
διευκρινίστηκαν ανωτέρω

•

Ο OTE υποχρεούται να προβεί στην σύναψη Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας (SLAs)
αναφορικά µε τις προαναφερόµενες υπηρεσίες και ευκολίες.

2.

Υποχρέωση Αµεροληψίας
•

Ο OTE θα εφαρµόζει ισοδύναµους όρους, σε ισοδύναµες περιστάσεις, σε άλλες
επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες, και θα παρέχει υπηρεσίες και
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πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας µε τις
παρεχόµενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των
συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.
3.

Υποχρέωση ∆ιαφάνειας
•

Ο OTE θα υπόκειται σε υποχρέωση διαφάνειας και θα δηµοσιεύει κατάλληλη προσφορά
αναφοράς. Η προσφορά αναφοράς θα περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που εκτίθενται
στο Παράρτηµα 2 του παρόντος κειµένου.

•

Ο OTE θα εξακολουθήσει να παρέχει πρόσβαση (και θα εξακολουθήσει να παρέχει τις
ίδιες προσφορές) σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
ισχύουσα προσφορά αναφοράς.

•

Ο OTE θα δηµοσιοποιεί συγκεκριµένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής
φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και προϋποθέσεις
παροχής και χρήσης καθώς και τιµές.

•

Ο OTE θα εξακολουθήσει να δηµοσιεύει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην
ισχύουσα προσφορά αναφοράς.

•

Ο ΟΤΕ θα κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες τις συµφωνίες αδεσµοποίητης πρόσβασης που
υπογράφει µε εναλλακτικούς παρόχους επί τη βάσει του δηµοσιευµένου RUO, καθώς και
όλα τα ‘πέραν του Βασικού’ SLAs (Advanced SLAs) που παρέχει ο ΟΤΕ επί τη βάσει
εµπορικής συµφωνίας

4.

5.

Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού
•

Ο OTE θα υπόκειται σε υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στο Άρθρο 11 της Οδηγίας για την Πρόσβαση.

•

Οι ισχύουσες ρυθµιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ αναφορικά µε το λογιστικό διαχωρισµό
θα διατηρηθούν, και ο ΟΤΕ θα συµµορφώνεται µε τις ως άνω υποχρεώσεις µέχρις ότου
η ΕΕΤΤ υιοθετήσει, κατόπιν διαβούλευσης, την Απόφασή της σχετικά µε τις
υποχρεώσεις κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ θα
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ
211/3/2001.34

Υποχρέωση Ελέγχου Τιµών και Κοστοστρέφειας

34 Βλέπε ανωτέρω υποσηµείωση 25, Άρθρο 3 παρ.3 δ.
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•

Η ΕΕΤΤ προτίθεται να διατηρήσει την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει κοστοστρεφείς
τιµές για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο βάσει της µεθοδολογίας
ΜΜΕΚ-ΤΚ, οι οποίες (τιµές) θα εξάγονται από ένα µοντέλο "top-down" για υπηρεσίες
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο καθώς και από bottom-up µεθόδους για τις
συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ προτείνει να
χρησιµοποιήσει το δικό της µοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως
αποτελεσµατικότητα, ζητήµατα οικονοµιών κλίµακος που επιδρούν στα κόστη κλπ)
προκειµένου να ελέγχει τα αποτελέσµατα του top-down µοντέλου του ΟΤΕ. Τα
αποτελέσµατα του bottom-up µοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυρώνονται και µε
αποτελέσµατα από βέλτιστες πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε
ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσµάτων του µοντέλου top-down.

.
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5.

Παράρτηµα 1 – Γλωσσάριο Όρων35

ATM

Asynchronous Transfer Mode – ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας
το οποίο επιτρέπει την µετάδοση δεδοµένων σε υψηλή
ταχύτητα.

Backhaul (ATM)

Χονδρική υπηρεσία σύνδεσης η οποία παρέχει χωρητικότητα
ανάµεσα στο δικτυακό εξοπλισµό ενός παρόχου σε τοπικό
κέντρο και σε ανώτερα ιεραρχικά σηµεία του δικτύου.

BBRAS

Broadband Remote Access Server - το BBRAS είναι ένα σηµείο
συγκέντρωσης της κίνησης των συνδροµητών.

Bitstream

Οι υπηρεσίες πρόσβασης υψηλής ταχύτητας bitstream (παροχή
υπηρεσιών DSL από τον κυρίαρχο πάροχο) συνίστανται στην
εγκατάσταση µιας σύνδεσης πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στις
εγκαταστάσεις του πελάτη (π.χ. εγκαθιστώντας εξοπλισµό
ADSL και προγραµµατίζοντας το δίκτυο τοπικής πρόσβασης)
το οποίο διατίθεται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών,
προκειµένου να τους επιτρέψει να παρέχουν λιανικές υπηρεσίες
υψηλών ταχυτήτων στους πελάτες. Ο πάροχος bitstream
δύναται επίσης να παρέχει υπηρεσίες µετάδοσης για µεταφορά
σε «υψηλότερο» επίπεδο στην ιεραρχία του δικτύου, όπου οι
πάροχοι υπηρεσιών µπορεί να διαθέτουν ήδη κάποιο σηµείο
παρουσίας (π.χ. σε επίπεδο κόµβου transit), επίσης γνωστές ως
υπηρεσίες µετάδοσης 'backhaul'.

Συνεγκατάσταση

Η παροχή, από έναν πάροχο Α σε έναν πάροχο Β, πρόσβασης
σε υλική υποδοµή (ιδίως φυσικό χώρο και φυσικές
εγκαταστάσεις) η οποία επιτρέπει στον πάροχο Β να
εγκαταστήσει εξοπλισµό στις εγκαταστάσεις του παρόχου Α.

Τοπικός βρόχος

Τοπικός βρόχος σηµαίνει το φυσικό συνεστραµένο ζεύγος
µεταλλικής ζεύξης που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του
δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε το βασικό
πλαίσιο διανοµής (main distribution frame) ή αντίστοιχη
ευκολία στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

35 Οι παρακάτω επεξηγήσεις αποδίδουν το περιεχόµενο λέξεων ή φράσεων που χρησιµοποιούνται από την ΕΕΤΤ
στο κείµενο της παρούσας διαβούλευσης, παρέχονται αποκλειστικά για λόγους καλύτερης κατανόησης του εν λόγω
κειµένου και δεν συνιστούν νοµικούς ορισµούς των σχετικών λέξεων ή φράσεων
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CPE

Customer Premises Equipment - Εξοπλισµός Εγκαταστάσεων
Πελάτη σηµαίνει τον τερµατικό εξοπλισµό, όπως τερµατικά,
τηλέφωνα modems, κ.α. τα οποία εγκαθίστανται στις
εγκαταστάσεις του πελάτη.

DSL

Digital Subscriber Line - Η τεχνολογία DSL επιτρέπει τη χρήση
χάλκινου καλωδίου για µεταφορά δεδοµένων µε υψηλή
ταχύτητα.
Ο Πολυπλέκτης / Αποπολυπλέκτης συνδροµητικών γραµµών.

DSLAM
Οπτική Ίνα

Η πλαστική ή γυάλινη (silicon dioxide) ίνα, η οποία
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση πληροφοριών µε τη χρήση
υπέρυθρων ή ορατού φωτός ως µέσου µεταφοράς (συνήθως
laser).

Σταθερή
Ασύρµατη Η χρήση ασύρµατης τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών
Πρόσβαση (ΣΑΠ)
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες.
Πλήρως αδεσµοποίητη Η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή σε
πρόσβαση στον τοπικό υποβρόχους του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης που
βρόχο
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του συνόλου του φάσµατος
συχνότητας του συνεστραµµένου µεταλλικού ζεύγους.
Hot spot
IP
Αποδεσµοποίηση
τοπικού βρόχου

∆ηµόσιος Χώρος στον οποίο παρέχεται ασύρµατη κάλυψη στο
διαδίκτυο.
Το Internet Protocol είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη
µετάδοση δεδοµένων στο διαδίκτυο.
του Η διαδικασία µε την οποία οι τοπικοί βρόχοι αποσυνδέονται
φυσικά από το δίκτυό τους και συνδέονται στο δίκτυο ενός
ανταγωνιστή παρόχου. Αυτό επιτρέπει σε παρόχους εκτός του
κυρίαρχου παρόχου να χρησιµοποιούν τον τοπικό βρόχο για
την παροχή υπηρεσιών απευθείας στους πελάτες.

Μεριζόµενη πρόσβαση Η παροχή σε ένα δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή
στον
αδεσµοποίητο υποβρόχο του κοινοποιηµένου παρόχου, η οποία επιτρέπει τη
τοπικό βρόχο
χρήση της ζώνης του φάσµατος συχνοτήτων του
συνεστραµένου µεταλλικού ζεύγους που δεν χρησιµοποιείται
για φωνή. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιµοποιείται
από τον κοινοποιηµένο πάροχο για την παροχή τηλεφωνικής
υπηρεσίας στο κοινό.
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Αδεσµοποίητη
Η συµφωνία που επιτρέπει στους παρόχους να διασυνδέονται
πρόσβαση στον τοπικό µε το τοπικό δίκτυο πρόσβασης στο πρώτο σηµείο σύνδεσης το
υπο βρόχο
οποίο είναι συνήθως στην άκρη του δρόµου.
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6.
Παράρτηµα 2 – Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη
Πρόσβαση στο Στρεπτό Ζεύγος Μεταλλικών Αγωγών του Τοπικού Βρόχου
(RUO)
Τα κάτωθι στοιχεία συνιστούν τον κατάλογο µε τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνονται στην Προσφορά Αναφοράς για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση του ΟΤΕ.
A. Προϋποθέσεις αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση που καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους
β) Πρόσβαση στη µη φωνητική περιοχή του φάσµατος συχνοτήτων ενός τοπικού
βρόχου, στην περίπτωση µεριζόµενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο
2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυσικής πρόσβασης,36 και την
διαθεσιµότητα τοπικών βρόχων σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου πρόσβασης.
3. Τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση τοπικών βρόχων,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεστραµµένου µεταλλικού
ζεύγους στον τοπικό βρόχο.
4. ∆ιαδικασίες παραγγελιών37, µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών και παροχής υπηρεσιών,
περιορισµοί χρήσης.
B. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης
1. Πληροφορίες σχετικά µε τα ∆ικτυακά Κέντρα του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης.
2. ∆υνατότητες συνεγκατάστασης στα ∆ικτυακά Κέντρα που αναφέρονται στο σηµείο 1
(συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχοµένως, της
αποµακρυσµένηςκαι της εικονικής συνεγκατάστασης).
3. Χαρακτηριστικά εξοπλισµού: περιορισµοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισµό που µπορεί
να συνεγκατασταθεί.
4. Θέµατα ασφαλείας: µέτρα που λαµβάνονται από τον κοινοποιηµένοφορέα εκµετάλλευσης
για την ασφάλεια των χώρων του.
5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό ανταγωνιστικών φορέων εκµετάλλευσης.
36 Η διάθεση των πληροφοριών µπορεί να περιοριστεί στους ενδιαφερόµενους για να αποφευχθούν θέµτα δηµόσιας ασφάλειας

37 Στις περιπτώσεις εκείνες όπου αιτήµατα για ΑΠΤΒ σχετίζονται και µε αιτήµατα φορητότητας ο ΟΤΕ θα πρέπει
να εξασφαλίζει, στο µέτρο που τον αφορά, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.
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6. Προδιαγραφές ασφαλείας.
7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι
περιορισµένος.
8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαιούχους, των χώρων στους οποίους
διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των ∆ικτυακών Κέντρων όπου η συνεγκατάσταση
δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας.
Γ. Συστήµατα Πληροφοριών
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, στα συστήµατα
πληροφοριών ή στις βάσεις δεδοµένων του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης για
προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιµολόγηση.
∆. Προϋποθέσεις παροχής
1. Προθεσµία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιων, συµφωνίες
επιπέδου υπηρεσιών, επιδιόρθωση σφαλµάτων, διαδικασίες αποκτάστασης του κανονικού
επιπέδου υπηρεσιών και παράµετροι ποιότητας υπηρεσιών.
2. Τυποποιηµένοι όροι συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης, ανάλογα µε την περίπτωση,
αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεπόµενων προθεσµιών.
3. Τιµές ή τρόποι τιµολόγησης για κάθε προαναφερόµενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και
ευκολία.
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