ΣΦΟΛΙΑ - ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΔΙΣ
ηεο WIND Διιάο Τειεπηθνηλσλίεο A.E.B.E.

επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ:
«Μεθοδολογία και ηο Μονηέλο για ηην εξέηαζη ηων οικονομικών
ππογπαμμάηων μεμονωμένων ή και ζςνδςαζηικών ςπηπεζιών ηων
επισειπήζεων με ζημανηική ιζσύ ζηην αγοπά»
ζύμθωνα με ηο άπθπο 30 ηος Ν. 3431/2006 και ηην παπάγπαθο 2.1.5 ηος
Παπαπηήμαηορ Β ηος Κανονιζμού Γενικών Αδειών, όπωρ αςηόρ ιζσύει.

Παπαηήπηζη νομικού πεπιεσομένος: Οη απόςεηο πνπ θαησηέξσ δηαηππώλνληαη,
απνηεινύλ ζρνιηαζκό ηνπ θεηκέλνπ πνπ έζεζε πξνο Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ε Δ.Δ.Τ.Τ.,
αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε Ταρπηήησλ Δπξπδσληθώλ Υπεξεζηώλ. Οη ζέζεηο πνπ
δηαηππώλνληαη δελ ηπγράλνπλ λνκηθά δεζκεπηηθέο γηα ηελ WIND Διιάο.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η εηαηξεία καο ζπκθσλεί θαηαξρήλ κε ηελ πξόηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα ηε
δηακόξθσζε ελόο ηππνπνηεκέλνπ κνληέινπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάδνληαη νη
ιηαληθέο πξνζθνξέο παξόρσλ κε ΣΙΑ. Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε ησλ βαζηθώλ
κεζνδνινγηθώλ αξρώλ, αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ απηνύ ζα
εληζρύζεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ξπζκηζηηθή βεβαηόηεηα πξνο όθεινο ηόζν ηνπ παξόρνπ
κε ΣΙΑ, όζν θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο αγνξάο.
Δληνύηνηο, εθθξάδνπκε νξηζκέλεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηηο πξνηάζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο, θαζώο νξηζκέλεο εμ απηώλ ζεσξνύκε
όηη ρξήδνπλ βειηηώζεσλ ή/θαη δηεπθξηλίζεσλ. Δπίζεο, ζεσξνύκε όηη ζε αξθεηά ζεκεία
δελ θαζίζηαληαη απνιύησο ζαθείο νη ελαιιαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ή/θαη
πξνθξίλνληαη από ηελ ΔΔΤΤ. Σην ζεκείν απηό ζα ήηαλ ζαθώο ρξήζηκε ε
ζπκπιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ κε παξαδείγκαηα γηα θάζε ελαιιαθηηθή.
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάδνληαη θαη ηεο
αλάιπζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζνδνινγίαο, ζεσξνύκε απνιύησο αλεπαξθέο ην
δηάζηεκα πνπ παξαζρέζεθε γηα ηε ζύληαμε ησλ απαληήζεώλ καο θαη ην ζρνιηαζκό
ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΔΔΤΤ. Γηα ην ιόγν απηό αηηεζήθακε εγγξάθσο παξάηαζε ελόο
κήλα, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ε εηαηξεία καο ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε ελδειερή
έιεγρν θαη λα ιάβεη ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεώλ ηεο. Τν αίηεκά καο γηα παξάηαζε ελόο κελόο
απνξξίθζεθε από ηελ ΔΔΤΤ. Καηόπηλ ηνύηνπ, πεξηνξηδόκαζηε ζηελ παξνρή
νξηζκέλσλ γεληθώλ ζρνιίσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνύκε όηη κεηά ηελ απόξξηςε
ηνπ αηηήκαηόο καο γηα παξάηαζε ελόο κήλα ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα αλαζεσξεζεί
ε πξόηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα δηαβνύιεπζε επί ηνπ κνληέινπ «θάζε ηέζζεξα ρξόληα» (βι.
ελόηεηα 12 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνύιεπζεο). Δθόζνλ γηα έλα ηόζν θξίζηκν δήηεκα
δελ παξέρεηαη επαξθήο ρξόλνο επεμεξγαζίαο ώζηε λα δνζνύλ πιήξεηο απαληήζεηο,
ζεσξνύκε εύινγν ηνπιάρηζηνλ λα επαλεμεηαζηεί ην δήηεκα απηό ζε έλα έηνο. Δληόο
ηνπ έηνπο απηνύ ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ηόζν ζηελ ΔΔΤΤ όζν θαη ζηα ινηπά
ελδηαθεξόκελα κέξε λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ
αλάγθε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κεζνδνινγίαο ή/θαη ηνπ κνληέινπ.
Σπλνπηηθά, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε όηη ε πξόηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
παξνύζα δηαβνύιεπζε εζηηάδεη ζηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θα ιεζηξηθήο
ηηκνιόγεζεο. Δληνύηνηο, δελ αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ζηαπξνεηδνύο δηεπηδόηεζεο
(cross-subsidisation). Δηδηθόηεξα, όπσο αλαιύεηαη ζηελ απάληεζή καο επί ηεο
Δξώηεζεο 1, δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη κε ηελ πξνηεηλόκελε ζπλδπαζηηθή
εμέηαζε ε ΔΔΤΤ πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ εάλ έλα πξόγξακκα έρεη ζπλνιηθά
ζεηηθό πεξηζώξην, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη σο απνηέιεζκα cross
subsidization θαη ζπγθεθξηκέλα επηδόηεζεο κηαο ππεξεζίαο κε ην πεξηζώξην θέξδνπο
πνπ παξέρεη κηα άιιε ππεξεζία, ρσξίο απαξαίηεηα ν πάξνρνο λα δηαζέηεη Σεκαληηθή
Ιζρύ ζε ακθόηεξεο ηηο αγνξέο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Δπνκέλσο, ζεσξνύκε αλαγθαίν
λα δηακνξθσζεί ην κνληέιν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ειέγρεηαη απνηειεζκαηηθά θαη
λα απνηξέπεηαη ε δπλαηόηεηα cross subsidization όηαλ ζην ζπλδπαζηηθό νηθνλνκηθό
πξόγξακκα πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο, ζηηο αγνξέο ησλ νπνίσλ ν πάξνρνο έρεη ΣΙΑ,
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έζησ θαη εάλ κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ bundle πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο
ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο δελ θαηέρεη ΣΙΑ.
Δηδηθόηεξα, ε ζπλδπαζηηθή εμέηαζε πνπ πξνηείλεηαη από ηελ ΔΔΤΤ ειέγρεη
νπζηαζηηθά ην πεξηζώξην θέξδνπο πνπ πξνθύπηεη ζπλνιηθά από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ
επηκέξνπο ππεξεζηώλ. Δπνκέλσο, εάλ θάπνηα ππεξεζία έρεη επαξθέο πεξηζώξην
θέξδνπο ώζηε λα θαιύςεη ηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από κηα πξόζζεηε
ππεξεζία, είλαη πηζαλό ε πξόζζεηε ππεξεζία λα πξνζθέξεηαη ζε ηηκή θάησ ηνπ
θόζηνπο ή κε αλεπαξθέο πεξηζώξην θέξδνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε
δηάζεζε αληαγσληζηηθώλ πξνγξακκάησλ από άιινπο παξόρνπο. Δθόζνλ ν πάξνρνο
έρεη Σεκαληηθή Ιζρύ ζηελ αγνξά έζησ κίαο εθ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
δηάζεζε ηνπ παθέηνπ ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ (ex ante).
Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ε κεκνλσκέλε εμέηαζε, όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο γελλά νξηζκέλεο απνξίεο θαη ρξήδεη
δηεπθξηλίζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ν έιεγρνο ηεο «επαύμεζεο (επηπιένλ
ππεξεζίαο)» ρσξίο λα θαζίζηαηαη ζαθέο κε πνηνλ ηξόπν πξνζδηνξίδεηαη πνηεο από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ bundle πξντόληνο απνηεινύλ ηελ «θύξηα ππεξεζία ηνπ
πξνγξάκκαηνο» θαη πνηεο ηελ «επαύμεζε». Δθόζνλ απηό θαζνξίδεηαη ειεύζεξα από
ηνλ πάξνρν κε ΣΙΑ, ηόηε ε παξνπζίαζε κηαο ππεξεζίαο κε αξλεηηθό πεξηζώξην
θέξδνπο σο «θύξηαο ππεξεζίαο» θαη ελ ζπλερεία ν ππνινγηζκόο ηνπ πεξηζσξίνπ
θέξδνπο κόλν γηα ηηο πξόζζεηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα νδεγεί ζηελ έγθξηζε παθέησλ
πνπ είηε ζπλνιηθά δελ παξέρνπλ επαξθέο πεξηζώξην θέξδνπο είηε πεξηιακβάλνπλ
ππεξεζίεο πνπ δελ παξέρνπλ επαξθέο πεξηζώξην θέξδνπο αιιά δελ εμεηάδνληαη γηαηί
εκθαλίδνληαη σο «θύξηεο ππεξεζίεο». Δπνκέλσο, πηζαλόλ ε κεζνδνινγία απηή λα
ήηαλ απνηειεζκαηηθόηεξε εάλ εθαξκνδόηαλ ηόζεο θνξέο όζεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζπλδπαζηηθό παθέην, νύησο ώζηε λα εμεηαζηνύλ σο
«επαπμήζεηο» όιεο νη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην, ζεσξώληαο θάζε
θνξά δηαθνξεηηθή ππεξεζία σο «θύξηα».
Τέινο, όζνλ αθνξά ην δήηεκα επηινγήο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ αλαθνξάο
θαηά ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε βαζηθά ζηνηρεία όπσο
ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο , ην ζπγθεθξηκέλν πςειόηεξν θόζηνο ζην νπνίν ππόθεηληαη νη
αληαγσληζηέο ελόο παξόρνπ κε ΣΙΑ, ηόζν ζην δίθηπν όζν θαη ζηηο άιιεο
ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην κνληέιν ηνπ Δύινγα Απνδνηηθνύ Παξόρνπ θαίλεηαη
λα αληηθαηνπηξίδεη θαιύηεξα ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο. Δληνύηνηο, ζα απαηηνύληαλ
πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα
επαλεμεηάδεηαη ην αληίζηνηρν κνληέιν αλαθνξάο , αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο
ηεο αγνξάο.

Μαξνύζη, 29 Απξηιίνπ 2010
Γηα ηε WIND Διιάο Τειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ.
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