ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ Δρ. Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΤΤ & BEREC
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «EL PAIS»
Μία Υπερ-Αρχή που θα ρυθμίζει όλους τους κλάδους της οικονομίας δεν αποτελεί
κατάλληλη λύση

Ο Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «El Pais»
τόνισε ότι η σχεδιαζόμενη από την ισπανική κυβέρνηση ενοποίηση οκτώ διαφορετικών
ανεξάρτητων αρχών και η δημιουργία μιας Υπερ-Αρχής που θα ρυθμίζει όλους τους κλάδους
(ενέργεια, μεταφορές τηλεπικοινωνίες, ραδιοτηλεοπτικά, τυχερά παιχνίδια κλπ) δεν θα είναι
στην πράξη εύκολη υπόθεση. Παράλληλα, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για την επιβολή
επιπλέον ρυθμίσεων στους over-the-top players του Διαδικτύου.
«Πεποίθησή μου είναι ότι το έργο κάθε Ρυθμιστικής Αρχής απαιτεί ισχυρή εξειδίκευση. Δε
γνωρίζω τις λεπτομέρειες του ισπανικού μοντέλου, αλλά μία ενιαία ρυθμιστική αρχή, που θα
εποπτεύει όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας πιθανόν να ακούγεται ως μία ελκυστική
ιδέα. Στην πράξη, όμως, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει,
καθότι η νομοθεσία και η πρακτική της εφαρμογή διαφέρει από κλάδο σε κλάδο», εξήγησε ο Δρ.
Λεωνίδας Κανέλλος.
Ο Πρόεδρος του BEREC δήλωσε ακόμα ότι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Iσπανικής
Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών (CMT) πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν και σε
θέματα προστασίας των καταναλωτών. «Η CMT υπήρξε πολύ δραστήρια στις ομάδες εργασίας
του BEREC για την εποπτεία της αγοράς, τη διεθνή περιαγωγή και τη σύγκλιση αγορών και η
ανεξαρτησία της πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω». Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ένα
ενιαίο ρυθμιστικό μοντέλο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι οι περισσότερες χώρες έχουν
επιλέξει να ιδρύσουν ρυθμιστικές αρχές που εποπτεύουν παρεμφερείς κλάδους, όπως είναι οι
τηλεπικοινωνίες, τα ραδιοτηλεοπτικά και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες. «Το έργο της CMT είναι
πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή, τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ανάκαμψη της
ισπανικής οικονομίας», δήλωσε.
Όσον αφορά το αίτημα πολλών παραγόντων της αγοράς, όπως είναι αυτό της Telefonica, για τη
ρύθμιση των γιγάντων του Διαδικτύου, όπως η Google, ο Δρ. Λ. Κανέλλος πιστεύει ότι «έργο
ενός ρυθμιστή είναι η αποτελεσματική προώθηση του ανταγωνισμού σε οργανωμένες αγορές.
Υπό αυτή την έννοια, δεν τίθεται θέμα εισαγωγής περισσότερων ρυθμίσεων, αλλά αντίθετα
περιορισμού τους, ώστε για παράδειγμα, στην περίπτωση των λεγόμενων over-the-top παικτών,
οι παραδοσιακοί πάροχοι από την Ευρώπη να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν επενδυτικά και
επιχειρηματικά και να τους ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις» κατέληξε.

