Σπλέδξην FTTH Council Europe - Μόλαρν, 16 Φεβξνπαξίνπ 2012
Απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε ηωλ Δηθηύωλ Πξόζβαζεο Επόκελεο γεληάο
πξνο επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο Επξωπαϊθήο Ψεθηαθήο Αηδέληαο
Οκηιία Δξ. Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ,
Πξνέδξνπ ΕΕΤΤ
Πξνέδξνπ BEREC 2013
Κσρίες και Κύριοι,
Με κεγάιε ηηκή θαη ραξά απνδέρζεθα, γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα
ζπκκεηάζρσ σο νκηιεηήο ζε απηή ηε ζεκαληηθή εθδήισζε, απηή ηε θνξά ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ώκαηνο Επξσπαίσλ Ρπζκηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ (BEREC) γηα ην έηνο
2013.
Η παξνπζία κνπ εδώ επηβεβαηώλεη ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ πξνζδίδεη ην BEREC ζηελ αλάπηπμε λέσλ
δηθηπαθώλ ππνδνκώλ ππέξ-πςειώλ ηαρπηήησλ, σο δπλακηθό εξγαιείν πξόζβαζεο ζε θαηλνηόκεο
ππεξεζίεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Σν βήκα απηό κνπ πξνζθέξεη αθόκα ηελ επθαηξία λα
εθθξάζσ εθ λένπ ηελ πεπνίζεζε όηη νη ηερλνινγίεο νπηηθήο ίλαο ζην ζπίηη (FTTH) κπνξνύλ λα
δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξόιν ζηελ θαηεύζπλζε απηή.
ηα επόκελα δέθα ιεπηά, ζα ζαο παξνπζηάζσ ζπλνπηηθά ηηο απόςεηο ηνπ BEREC ζρεηηθά κε ην πώο
ε απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε δηθηύσλ πξόζβαζεο
λέαο γεληάο (NGA) ζηελ Επξώπε. Κεληξηθό κήλπκα ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είλαη όηη δελ ππάξρεη κία θαη
εληαία ιύζε, αιιά δηαθνξεηηθέο αλά πεξίπησζε ξπζκηζηηθέο επηινγέο, νη νπνίεο απαηηνύλ πξνζεθηηθή
αμηνιόγεζε, ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πξνώζεζεο ησλ επελδύζεσλ θαη
ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά.
Σα Δίθηπα Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο κεζνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο πνπ
έρνπκε πξόζθαηα πηνζεηήζεη ζην BEREC θαη ε νπνία έρεη ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. Με ηελ
επθαηξία απηή, ήζεια λα εθθξάζσ, εθ κέξνπο ηνπ BEREC, ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ FTTH Council Europe ζην δηάινγν απηό. ην BEREC ζεσξνύκε σο ζηξαηεγηθό ζηόρν
ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, κέζσ ελόο θαηάιιεινπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, ην
νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε πςειήο ηαρύηεηαο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πιήζνο
ππεξεζηώλ όπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε νηθηαθή ςπραγσγία, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε
εθπαίδεπζε, ε ηειε-εξγαζία, ε επηθνηλσλία κεηαμύ ζπζθεπώλ, νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη νη
εθαξκνγέο ηειε-ηαηξηθήο γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Αλακθηζβήηεηα, σο Ρπζκηζηέο πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε θαη ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
ζηελ Επξώπε, νη νπνίεο δελ είλαη επλντθέο γηα ηηο επελδύζεηο. Πξάγκαηη, ζήκεξα νη αγνξέο
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ παξακέλνπλ ππό πίεζε ελώ ηα έζνδα από παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κεηώλνληαη. Η απμαλόκελε ρξήζε ησλ δεκνθηιώλ ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ πνπ
παξέρνληαη από δηεζλείο παίθηεο, όπσο είλαη ε Google ή ην Facebook, δεκηνπξγνύλ απμαλνκέλε
δήηεζε γηα επξπδσληθά δίθηπα πςειήο ηαρύηεηαο. Σαπηόρξνλα, ε ηάζε απηή αιιάδεη ηε ξνή ησλ
πεγώλ εζόδσλ από ηελ Επξώπε πξνο ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ.

ε απηό ην πιαίζην, ε κεηάβαζε ζηα δίθηπα επόκελεο γεληάο εκθαλίδεηαη σο κνλόδξνκνο. Ωζηόζν,
θάζε απόθαζε γηα επέλδπζε ζε ππνδνκέο νπηηθώλ ηλώλ ζπλεπάγεηαη κηα δηεμνδηθή αλάιπζε
θόζηνπο-νθέινπο από ηνπο πηζαλνύο επελδπηέο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιόγνπο.
Αθελόο, ηα ππάξρνληα δίθηπα ραιθνύ απνδίδνπλ αθόκε έζνδα γηα ηα πξώελ θξαηηθά κνλνπώιηα,
πεξηνξίδνληαο ηα θίλεηξα γηα κεηάβαζε ζε νπηηθέο ίλεο. Αθεηέξνπ, νη πςειέο απαηηήζεηο γηα
θεθαιαηαθέο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αβεβαηόηεηα ηεο δήηεζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
κεζνπξόζεζκε απόζβεζε ηεο επέλδπζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππνδνκέο πξόζβαζεο δηθηύσλ λέαο
γεληάο κπνξνύλ θαηά θαλόλα λα ζεσξεζνύλ σο πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ δελ επηδέρεηαη
αλαπαξαγσγήο.
ε απηό ην ζαπκαζηό λέν θόζκν, είλαη πνιιέο νη αληημνόηεηεο πνπ εκείο νη Ρπζκηζηέο θαινύκαζηε λα
αληηκεησπίζνπκε. Χξεηαδόκαζηε άξαγε θαηλνύξηα λνκηθά, ηερληθά θαη ινγηζηηθά εξγαιεία γηα λα
αληηκεησπίζνπκε ηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο; Πώο κπνξνύκε λα πξνσζήζνπκε θαηάιιειεο θαη
απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο, ιακβάλνληαο σζηόζν ππόςε ηα εύινγα, αιιά ζπρλά αληηθξνπόκελα
ζπκθέξνληα ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ηεο αγνξάο; Απνηειεί ε ππνρξεσηηθή εγθαηάιεηςε ησλ
δηθηύσλ ραιθνύ, ελδερόκελν πνπ εμεηάδεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή, κηα βηώζηκε ιύζε γηα ηε γξήγνξε
κεηάβαζε ζε νπηηθέο ίλεο; Μπνξεί ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ηηκώλ πξόζβαζεο ηνπ ραιθνύ λα
ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα επελδύζεηο ζε δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο;
Οη επελδπηηθνί θνξείο, ηα πξώελ θξαηηθά κνλνπώιηα θαη νη εηαηξίεο θαισδηαθήο ηειεόξαζεο ζεσξνύλ
όηη κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ραιθνύ πξόζβαζεο ζα ελζαξξύλεη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
επσθεινύληαη από απηή, λα παξακείλνπλ ρξήζηεο ηνπ ραιθνύ, αληί λα κεηαβνύλ ζε δίθηπα νπηηθώλ
ηλώλ. Αληίζηνηρα, εηαηξίεο πνπ δε δηαζέηνπλ ηδηόθηεην δίθηπν θαη βαζίδνληαη ζε ρνλδξηθή αγνξά
πξντόλησλ αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνπηθό βξόρν, αλαγλσξίδνπλ επίζεο όηη ελδερόκελεο
ρακειόηεξεο ρξεώζεηο γηα ηελ πξόζβαζε ζην δίθηπν ραιθνύ ζα νδεγνύζαλ ζε αύμεζε ηεο όπνηαο
θεξδνθνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα ιεηηνπξγνύζαλ σο αληηθίλεηξν γηα ηε κεηάβαζε ζε δίθηπα νπηηθώλ
ηλώλ.
Καηά ηελ άπνςή καο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA)
δελ εμαληιείηαη κόλν ζην θόζηνο ηνπ ραιθνύ, αιιά απαηηεί νπζηαζηηθά έλα ζπλδπαζκό από
ηερλνινγίεο θαη πιαηθόξκεο πξόζβαζεο, ζηαζεξέο θαη αζύξκαηεο. Μεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη ν
ραιθόο, ηα θαισδηαθά δίθηπα, νη νπηηθέο ίλεο θαη ηα θηλεηά δίθηπα 4εο γεληάο (LTE), πνπ κπνξνύλ λα
ζπλδπάδνληαη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ
παξόρσλ.
Σα δεηήκαηα ηνπ αληαγσληζκνύ, απαηηνύλ, επίζεο, πξνζεθηηθή δηεξεύλεζε. Αδηθαηνιόγεηε δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε ή άιια ηερλεηά εκπόδηα εηζόδνπ λέσλ παηθηώλ ζηελ επξπδσληθή αγνξά ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά. Δηαθνξεηηθά, αλ επηηξαπνύλ αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο
κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαρεία απαμίσζε επελδύζεσλ ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθό βξόρν, ν
νπνίνο, επί ηνπ παξόληνο, ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο γηα ηελ
παξνρή επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ.
Γηα λα δηαηεξεζεί όκσο ε ηζνξξνπία θαη λα απνθεπρζνύλ ζηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο από ηνπο
παξόρνπο κε δεζπόδνπζα ζέζε, εκείο, νη Εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νθείινπκε λα δηαζθαιίζνπκε,
όηη ε πξόζβαζε ζε ππνδνκέο Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA) παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο
παξόρνπο ππό ηζόηηκεο, δίθαηεο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο, όπσο νξίδεη ην επξσπατθό δίθαην.
Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, πνηθίια ξπζκηζηηθά κέηξα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε ζηαζεξά δίθηπα.
Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή πξόζβαζεο ζε θξεάηηα, ζθνηεηλέο νπηηθέο ίλεο,
ηεξκαηηθά ζεκεία δηθηύσλ, ππαίζξηεο θακπίλεο, νπηηθνύο βξόρνπο ππν-βξόρνπο, θπζηθή ή εηθνληθή
ζπλεγθαηάζηαζε, πξόζβαζε ζε εζσηεξηθή θηηξηαθή θαισδίσζε θαζώο θαη ζε αλαβαζκηζκέλεο
ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο (ΧΕΠ). Εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη ππνρξεώζεηο γηα
κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, γηα δηαθάλεηα θαη γηα κεραληζκνύο ειέγρνπ ηνπ θόζηνπο. Επηπιένλ,
ελζαξξύλνπκε πξσηνβνπιίεο ζπλεπέλδπζεο θαη ζρήκαηα θαηακεξηζκνύ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ,
όπσο είλαη νη καθξνρξόληεο ζπκβάζεηο κεηαμύ ησλ παξόρσλ.

Επηπιένλ, εκείο ζην BEREC πηζηεύνπκε όηη ε ιεγόκελε αξρή ηεο «θιίκαθαο ησλ επελδύζεσλ»
κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA). ηελ πξάμε,
ε αξρή απηή ζεκαίλεη όηη νη αληαγσληζηέο αλαπηύζζνπλ, ζηαδηαθά ηηο ηδηόθηεηεο ππνδνκέο ηνπο,
κεηώλνληαο αληίζηνηρα ηελ εμάξηεζή ηνπο από ηα πξντόληα ρνλδξηθήο ηνπ παξόρνπ κε δεζπόδνπζα
ζέζε.
Η εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ κεζόδσλ θνζηνιόγεζεο, όπσο είλαη ε κέζνδνο ηνπ καθξνπξόζεζκνπ
νξηαθνύ θόζηνπο, κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ηόζν ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ
όζν θαη ζε απνδνηηθέο επελδύζεηο, ελζαξξύλνληαο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε δηθηύσλ
πξόζβαζεο λέαο γεληάο. Λόγσ δε ηεο καθξάο δηάξθεηαο δσήο ησλ δηθηύσλ απηώλ, νη πξνζαξκνγέο
θόζηνπο, όπνπ απηέο απαηηνύληαη, πξέπεη λα δηαρένληαη κε δηαθάλεηα ζε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε
ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ξπζκηζηηθή αβεβαηόηεηα. Ιδηαίηεξα ζα πξέπεη
λα απνθεύγεηαη κε θάζε ηξόπν ε αηθλίδηα αιιαγή ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ, θαζώο κπνξεί λα επηθέξεη
ζεκαληηθνύο θιπδσληζκνύο ζηελ αγνξά.
Θα κνπ επηηξέςεηε λα ηνλίζσ ζην ζεκείν απηό, όηη εκείο, ηα κέιε ηνπ BEREC, θαηαλννύκε πιήξσο ηηο
πξνθιήζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ ππέξ-πςειώλ ηαρπηήησλ.
Είκαζηε δε πεπεηζκέλνη όηη ε αλάπηπμε δηθηύσλ πξόζβαζεο λέαο γεληάο δελ απνηειεί απηνζθνπό,
αιιά έλα κέζν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ.
Η πξνώζεζε ηεο επξπδσληθόηεηαο βαζίδεηαη όρη κόλν ζηνλ παξάγνληα ηεο πξνζθνξάο, αιιά ζε
κεγάιν βαζκό θαη ζηνλ παξάγνληα ηεο δήηεζεο. Φξνλνύκε όηη κόλν νη «έμππλεο» on line ππεξεζίεο
κε πςειή απνδνρή από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, πνπ ζα παξέρνληαη από ηνπο παξόρνπο ππό
αζθαιείο όξνπο θαη ζπλζήθεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ζε
απόζβεζε ησλ επελδύζεσλ ζε λέα δίθηπα.
Κπξίεο θαη Κύξηνη,
ε απηό ην αλαδπόκελν επξπδσληθό νηθνζύζηεκα, όινη νη ελδηαθεξόκελνη, όπσο είλαη νη πάξνρνη
δηθηύσλ, νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνύ, νη εηαηξίεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ,
νη θνξείο ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη θνηλόηεηεο ρξεζηώλ ζα πξέπεη λα
πξνσζήζνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμύ ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην
κέιινλ. Η πξνζθόιιεζε ζε πξαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο ή ζε παιαηόηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια
είλαη απίζαλν λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η αλάδεημε ησλ δεκηνπξγηθώλ ζαο ηθαλνηήησλ είλαη έλαο
ζεκαληηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο.
πλνςίδνληαο, ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη νη ξπζκηζηέο – κέιε ηνπ BEREC είκαζηε
αθνζησκέλνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Ψεθηαθήο Αηδέληαο, πξνάγνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα
ζηηο εζληθέο αγνξέο πνπ ξπζκίδνπκε θαη επνπηεύνπκε. Θα ζπλερίζνπκε δε λα ππεξαζπηδόκαζηε ην
δηθαίσκα όισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ, αλεμαξηήησο ηόπνπ δηακνλήο, εζληθόηεηαο ή θνηλσληθήο
ζέζεο, λα επσθειεζνύλ από ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο.
Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

