Μαρούσι, 22-12-2016
ΑΠ: 792/08

ΑΠΟΦΑΣΗ
Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών
πρόσβασης:
(α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς
χρήστες, και
(β) ISDN PRA,
καθώς και άρση των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 16 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και 43 παρ. 1
(β) και 44 παρ. 4 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύουν.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),
Αφού έλαβε υπόψη:
α.

τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήµερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία
α’, ι’, ιβ’ και ιστ’, καθώς και τα άρθρα 16, 17, 38 και 41 έως 54, ιδίως δε
τα άρθρα 43 παρ. 1 περίπτωση β και 44 παρ. 4 αυτού

β.

την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009, για την τροποποίηση των
οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,

γ.

την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κοινό κανονιστικό
πλαίσιο για ∆ίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία
Πλαίσιο), Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033,
ιδίως το άρθρο 16 παρ. 3 αυτής,
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δ.

την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε
∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και
µε τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσηµη
Εφηµερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

ε.

τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά µε
σηµαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων
κανονιστική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οδηγία 2002/21/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79,

στ.

τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση
της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου
κανονιστικών ρυθµίσεων για τα ∆ίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (2002/C 165/0, OJ C165/6, 11-7-2002),

ζ.

τη Σύσταση της Επιτροπής της 15.10.2008 σχετικά µε τις
κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, [Ε(2008) 5925 τελικό],

η.

την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισµός ∆ιαδικασίας
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/Β΄/ 17-4-2003),

θ.

την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8.08.2011, «Ορισµός των εθνικών
αγορών: (α) λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε
σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και
managed VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω
γραµµών πρόσβασης ISDN PRA, καθορισµός επιχειρήσεων µε
σηµαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, και υποχρεώσεις αυτών (2ος
Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1907/B/30-08-2011),

ι.

την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 765/15/22-6-2015 «∆ιεξαγωγή Εθνικής ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ,
όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά µε την ανάλυση των
αγορών:
Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή
θέση µέσω γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed
VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3ος
κύκλος ανάλυσης αγορών).
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Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή
θέση µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3ος
κύκλος ανάλυσης αγορών).
Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (4ος
κύκλος ανάλυσης).
Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για
προϊόντα µαζικής κατανάλωσης (4ος κύκλος ανάλυσης).
ια.

ιβ.

τα µε αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31110/3.11.2015, 31053/02.11.2015,
31196/03.11.2015, ΕΜΠ 6027/02.11.2015, ΕΜΠ 6029/02.11.2015,
ΕΜΠ 6030/02.11.2015 σχόλια των συµµετεχόντων εταιρειών Forthnet,
WIND, CYTA, Vodafone, HOL και ΟΤΕ στην ανωτέρω ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση, η οποία διήρκεσε από την ∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2015 έως
την ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου 2015,
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 784/02/27-10-2016 µε θέµα: «Κοινοποίηση
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθµιστικές
Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την ανάλυση της ΕΕΤΤ για
τον ορισµό, την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού και τις
προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές:
• Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή
θέση µέσω γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed
VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3ος
κύκλος ανάλυσης αγορών)
• Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή
θέση µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3ος
κύκλος ανάλυσης αγορών)
• Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (4ος
κύκλος ανάλυσης)
• Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για
προϊόντα µαζικής κατανάλωσης (4ος κύκλος ανάλυσης)
σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει
τροποποιηθείσα, Άρθρο 16 του Ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012],

ιγ.

ιδ.

την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26174/16.11.2016 επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, µε θέµα «Case
EL/2016/1938: access to the public telephone network at a fixed
location for residential and non-residential customers in Greece.
Request for information pursuant to Article 5(2) of Directive
2002/21/EC»,
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 6389/Φ960/18.11.16
επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε θέµα «Case
EL/2016/1938: access to the public telephone network at a fixed
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location for residential and non-residential customers in Greece.
Request for information pursuant to Article 5(2) of Directive
2002/21/EC»,
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. ΕΕΤΤ 6419/Φ960/1.12.16 επιστολή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, µε θέµα «Απόφαση της
Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση EL/2016/1938: πρόσβαση στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη
οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα. Άρθρο 7, παράγραφος 3 της Οδηγίας
2002/21/ΕΚ: Ουδεµία παρατήρηση»,

ιε.

ιστ.

την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31140/16-12-2016 Εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

ιζ.

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.
Παπαουλάκη).

ΕΠΕΙ∆Η:
1

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό και

κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναφορικά µε
τον ορισµό σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων
ρύθµισης, η ΕΕΤΤ βάσει των αρµοδιοτήτων της δυνάµει του άρθρου
12 παρ.1 στοιχείο (α) του Νόµου 4070/2012, όπως ισχύει, καλείται να
ορίσει σχετικές αγορές στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές
γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη
διαδικασία ταυτοποίησης και ορισµού αγορών που περιγράφεται στο
Νόµο 4070/2012, όπως ισχύει, (άρθρο 41 επ), σύµφωνα και µε τις
διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο (άρθρο 15 επ), όπως ισχύει,
τηρουµένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόµου (και άρθρα 6 και 7
της Οδηγίας Πλαίσιο, ως ισχύει τροποποιηθείσα).
1.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 και 21 της Οδηγίας Πλαίσιο «1.Οι
εθνικές ρυθµιστικές αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών
βασιζόµενες στις αγορές που ταυτοποιούνται στη σύσταση και
1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν δια του άρθρου 1, της
παραγράφου (18), στοιχείου α) της ως άνω Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, L 337/ 37, 18.12.2009
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λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραµµές. Τα
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η ανάλυση αυτή να διεξάγεται, κατά
περίπτωση, σε συνεργασία µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές
ανταγωνισµού. 2. Όταν εθνική ρυθµιστική αρχή, δυνάµει των
παραγράφων 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή του άρθρου 8 της
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), πρέπει να καθορίσει
εάν θα επιβληθούν, θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αρθούν
υποχρεώσεις επιχειρήσεων, καθορίζει µε βάση την ανάλυση αγοράς
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά πόσον µία σχετική
αγορά είναι όντως ανταγωνιστική».
1.3 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της ίδιας διάταξης: «Όταν µια εθνική
κανονιστική αρχή συµπεραίνει ότι η αγορά είναι όντως ανταγωνιστική,
δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί καµία από τις ειδικές κανονιστικές
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ήδη τοµεακές κανονιστικές
υποχρεώσεις, η αρχή αίρει τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν
επιβληθεί σε επιχειρήσεις στη σχετική αγορά. Τα µέρη που
επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων, ειδοποιούνται
εγκαίρως.»
1.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 3 του Ν.4070/2012: «41. 3. Η
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς περιλαµβάνει τον ορισµό των
σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του
ανταγωνισµού, τον ορισµό επιχειρήσεων µε Σηµαντική Ισχύ και τον
προσδιορισµό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών
ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης
των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο,
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τον παρόντα νόµο, η ΕΕΤΤ
µπορεί να ζητά τη συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού»
1.5 Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει, και ο Ν.4070/2012
(άρθρα 41 και 43) ορίζουν περαιτέρω ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης
του ορισµού των σχετικών αγορών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της
αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού στις ως άνω αγορές
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις
Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση [(Ε(2014) 710, (OJ L295/79,
11-10-2014)] (εφεξής «Νέα Σύσταση»). «Η ΕΕΤΤ καθορίζει, µε βάση
την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο µία σχετική αγορά είναι επαρκώς
ανταγωνιστική, προκειµένου να αποφασίσει αν θα επιβάλει,
διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις,
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δυνάµει της παρούσας παραγράφου, του άρθρου 44 ή των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον διαπιστώσει,
µε βάση την ανάλυση της αγοράς ότι: [α. ….] β. Η σχετική αγορά είναι
επαρκώς ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε
από τις υποχρεώσεις και, σε περίπτωση που έχει επιβάλει
υποχρεώσεις σε παρόχους µε σηµαντική ισχύ στη σχετική αγορά,
οφείλει να άρει αυτές. Τα µέρη που επηρεάζονται από την άρση των
υποχρεώσεων ειδοποιούνται εντός δέκα πέντε ηµερών από την
έναρξη ισχύος της απόφασης2.»
1.6 Βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 4070/2012, η
ΕΕΤΤ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 και του
άρθρου 62 του παρόντος, δεν επιβάλλει τους µηχανισµούς ελέγχου
λιανικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε επί
µέρους αγορές στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσµατικός
ανταγωνισµός.
1.7 Σύµφωνα µε το άρθρο 12 στοιχείο ιβ και το άρθρο 17 του Ν.
4070/2012, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση σε κάθε περίπτωση
πριν από τη λήψη µέτρων που έχουν σηµαντική επίπτωση στη σχετική
αγορά, κατ΄ εφαρµογή του Νόµου, δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη
τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόµενο
µέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
1.8 Σύµφωνα µε τα άρθρα 12, στοιχ. ι’, και 45, παρ. 1, 5 και 7, του Ν.
4070/2012: «1. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή/και
κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην περίπτωση
κατά την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος νόµου, προτίθεται να
αποφασίσει επί θέµατος το οποίο:
α) εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 42 ή 43 ή 47 του
παρόντος νόµου και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών - µελών,
κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο µέτρου προσβάσιµο στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο BEREC και τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 το υ άρθρου 16 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και
των Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών των άλλων κρατών - µελών µόνον
εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός.»,
«5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC
όλα τα εγκεκριµένα τελικά µέτρα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παραγράφου 1 στοιχεία α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.», «7. Εάν
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της προθεσµίας του ενός µηνός που
2

Άρθρο 43 παρ. 1 (β) του Ν. 4070/2012
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προβλέπεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ και το
BEREC τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο µέτρου µε
το οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις από την ΕΕΤΤ, είτε δηµιουργεί
φραγµούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αµφισβητεί σοβαρά τη
συµβατότητά του µε το κοινοτικό δίκαιο, η ΕΕΤΤ δεν εγκρίνει το σχέδιο
µέτρου για τρεις ακόµη µήνες µετά τη σχετική γνωστοποίηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει το σχέδιο
µέτρου, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του BEREC ή όποιας άλλης Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής».
1.9 Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 1 και άρθρο 43 παρ. 3 του

Ν. 4070/2012:
«42.1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε βάση τις
συνθήκες που επικρατούν στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
ελληνική αγορά, τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές
Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθώς και τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού.»
«43.3. Για τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το
αντίστοιχο σχέδιο µέτρου σύµφωνα µε το άρθρο 45:
α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούµενου µέτρου για την
αγορά αυτή. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η περίοδος αυτή
µπορεί να παραταθεί µέχρι τρία επιπλέον έτη, µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον η
τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός µηνός από την
κοινοποιούµενη πρόταση,
β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρηµένης Σύστασης
Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αγορές που δεν
έχουν προηγουµένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1.10Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’άριθ. 2014/710/ΕΚ Σύστασης, «Όταν

οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές προσδιορίζουν άλλες αγορές πέραν
εκείνων που παρατίθενται στο παράρτηµα, θα πρέπει να
αποδεικνύουν, και η Επιτροπή θα επαληθεύει, ότι πληρούνται
σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) υπάρχουν υψηλοί και µη
παροδικοί φραγµοί εισόδου — διαρθρωτικοί, νοµοθετικοί ή
κανονιστικοί· β) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει προς πραγµατικό
ανταγωνισµό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα, αν ληφθεί υπόψη
η κατάσταση του βασιζόµενου στην υποδοµή ανταγωνισµού και των
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λοιπών ειδών ανταγωνισµού, που αποτελούν το αίτιο των φραγµών
εισόδου· γ) το δίκαιο ανταγωνισµού και µόνο δεν αρκεί για την
κατάλληλη αντιµετώπιση της ή των αδυναµιών που έχουν εντοπιστεί
στην αγορά».
1.11Ακολούθως, το σηµείο 22 του Προοιµίου της ως άνω Νέας Σύστασης
αναφέρει:
«Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν στην
τρικριτηριακή δοκιµασία τις αγορές που απαριθµούνται στα
παραρτήµατα της σύστασης 2003/311/ΕΚ της Επιτροπής (6) και της
σύστασης 2007/879/ΕΚ, και δεν περιλαµβάνονται πλέον στο
παράρτηµα της παρούσας σύστασης, εφόσον αυτές υπόκεινται επί
του παρόντος σε ρύθµιση δεδοµένων των εθνικών συνθηκών, ώστε να
εκτιµούν αν, µε βάση τις εθνικές συνθήκες, οι εν λόγω αγορές
εξακολουθούν να επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση.»
2

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΘΕΣΗ (Α) ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PSTN, ISDN BRA και
MANAGED VOIP, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ (Β) ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISDN PRA
2.1 Στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου ανάλυσης αγοράς, η ΕΕΤΤ, µε την

Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 614/011/8.08.2011 (δηµοσιευθείσα στο τεύχος Β’
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε αριθµό 1907, την 30η-08-2011),
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, ενόψει των εθνικών συνθηκών,
υφίστανται οι ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντων / υπηρεσιών
λιανικής:
•

Αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε
σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και
managed VoIP, για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες.

•

Αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε
σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA.

2.2 Ακολούθως, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση του ανταγωνισµού επί των

ορισθείσων αγορών και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ως άνω
αγορές χαρακτηρίζονται από έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
και ότι η εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε»
(εφεξής ΟΤΕ) θα πρέπει να ορισθεί ως επιχείρηση κατέχουσα
Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) τόσο στη λιανική αγορά πρόσβασης στο δηµόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω PSTN, BRA-ISDN και
managed VoIP συνδέσεων για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες όσο
και στη λιανική αγορά πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε
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σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA. ∆υνάµει της ως
άνω ανάλυσης, του επιβλήθηκε µια σειρά κατάλληλων και αναλογικών
κανονιστικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, του επιβλήθηκαν οι εξής
υποχρεώσεις:
Α. Κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών
πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP, για οικιακούς και
µη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα.
(α) Υποχρεώσεις Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών (ΧΕΓ)
i.

Υποχρέωση παροχής Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών (ΧΕΓ)
και υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης σε συναφείς
ευκολίες δικτύου

ii.

Υποχρέωση Αµεροληψίας για τη Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών
(ΧΕΓ)

iii.

Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού
Εκµίσθωση Γραµµών (ΧΕΓ)

iv.

Υποχρέωση ∆ιαφάνειας για τη Χονδρική Εκµίσθωση Γραµµών
(ΧΕΓ)

v.

Υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης για τη Χονδρική
Εκµίσθωση Γραµµών (ΧΕΓ)

για

τη

Χονδρική

(β) Υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης
i.

Υποχρέωση ελέγχου τιµών και κοστολόγησης για τις υπηρεσίες
λιανικής πρόσβασης

ii.

Υποχρέωση
πρόσβασης

iii.

Υποχρέωση ∆ιαφάνειας για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης

iv.

Υποχρέωση σχετικά µε την αλληλένδετη πώληση προϊόντων
λιανικής

v.

Υποχρέωση Λογιστικού ∆ιαχωρισµού για τις υπηρεσίες λιανικής
πρόσβασης

vi.

∆ιαδικασία τροποποίησης και δηµοσίευσης των τιµών των
υπηρεσιών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
σε σταθερή θέση και των αντίστοιχων υπηρεσιών χονδρικής.

Αµεροληψίας

για

τις

υπηρεσίες
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λιανικής

Β. Κανονιστική υποχρέωση στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών
πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα.
i.

3

Υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης.

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ (Α) ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PSTN, ISDN BRA και
MANAGED VOIP, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ
(Β) ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ISDN PRA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

3.1 Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012 και σύµφωνα µε την

Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την Οδηγία για την Πρόσβαση
(2002/19/ΕΚ), όπως τροποποιηθείσες ισχύουν καθώς και τις
Κατευθυντήριες γραµµές, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε νέα διαδικασία
ανάλυσης των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της
εθνικής αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες νοµικές και
πραγµατικές συνθήκες.

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
3.2 Η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη «Νέα Σύσταση» της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ιδίως κατ’εφαρµογή των οριζοµένων στο
σηµείο 22 του Προοιµίου αυτής, δεδοµένου ότι οι αγορές λιανικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση δεν
περιλαµβάνονται πλέον στη λίστα της Νέας Σύστασης Σχετικών Αγορών,
εφάρµοσε το τεστ των τριών (3) κριτηρίων για τις αγορές: (α) Λιανικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω
γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP, για
οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και (β) Λιανικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω
γραµµών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα, και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι αυτές, αν και υπόκεινται σε υψηλούς και µη παροδικούς
φραγµούς εισόδου (πρώτο κριτήριο), έχουν τέτοια δοµή ώστε, δεδοµένης
της ρύθµισης στην ανάντη χονδρική αγορά τοπικής πρόσβασης σε
σταθερή θέση (αγορά 3α/2014), να τείνουν προς αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό µέσα στο σχετικό χρονικό ορίζοντα της παρούσας
ανάλυσης (δεύτερο κριτήριο). ∆εδοµένης της µη πλήρωσης του δεύτερου
κριτηρίου και της απαίτησης για σωρευτική πλήρωση των
προβλεπόµενων κριτηρίων, η ΕΕΤΤ θεώρησε ότι παρέλκει η εξέταση του
τρίτου κριτηρίου (ήτοι (γ) η εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού
δεν αρκεί αφ εαυτής για την αντιµετώπιση των πιθανών αστοχιών της
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αγοράς). Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ΕΕΤΤ κατέληξε στα ως άνω
συµπεράσµατα, οι οποίοι αναλύονται εκτενώς στο κείµενο του Σχεδίου
Μέτρων3, όπως αυτό κοινοποιήθηκε µε την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ
784/02/27-10-2016, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
3.3 Αναφορικά µε το πρώτο κριτήριο ύπαρξης υψηλών και µη παροδικών

φραγµών εισόδου και ανταγωνισµού, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε την άποψη ότι
υπάρχουν διαρθρωτικοί φραγµοί στην υπό εξέταση αγορά. Οι κυριότεροι
φραγµοί εισόδου που εξέτασε η ΕΕΤΤ αποτελούν (α) το σηµαντικό µη
ανακτήσιµο κόστος µε το οποίο θα πρέπει να επιβαρυνθεί ένας
νεοεισερχόµενος πάροχος µέσω ΑΠΤΒ µε εθνική κάλυψη προκειµένου
να αποκτήσει τις αναγκαίες συνεγκαταστάσεις στα αστικά κέντρα του
ΟΤΕ, (β) τα πλεονεκτήµατα κόστους του ΟΤΕ έναντι των
νεοεισερχόµενων παρόχων στην αγορά λιανικής πρόσβασης (ακόµα και
όταν γίνονται οι ίδιες επενδύσεις) καθώς και οι ευκαιρίες οικονοµιών
κλίµακος που προέρχονται από τις επενδύσεις του ΟΤΕ σε εξοπλισµό
δικτύου που δεν είναι απαραίτητο να προκύψουν και για τους
νεοεισερχόµενους παρόχους, (γ) το σηµαντικό πλεονέκτηµα
αναγνωρισιµότητας σήµατος του ΟΤΕ στο επίπεδο των λιανικών
υπηρεσιών, (δ) οι περιορισµένες δυνατότητες των εναλλακτικών
παρόχων να είναι κερδοφόροι, να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακος
και να επενδύσουν σε ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς λόγω της
οικονοµικής κρίσης, και (ε) η δυσκολία των εναλλακτικών παρόχων να
παρέχουν σηµαντικές εκπτώσεις ώστε να ενθαρρύνουν τη µεταστροφή
των πελατών δεδοµένου ότι οι νεοεισερχόµενοι εξαρτώνται από τα
χονδρικά προϊόντα του κοινοποιηµένου φορέα για να παράσχουν
υπηρεσίες λιανικής.
3.4 Αναφορικά µε το δεύτερο κριτήριο και κατά πόσο η αγορά διαθέτει τέτοια

χαρακτηριστικά που θα τείνει προς αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µε την
πάροδο του χρόνου χωρίς την ύπαρξη ex ante ρύθµισης, η ΕΕΤΤ
εξέτασε τις ακόλουθες παραµέτρους: (i) µερίδια αγοράς, (ii) τάση των
τιµών, και (iii) φραγµοί επέκτασης και δυνητικός ανταγωνισµός.
Ειδικότερα:
i.

Σχετικά µε τα µερίδια αγοράς, η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι το µερίδιο
αγοράς του ΟΤΕ µε αναφορά στον αριθµό γραµµών, έχει µειωθεί
από το τέλος του 2010 έως το πρώτο εξάµηνο του 2016 από 72,7%
σε 56,4%% στην αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης
PSTN, ISDN BRA και managed VoIP, για οικιακούς και µη

3

Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις λοιπές Εθνικές Ρυθµιστικές
ο
Αρχές των Κρατών – Μελών της ΕΕ του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον 3 γύρο
ανάλυσης της αγοράς πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για
οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα (ΑΠ ΕΕΤΤ 784/02/27-10-2016).
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οικιακούς χρήστες και αντίστοιχα από 87,6% σε 50,5% στην αγορά
λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή
θέση µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα.
ii.

Επιπρόσθετα, εκτός από µία σηµαντική πτώση των µεριδίων
αγοράς του ΟΤΕ, παρατηρείται και µια πτωτική τάση στις τιµές των
πακέτων/ συνδυαστικών προσφορών του ΟΤΕ.

iii.

Τέλος, παρότι οι εναλλακτικοί πάροχοι βασίζονται σχεδόν
αποκλειστικά στις χονδρικές υπηρεσίες και προϊόντα του ΟΤΕ για
την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης που προσφέρουν στους
συνδροµητές τους, η αύξηση των µεριδίων τους µε την πάροδο του
χρόνου υποδεικνύει ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης καθώς
και δυνητικός ανταγωνισµός.

Συµπερασµατικά η ΕΕΤΤ έκρινε ότι το δεύτερο κριτήριο δεν πληρείται.
3.5 Αναφορικά µε το τρίτο κριτήριο που αφορά την ανεπάρκεια µόνο του

δικαίου περί Ανταγωνισµού, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεδοµένου του
συµπεράσµατος ότι η υπό εξέταση αγορά τείνει προς αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό, παρέλκει η εξέταση του τρίτου κατά σειρά κριτηρίου.
3.6 Βάσει των ανωτέρω και της ρύθµισης της χονδρικής αγοράς τοπικής

πρόσβασης σε σταθερή θέση, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι,
υφίσταται µία τάση προς τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό κατά τη
διάρκεια της εξέτασης της αγοράς και αναµένει, δεδοµένης της δυναµικής
της σχετικής υπό ανάλυσης αγοράς, στο προσεχές διάστηµα η ανωτέρω
τάση να εξακολουθεί να ισχύει ή/ και περαιτέρω να ενισχυθεί. Συνεπώς, η
ΕΕΤΤ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι αγορές (α) Λιανικής πρόσβασης
στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών
πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP για οικιακούς και µη
οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, και (β) Λιανικής πρόσβασης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης
ISDN PRA στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε ex ante ρύθµιση και οι εκεί
επιβληθείσες υποχρεώσεις πρέπει να αρθούν.
3.7 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και ιδίως το άρθρο

6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ µε την Απόφαση της ΑΠ
765/15/22.6.15 προέβη σε διεξαγωγή Εθνικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
σχετικά µε τον 3ο γύρο ανάλυσης των αγορών (α) Λιανικής πρόσβασης
στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών
πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP για οικιακούς και µη
οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, και (β) Λιανικής πρόσβασης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης
ISDN PRA στην Ελλάδα. Η εν λόγω δηµόσια διαβούλευση διήρκεσε από
29-06-2015 έως και την 2-11-2015.
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3.8 Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συµµετεχόντων στην ως άνω

διαβούλευση, η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των
κυριότερων σηµείων των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 784/01/27-102016).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΣΤΟ BEREC ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΑ ΑΛΛΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
3.9 Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως το άρθρο 12 (ι) του Ν. 4070/2012,
το σηµείο 6 της υπ’ αριθ. 2008/850/ΕΚ Σύστασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις
διαβουλεύσεις και το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως ισχύει
τροποποιηθείσα (Άρθρο 16 του Ν. 4070/2012, ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012, η
ΕΕΤΤ, αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια των συµµετεχόντων στη Εθνική
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση προέβη εν συνεχεία, και συγκεκριµένα στις 04-112016, σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC και στις
λοιπές Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των Κρατών – Μελών της ΕΕ (ΑΠ
ΕΕΤΤ 784/04/27-10-2016).
3.10 Στις 15 Νοεµβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή

στην ΕΕΤΤ, µε θέµα «Case No EL/2016/1938: Access to the public
telephone network at a fixed location for residential and non-residential
customers in Greece. Request for information pursuant to Article 5(2) of
Directive 2002/21/EC», µε την οποία ζητούσε συµπληρωµατικές
πληροφορίες αναφορικά µε το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ για την αγορά
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για
οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα.
3.11 Με την υπ’ αριθµ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 6389/Φ.960/18.11.16 επιστολή της

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε θέµα «Case EL/2016/1938: access to
the public telephone network at a fixed location for residential and nonresidential customers in Greece. Request for information pursuant to
Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», η ΕΕΤΤ παρείχε τις αιτηθείσες
συµπληρωµατικές πληροφορίες.

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4.1 Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην (και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την)

απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το BEREC και τις λοιπές Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των
Κρατών – Μελών της ΕΕ του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά µε
τον 3ο γύρο ανάλυσης της αγοράς πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό

13

δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες στην
Ελλάδα (ΑΠ ΕΕΤΤ 784/02/27-10-2016).
4.2 Το Σχέδιο Μέτρων κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC

και τις λοιπές Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των Κρατών – Μελών της ΕΕ
σύµφωνα µε το σηµείο 6 της υπ’ αριθ. 2008/850/ ΕΚ Σύστασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και
τις διαβουλεύσεις, το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ όπως ισχύει
τροποποιηθείσα και το άρθρο 16 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει και
καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον αρ. πρωτ.
EL/2016/1938.
4.3 To Σχέδιο Μέτρων έγινε αποδεκτό χωρίς σχόλια από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή δυνάµει της από 30/11/2016 επιστολής της µε αριθ.
(C(2016)8140 final) και θέµα «Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την
υπόθεση EL/2016/1938: πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε
σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα.
Άρθρο 7 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδεµία
παρατήρηση». Με την εν λόγω επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το Κοινοποιηµένο Σχέδιο Μέτρων και
δεν διατυπώνει κανένα σχόλιο σχετικά µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ.

5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1 Κατόπιν των ανωτέρω, η διαπίστωση περί µη πλήρωσης των τριών

σωρευτικών κριτηρίων για την ex ante ρύθµιση της αγοράς λιανικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για
οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες στην Ελλάδα, επιβάλλει την
απορρύθµιση των εν λόγω αγορών και την άρση των επιβληθέντων εκεί
σχετικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 43 παρ. 1 β και 44 παρ.
4 του ν. 4070/2012 και την κατάργηση των επιµέρους διατάξεων της
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8.8.11 (ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011).
5.2 Η απορρύθµιση των εν λόγω αγορών και η άρση των επιβληθέντων εκεί

σχετικών υποχρεώσεων, δεν περιορίζει την εφαρµογή από την ΕΕΤΤ,
δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφοι β’, στ’, η’, ιγ’ και λδ’ και 14 του
Νόµου 4070/2012 όπως ισχύει, των διατάξεων της νοµοθεσίας περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ελεύθερου ανταγωνισµού (ν. 3959/2011
(Α` 93),) σε σχέση µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ενοποιηµένη Απόδοση), καθώς και τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ (L 001).
5.3 Για την έκδοση της παρούσας απόφασης, η ΕΕΤΤ έχει λάβει υπόψη της

στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τα σχόλια των παρόχων που συµµετείχαν
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στην εθνική δηµόσια διαβούλευση καθώς και το γεγονός ότι δεν
διατυπώθηκε ουδεµία παρατήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποφασίζει:
Α. ∆ιαπιστώνει ότι η αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω γραµµών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA
και managed VOIP, για οικιακούς και µη οικιακούς χρήστες και η αγορά
Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση
µέσω γραµµών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα δεν χρήζουν πλέον,
εκ των προτέρων κανονιστικής ρύθµισης, σύµφωνα µε το αιτιολογικό της
παρούσας και ως εκ τούτου επιβάλλεται η απορρύθµισή τους και η άρση
των επιβληθεισών σχετικών κανονιστικών υποχρεώσεων.
Β. Καταργεί την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8.8.2011 (ΦΕΚ 1907/Β/308-2011), σύµφωνα µε το αιτιολογικό της παρούσας, και τα αναφερόµενα
στην παράγραφο Γ. εδάφιο 2, αυτής.
Γ. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη του
επόµενου εδαφίου. Η άρση των υποχρεώσεων που ίσχυαν δυνάµει της
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8.8.11 εφαρµόζεται δεκαπέντε µέρες (15)
µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας.
∆. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία µε
την επωνυµία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ
ΑΕ).
Ε. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.3 του Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ
82/Α/2012), όπως ισχύει.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
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