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Σςμβούλιο FΤTH Εςπώπηρ  -  Μιλάνο 10 Φεβποςαπίος, 2011 

 

Ρςθμιζηικό καθεζηώρ ηων Δικηύων Επόμενηρ Γενιάρ  

ππορ επίηεςξη ηων ζηόσων ηηρ Ψηθιακήρ Αηζένηαρ 

 

Δπ Λεωνίδαρ Κανέλλορ 

Αληηπξφεδξνο BEREC 

 

Η ζπλεπήο εθαξκνγή απφ ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο χζηαζεο ηεο ΕΕ 

γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζε δίθηπα επφκελεο γεληάο (NGA), απνηειεί 

έλα θξίζηκν βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Φεθηαθήο Αηδέληαο ηεο 

Επξψπεο. Απηή ε θηιφδνμε ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζε φιε ηελ Επξψπε πνπ ζα παξέρεη ζε θάζε 

πνιίηε ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο έσο ην έηνο 2013 θαη 

ππεξ-ηαρείαο επξπδσληθήο πξφζβαζεο έσο ην έηνο 2020.  

 

Σν BEREC, ην ψκα Επξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο 

Επηθνηλσλίεο, ζεσξεί φηη ηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο, φπσο ηα δίθηπα 

νπηηθψλ ηλψλ ή ηα αλαβαζκηζκέλα δίθηπα ραιθνχ, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

θηλεηήξηα δχλακε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απνθέξνληαο ζεκαληηθά νθέιε γηα 

φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. ην πιαίζην απηφ, ην BEREC εμέδσζε δχν 

γλσκνδνηήζεηο επί ηνπ ρεδίνπ χζηαζεο ην Μάξηην θαη ην Μάην ηνπ 2010 

αληίζηνηρα. Επειπηζηνχκε φηη νη πξνηάζεηο καο ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο χζηαζεο, πξηλ ηελ νξηζηηθή ηεο πηνζέηεζε ην επηέκβξην ηνπ 

2010. 

  

Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε εγθαηάζηαζε δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο 

απαηηεί πνιχ κεγάιν θφζηνο επέλδπζεο αλά ζπλδεδεκέλν πειάηε. Απηφ 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία 

FTTx. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην πςειφ θφζηνο αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο 

θαζηζηά εμαηξεηηθά δπζρεξή, έσο αδχλαηε, ηελ παξάιιειε αλάπηπμε 

πνιιαπιψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο.  

 

Απφ επηρεηξεκαηηθή άπνςε, ν έιεγρνο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ πξνζθέξεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηoπο δπλεηηθνχο επελδπηέο. Είλαη γεγνλφο φηη, 

απφ ηε κία πιεπξά, ε επέλδπζε ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, φπσο 

πνιχπινθα θαηαζθεπαζηηθά δεηήκαηα, δηθαηψκαηα δηέιεπζεο, θφζηνο 

θεθαιαίνπ, πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ δηθηχνπ, 

αβεβαηφηεηα ηα δήηεζεο θαη νχησ θαζεμήο. Σα σο άλσ πξνβιήκαηα απνθηνχλ 

πξφζζεην εηδηθφ βάξνο ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 
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Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπο θηλδχλνπο, φηαλ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπν πξφζβαζεο λέαο γεληάο ηξίηνπ 

παξφρνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, αλ ε πξφζβαζε δελ επηβιεζεί 

θαλνληζηηθά απφ ηηο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, εκπφδηα εηζφδνπ θαη 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ θηλδπλεχνπλ λα επηθέξνπλ ηαρεία απαμίσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ ηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ απνδεζκνπνηεκέλνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ (LLU). 

 

ε απηφ ην ζχλζεην ηερλν-νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην θχξην 

κέιεκα ηνπ BEREC θαη ησλ εζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ είλαη ε επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αληηθξνπφκελσλ απηψλ ζπκθεξφλησλ. Απψηεξνο 

ζηφρνο καο παξακέλεη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ πςειήο θεθαιαηαθήο 

έληαζεο θαη καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάιπςεο πνπ ζέηεη ε Φεθηαθή Αηδέληα. 

Επηπιένλ, ζηνρεχνπκε ζηελ παξάιιειε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ζην ρακειφηεξν επίπεδν δηθηχνπ, ψζηε λα επηδησρζεί ε  

κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα.  Απηή ε πνιηηηθή 

εμηζνξξφπεζεο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ.  

 

Η χζηαζε ηεο ΕΕ εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο 

γεληάο κε πξσηνβνπιία παξφρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ήδε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ 

αγνξά (ΙΑ) ή αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ ηέηνηα σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ δηθηχσλ. Η χζηαζε πξνβιέπεη φηη ηα θαλνληζηηθά κέηξα πνπ 

ηπρφλ επηβάιινληαη ζηνπο παξφρνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ 

ηππηθή δηαδηθαζία Αλάιπζεο Αγνξάο, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο εζληθέο 

Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Σα κέηξα πνπ 

ζεζπίδνληαη απφ ηνπο εζληθνχο Ρπζκηζηέο ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο δχν εθ ησλ πξνηέξσλ (ex-ante) ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, ήηνη 

αθελφο ηεο Αγνξάο 4 γηα Φπζηθή Πξφζβαζε ζε Τπνδνκή Δηθηχνπ ηαζεξήο 

Θέζεο θαη αθεηέξνπ ηεο Αγνξάο 5 γηα Υνλδξηθή Επξπδσληθή Πξφζβαζε.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, νπνηαδήπνηε «εμαίξεζε ξχζκηζεο» ή «ξπζκηζηηθή 

αλάπαπια» έλαληη ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο σο αλαδπφκελεο 

αγνξάο, απνηειεί μεθάζαξα κε απνδεθηή επηινγή.  Αληίζεηα, ε χζηαζε 

πξνβιέπεη πιήξε θαηάινγν ησλ δπλεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αιιά θαη ησλ 

πξντφλησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο, πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ απφ παξφρνπο 
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κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά (ΙΑ) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

δπλαηφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα θηλεζνχλ αλνδηθά  ζηελ «θιίκαθα 

ησλ επελδχζεσλ». Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ πξφζβαζε ζε αγσγνχο, 

νπηηθέο ίλεο, ηεξκαηηθά θπθιψκαηα δηθηχνπ, νπηηθνχο θαηαλεκεηέο, βξφρνπο ή 

ππν-βξφρνπο νπηηθήο ίλαο, θπζηθή ή εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, θαζψο επίζεο 

θαη θαλφλεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, δηαθάλεηαο θαη ηερλνινγηθήο 

νπδεηεξφηεηαο.  

 

Η χζηαζε επηηξέπεη, ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, κεζφδνπο επηκεξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ, φπσο ηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ. Εμεηάδεη επίζεο 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε ζηα λέα δίθηπα, θαζηζηψληαο ζαθέο 

φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο αγνξέο 4 θαη 5 δελ 

επηηξέπεηαη λα αλαηξεζνχλ απφ αιιαγέο ζηελ πθηζηάκελε αξρηηεθηνληθή θαη 

ηερλνινγία δηθηχσλ. Εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα επηηξαπνχλ δπλάκεη ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ 

πξφζβαζε ζην δίθηπφ ηνπ. 

  

Ελ θαηαθιείδη, παξά ηηο έληνλεο επηθξίζεηο πνπ δηαηππσζήθαλ γηα ηε χζηαζε 

γηα ηα δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο, ην BEREC ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν, 

λνκηθά κε δεζκεπηηθφ θείκελν αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ, φπσο Κπβεξλήζεηο, Ρπζκηζηηθέο 

Αξρέο, θπξίαξρνη θαη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη θαη επελδπηέο. Σν ψκα 

Επξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Επηθνηλσλίεο, επελδχεη 

ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ 

παξνρή, φηαλ απαηηείηαη,  θαζνδήγεζεο ππφ ηε κνξθή Κνηλψλ Θέζεσλ. Μέζα 

απφ ηελ ζπληνληζκέλε δξάζε καο ζην πιαίζην ηνπ BEREC, είκαη πεπεηζκέλνο 

φηη νη Εζληθνί Ρπζκηζηέο ζα θαηαθέξνπκε λα ζπλδπάζνπκε απνηειεζκαηηθά ηε 

απαίηεζε γηα λνκηθή ζηαζεξφηεηα κε ηε δεηνχκελε επειημία ζηελ πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ. Σν φξακά καο είλαη λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο Φεθηαθήο 

Αηδέληαο πξνζαξκφδνληαο παξάιιεια ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο καο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ησλ εζληθψλ δηθηχσλ φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ησλ επηκέξνπο αγνξψλ καο. 

 


