ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΥΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α

Εισαγωγή………………………………………………………………...4

ΜΕΡΟΣ Α΄
1. Από το µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό
1.1 . Τρόποι µετάβασης από το καθεστώς του µονοπωλίου
στον ελεύθερο ανταγωνισµό…..........................................................8
1.1 .1. Ισχύοντα καθεστώτα στα Κράτη Μέλη…………………………...9
1.1.2.Ανάγκη για αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας………………….18
1.2.Η ζήτηση για αλλαγή του καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες…...… 20
1.2.1.Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης………………………………21
1.2.2.Αλλαγή του ρόλου του κράτους στον ευρύτερο
τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών…… ………………..24
2. Λόγοι αυτής της µετάβασης
2.1. Εξελίξεις στην τεχνολογία και εµφάνιση υπηρεσιών λόγω
αυτών των εξελίξεων………………………………………………25
2.2.Το Internet………………………………………………………….26
2.2.1.Ευρυζωνικότητα………………………………………………….27
2.2.2.Η Ευρυζωνικότητα ως σηµαντικό µέρος του ανταγωνισµού…… 29
3. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη
µετάβαση από το µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό……. 30
3.1. Συµβολή Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στη δηµιουργία µιας
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών......................................................37
3.1.1.∆ικαστικές Υποθέσεις που αφορούν τη µη εναρµόνιση των Κρατών
Μελών µε τις Κοινοτικές Οδηγίες………………………………44

1

ΜΕΡΟΣ Β΄
1. Ο ελεύθερος ανταγωνισµός στις τηλεπικοινωνίες
1.1.Συγχωνεύσεις και Απόκτηση Εταιριών.……………………………54
(Mergers and Acquisitions)
1.2.Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures)……………………………...59
2. Η δηµιουργία νέων δεδοµένων στις
τηλεπικοινωνίες και η αντιµετώπιση τυχόν αποκλίσεων
από τα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισµού
2.1.Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Κράτη Μέλη
που αφορούν τα νέα δεδοµένα στις τηλεπικοινωνίες……………..63
2.2.Εταιρίες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση και µορφές κατάχρησης..67
2.3.Φαινόµενα κρατικών ενισχύσεων και αποφάσεις της Επιτροπής….81
2.4. Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 για τις τηλεπικοινωνίες………………83
3. Συνέπειες από τη νέα νοµοθεσία
3.1.Οικονοµικές Συνέπειες……………………………………………..93
3.2.Κοινωνικές Συνέπειες………………………………………………95

ΜΕΡΟΣ Γ΄
1. Η περίπτωση της Ελλάδας στην αγορά των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
1.1.Το νοµοθετικό καθεστώς στην Ελλάδα…………………………….97
1.1.1.Λόγοι καθυστέρησης προς µια φιλελεύθερη αγορά……………...98
1.1.2.Βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση και νοµοθεσία
που εφαρµόστηκε- Είσοδος ιδιωτικών εταιρειών……………….100
1.2. Πώς το Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 για
τις τηλεπικοινωνίες εφαρµόστηκε στην ελληνική αγορά………....105
2

1.2.1. Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα………………………………..110
2. Σύγκριση πολιτικής ΟΤΕ µε την υπόλοιπη Ευρώπη……………111

Επίλογος ……………………………………………………………….115

Βιβλιογραφία…………………………………………………………..118

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τηλεπικοινωνίες µέχρι και τα τέλη του 1980 δεν αποτελούσαν τοµέα, ο οποίος
συγκέντρωνε το πολιτικό ή το νοµοθετικό ενδιαφέρον των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ίδιων των νοµοθετικών οργάνων της Ε.Ε. Μέχρι και
εκείνη την περίοδο οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βρίσκονταν υπό
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εκάστοτε κράτους, στο οποίο ανήκαν, το οποίο έχοντας το
προνόµιο της ιδιοκτησίας των εταιριών, χρησιµοποιούσε τις εταιρείες αυτές προκειµένου
να αντλήσει έσοδα µέσω της επιβολής φορολογίας1. Το καθεστώς που επικρατούσε µέχρι
εκείνη την περίοδο ήταν το µονοπώλιο, δηλαδή σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπήρχε µόνο µια εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και µέχρι και εκείνη
την περίοδο απουσίαζε κάθε νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να επιτρέπει την είσοδο στην
αγορά και άλλων οµοίων εταιριών. Επιπλέον, από τη στιγµή που µια εταιρία παροχής
υπηρεσιών είχε την οικονοµική και νοµοθετική υποστήριξη ενός ολόκληρου κράτους,
ακόµα και αν επιτρεπόταν η ελεύθερη είσοδος ανταγωνιστών της εταιρίας αυτής,
αυτοµάτως θα εξέρχοντο από την αγορά καθώς θα ήταν αδύνατον να την ανταγωνιστούν,
λόγω έλλειψης παρόµοιας υποστήριξης. Απόρροια των παραπάνω δεδοµένων ήταν να
κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος σε ό, τι αφορά την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ο ανταγωνισµός εµφανίστηκε σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός είναι,
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε µε πιο αργά βήµατα τις εξελίξεις και τις όποιες
τεχνολογικές µεταβολές συνέβαιναν την περίοδο εκείνη σε σύγκριση µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, οι οποίες είχαν ήδη προχωρήσει σε µια σειρά από µέτρα για την παροχή
παρόµοιων υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο συνέβαινε στην Ευρώπη, διότι επικρατούσε αρχικά
διάχυτη η πεποίθηση, ότι ο ανταγωνισµός ή η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών παροχής

1

Όπως στην περίπτωση της γερµανικής Deutsche Telecom,κατά την οποία «το 1991 η γερµανική

κυβέρνηση επέβαλε φόρο 10% επί των εσόδων της και 6% προκειµένου να καλύψει τις ζηµιές
του Ταχυδροµείου, το οποίο επίσης τελούσε υπό το µονοπωλιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς του
κράτους».-“European Telecommunications Markets on the Verge of Full Liberalization”, Journal
of Economic Perspectives- Volume 11, Number 4- Fall 1997- pages 113-126
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τηλεπικοινωνιών δεν θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη για τους χρήστες τέτοιων υπηρεσιών.
Μέχρι τότε άλλωστε, η νοµοθεσία που θέσπιζε για τις τηλεπικοινωνίες η κυβέρνηση του
κάθε κράτους και η δηµόσια ιδιοκτησία αποτελούσαν έννοιες ταυτόσηµες και η απόλυτη
ύπαρξη και των δύο θεωρείτο ως το µόνο τρόπο διόρθωσης των ατελειών και
στρεβλώσεων της ελεύθερης αγοράς, πετυχαίνοντας παράλληλα την κοινωνική ευηµερία
των λαών. Μόνες εξαιρέσεις που δεν υποστήριζαν την παραπάνω άποψη αποτελούσαν η
Σουηδία, η Φιλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Μάλιστα το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν η
πρώτη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησε µια περισσότερο
φιλελεύθερη νοµοθετική πολιτική σε ό, τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
βρετανικής

εταιρείας

παροχής

τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών,

British

Telecommunications.
Το έναυσµα για φιλελευθεροποίηση και κατάργηση των όποιων εµποδίων
εισόδου στην

αγορά το τηλεπικοινωνιών δόθηκε περίπου το 1984 δόθηκε από το

Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο αντιλαµβανόµενο τις ταχείς εξελίξεις στον τοµέα της
τεχνολογίας, κι εποµένως και των άµεσα επηρεαζόµενων, των τηλεπικοινωνιών,
σταδιακά κατάργησε το µέχρι τότε µονοπωλιακό καθεστώς που επικρατούσε και άρχισε
σιγά σιγά να επιτρέπει την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά.
Αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων στο Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά και της
ταχύτατης διάδοσης της τεχνολογικής προόδου, ήταν να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τις απόψεις τις περί ελεύθερου ανταγωνισµού και µονοπωλίου, δεδοµένου ότι
είχε πλέον αρχίσει να γίνεται ευρύτερα κατανοητό, ότι η ύπαρξη µονοπωλίων και
κρατικής παρέµβασης γενικότερα αλλά και ειδικότερα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
αποτελούσαν εµπόδια ως προς την εφαρµογή και αποδοχή οδηγιών και κανονισµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να υπάρξει µια όσο το δυνατόν πιο αρµονική
συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών.
Επιπλέον, η αναθεώρηση περί ιδιοκτησίας και ελεύθερου ανταγωνισµού είχαν
πλέον πάρει διαστάσεις παγκόσµιες. Αλλαγές, όπως στην τεχνολογία και στη ζήτηση των
υπηρεσιών αυτών, ήταν αυτές που από µόνες σε ένα σηµαντικό βαθµό οδήγησαν στην
κατάρρευση του µονοπωλιακού καθεστώτος και υπέδειξαν την ανάγκη για ανταγωνισµό
και απεξάρτηση από την κρατική ιδιοκτησία.
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Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1/1/1998
στην έκδοση οδηγίας που αφορούσε στον πλήρη ανταγωνισµό στις αγορές της παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η οδηγία περιείχε αναφορές σε θέµατα που αφορούσαν
τις τηλεπικοινωνίες την περίοδο εκείνη. Πιο συγκεκριµένα, αναφερότανε στις εξελίξεις
που συνέβαιναν στον κόσµο της τεχνολογίας εκείνο το διάστηµα, την ανάγκη για αλλαγή
της προσέγγισης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα που αφορούσαν
τον υπάρχοντα κανονισµό, την εξάλειψη των µονοπωλίων και του κρατικού
παρεµβατισµού καθώς επίσης τόνιζε και την ανάγκη για τεχνολογική σύγκλιση,
δεδοµένων των ωφελειών που θα προέκυπταν από µια τέτοια ενοποίηση της αγοράς.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καταλυτικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εφάρµοσε το νόµο του ανταγωνισµού στα Κράτη Μέλη της δίνοντας µεγάλη σηµασία
στις εξελίξεις που λάµβαναν χώρα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορίας
σε σχέση πάντα µε τις αλλαγές στον τοµέα των αγορών, σε ό, τι αφορούσε το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών και τους όρους ιδιοκτησίας αυτών. Λαµβάνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη το µεγάλο εύρος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που
µπορούν να παρασχεθούν λόγω της ολοένα ταχύτατα εξελισσόµενης τεχνολογίας,
προχώρησε στην έκδοση οδηγιών και κανονισµών που αφορούσαν στη συµµόρφωση των
Κρατών Μελών µε αυτούς. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προχώρησε στην
εκδίκαση υποθέσεων και στην επιβολή προστίµων στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης
και παραβίασης κανονισµών από πλευράς των Κρατών µελών.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της µετάβασης από
το καθεστώς του µονοπωλίου στο καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισµού στον τοµέα
της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι συνέπειες από ένα
τέτοιο διάβηµα. Στις σελίδες που ακολουθούν, γίνεται αντιληπτό, ότι σε αυτή την αλλαγή
τρεις παράγοντας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο:
Οι συνεχείς και ταχύτατες εξελίξεις στις τεχνολογίες και η εµφάνιση
υπηρεσιών, όπως το Internet και η κινητή τηλεφωνία, οι οποίες αποτελούν
σταδιακά για το καταναλωτικό κοινό υπηρεσίες «πρώτης ανάγκης»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία µε την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων
που αφορούσαν την αλλαγή των καθεστώτων που ίσχυαν µέχρι τότε στα
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Κράτη Μέλη, σταδιακά δηµιούργησε µια φιλελεύθερη αγορά παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
Τα Κράτη Μέλη, τα οποία σε πλήρη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατάφεραν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους
υπηκόους τους.
Η εργασία αποτελείται από τρία µέρη: στο πρώτο µέρος, θα παρουσιαστούν τα µέχρι
τότε ισχύοντα καθεστώτα στα Κράτη Μέλη, καθώς επίσης οι λόγοι και οι τρόποι
µετάβασης από το καθεστώς του µονοπωλίου στον ελεύθερο ανταγωνισµό και ποιες
Οδηγίες της Ε.Ε. εφαρµόστηκαν για αυτόν τον σκοπό. Στο δεύτερο µέρος θα γίνει λόγος
για το ρόλο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Κρατών Μελών σε αυτή την
αλλαγή και κατά πόσο η µεταξύ τους συνεργασία ωφέλησε σε µε περισσότερο αρµονική
µετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο και ποιες ήταν οι συνέπειες από αυτή την
αλλαγή και τέλος στο τρίτο µέρος, θα γίνει πλήρης αναφορά στην περίπτωση της
Ελλάδας και της διαδροµής που ακολουθήθηκε µέχρι την πλήρη φιλελευθεροποίηση των
τηλεπικοινωνιών.

7

ΜΕΡΟΣ Α’
1. Από το µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό
1.1. Τρόποι µετάβασης από το καθεστώς του µονοπωλίου στον ελεύθερο
ανταγωνισµό

Από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα, µια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις
επιβάλουν την υιοθέτηση νέων µέτρων και κανόνων, προκειµένου να παρέχονται στους
καταναλωτές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες
τους. Η βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών µπορεί πλέον και παρέχει υπηρεσίες που
αφορούν όχι µόνο µεµονωµένους καταναλωτές, αλλά και επιχειρήσεις και τέτοιες
υπηρεσίες δεν περιορίζονται απλώς στην παροχή της «κλασικής» σταθερής τηλεφωνίας,
αλλά και σε υπηρεσίες φωνής, εικόνας και πληροφοριών.
Μέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ’80, το σύνολο των υπηρεσιών που
προσφερόταν στο καταναλωτικό κοινό περιορίζονταν στη σταθερή τηλεφωνία, η οποία
έως και εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, υπό καθεστώς
µονοπωλίου. Η ανάγκη και η αρχή της αλλαγής του καθεστώτος ήρθε λίγα χρόνια
αργότερα (µε εξαίρεση τη Βρετανία όπου η αλλαγή στο καθεστώς των τηλεπικοινωνιών
ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’80), όπου έκαναν την εµφάνισή τους καινούριες και
περισσότερο εξελιγµένες υπηρεσίες ή αλλιώς «υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας»2.
Επιπλέον, παράλληλα σε όλο τον κόσµο, οι αγορές και εποµένως οι πολιτικές που
ακολουθούνται σε αυτούς τους τοµείς εξελίσσονται µε ταχυτάτους ρυθµούς. Απόρροια
αυτής της δεδοµένης κατάστασης είναι να εµφανιστεί ανταγωνιστικότητα µεταξύ των
τοµέων των τηλεπικοινωνιών και της πληροφόρησης και από το σηµείο αυτό γίνεται
πλέον αντιληπτό, ότι πρέπει να υπάρχει µια συγκεκριµένη νοµοθεσία κοινή για όλους,
την οποία θα την έχουν θεσπίσει συγκεκριµένα νοµοθετικά όργανα κοινώς αποδεκτά από
2

“Regulation, Market Structure and Performance in Telecommunications”- Olivier Boyloud and

Giuseppe Nicoletti, O.E.C.D. Economic Studies No.32, 2001/ 1
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όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. καθώς επίσης και συγκεκριµένα εκτελεστικά όργανα, τα
οποία θα διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της αγοράς και τη λειτουργία του
ανταγωνισµού σε ένα περιβάλλον δίχως στρεβλώσεις.
Στην πράξη, τέτοια επιχειρήµατα θα πρέπει όχι µόνο να προέρχονται από έναν
µεµονωµένο τοµέα ή ένωση (όπως στην περίπτωση που εξετάζεται, πρόκειται για την
Ευρωπαϊκή Ένωση), αλλά θα πρέπει να είναι σύµφωνα και τα µικρότερα µέρη ενός
τέτοιου εγχειρήµατος, όπως είναι τα Κράτη Μέλη. Ένα τέτοιο εγχείρηµα ίσως στην
πράξη να αποδειχθεί λίγο δύσκολο ως προς την καθολική αποδοχή και εφαρµογή του,
διότι ας µην ξεχνάµε, ότι πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται από
κράτη µε διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετική κουλτούρα και το κυριότερο:
διαφορετικά επίπεδα οικονοµικής ευηµερίας και ανάπτυξης.

1.1.1. Ισχύοντα καθεστώτα στα Κράτη Μέλη

Α) Σταθερή τηλεφωνία
Καταρχήν, πριν ξεκινήσει η ανάλυση για τα καθεστώτα που ίσχυαν µέχρι µια
συγκεκριµένη χρονική περίοδο στις χώρες της Ευρώπης, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν
κάποιοι

όροι

που

θα

πρέπει

να

ισχύουν

στην

ευρύτερη

προσπάθεια

για

φιλελευθεροποίηση µιας ήδη µονοπωλιακής αγοράς.
Σηµαντικό συστατικό µιας πολιτικής που προσπαθεί να προάγει την απρόσκοπτη
λειτουργία µιας αγοράς, χωρίς στρεβλώσεις και µε πλήρη ισότητα απέναντι σε όλους
όσους παρέχουν µια οποιαδήποτε υπηρεσία, είναι η δηµιουργία ενός νοµοθετικού
πλαισίου που να εξασφαλίζει ίση πρόσβαση όλων όσων ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά. Στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει, τις
τηλεπικοινωνίες, θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους όσους επιθυµούν να
συµµετάσχουν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ίση πρόσβαση στο δίκτυα, τα
οποία κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν στην κρατική επιχείρηση, η οποία µέχρι πρότινος
βρισκόταν υπό καθεστώς µονοπωλίου. Λόγω του ότι, ένας ιδιώτης δεν µπορεί ο ίδιος να
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δηµιουργήσει καινούργια δίκτυα εξαιτίας του υψηλού κόστους και κατά συνέπεια της
έλλειψης ενός τόσο µεγάλου κεφαλαίου, θα πρέπει λοιπόν η πρόσβαση σε αυτά τα
δίκτυα να διασφαλίζεται από τη νοµοθεσία.
Η

ανταγωνιστική

αγορά

στις

τηλεπικοινωνίες

αποτελείται

από

δυο

συµβαλλόµενα µέρη: την πλευρά που υποχρεούται να «ανοίξει» τα δίκτυα της στον
ανταγωνισµό και την πλευρά του ενδιαφερόµενου για συµµετοχή του στην
ανταγωνιστική αγορά των τηλεπικοινωνιών. Στην περίπτωση που κάποιος τελικά
εισέλθει στην αγορά, είναι υποχρεωµένος να πληρώσει ένα αντίτιµο. Το αντίτιµο αυτό
καθορίζεται κυρίως από την εµπορική επιτυχία του νεοεισαχθέντος στην αγορά, όµως σε
κάθε περίπτωση ο «κάτοχος» των δικτύων είναι αυτός που αποφασίζει για τον
καθορισµό του ύψους του αντιτίµου. Από τη στιγµή όµως που ένας µονοπωλιακός
κάτοχος «δανείζει» τα δίκτυα του, είναι και στην πλεονεκτική θέση να καθορίζει και το
αντίτιµο, το οποίο θα χρεώσει στον «δανειζόµενο», αφενός για να αυξήσει τα
µονοπωλιακά του κέρδη κα αφετέρου, σε περίπτωση που και ο κάτοχος των δικτύων
δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να
µπορέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει την κυριαρχία του.
Σε αυτό το σηµείο, επεµβαίνει ο νοµοθέτης, διότι όπως γίνεται αντιληπτό είναι
αδύνατον ο κάθε κάτοχος δικτύων να χρεώνει αλόγιστα την παροχή των δικτύων του. Η
νοµοθεσία διορθώνει αυτήν την ατέλεια της αγοράς είτε υποδεικνύοντας λεπτοµερώς τις
τιµές που θα χρεωθούν οι ενδιαφερόµενοι από τη χρήση των δικτύων είτε θέτοντας ένα
όριο στα έσοδα και στα κέρδη που προκύπτουν από την παροχή τους: «Μια ιδανική
τιµολόγηση για την πρόσβαση στα δίκτυα είναι σύµφωνα µε το οριακό κόστος».3 Το
1997 µε την Οδηγία της Ε. Ε. περί σύνδεσης µεταξύ των δικτύων, ζητείται από τα Κράτη
Μέλη να τηρήσουν τις εξής δύο αρχές: την αρχή της διαφάνειας και τον
προσανατολισµού προς τη διευθέτηση του κόστους χρέωσης των παρερχοµένων
υπηρεσιών.
Ως προς την πρώτη αρχή, υπονοείται η δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων όλων εκείνων που εκµεταλλεύονται δίκτυα και κατέχουν µεγάλη

3
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διαπραγµατευτική δύναµη. Πιο συγκεκριµένα, τους ζητείται να διατηρούν λογαριασµούς
για την καθολική δραστηριότητάς τους ή για πωλήσεις µε χονδρική (δηλαδή παροχή
υπηρεσιών σε µεγάλες ποσότητες) σχετικά µε τα δίκτυα, οι οποίοι θα είναι ξεχωριστοί
από

τους

λογαριασµούς,

οι

οποίοι

αφορούν

άλλου

τύπου

δραστηριότητες,

συµπεριλαµβανοµένων των λιανικών πωλήσεών τους (δηλαδή παροχή υπηρεσιών σε
µικρούς χρήστες). Όπως ήταν αναµενόµενο, χρειάστηκε ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα
προσαρµογής στις νέες απαιτήσεις της Ε. Ε., µέχρι τα κράτη να είναι σε θέση να
εκδώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις οικονοµικές τους καταστάσεις, γι’ αυτό και «η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µια «συνιστάµενη πρακτική» έκδοσης των στοιχείων,
στηριζόµενη στον µέσο όρο των Κρατών Μελών µε τις χαµηλότερες χρεώσεις»4.
Εν κατακλείδι, στην Ευρώπη εµφανίζεται η ανάγκη για ουδετερότητα ανάµεσα σε
υποδοµή και λειτουργία και παροχή υπηρεσιών δικτύου. Στην παρουσία αυτής της
πραγµατικότητας η Ε. Ε. είναι περισσότερο προσανατολισµένη ως προς το «άνοιγµα»
της ήδη υπάρχουσας υποδοµής σε νέους χρήστες, παρά ως προς την ενθάρρυνση της
δηµιουργίας νέας, έχοντας έτσι ως αποτέλεσµα την ολοένα και αυξανόµενη είσοδο νέων
χρηστών και την ταχύτατη µείωση των τιµών, χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται και
ταυτόχρονη αύξηση της δηµιουργίας νέων υποδοµών.

Β) Κινητή τηλεφωνία
Στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στον ευρωπαϊκό χώρο, µέχρι και την περίοδο
που άρχισαν να συµβαίνουν οι µεγάλες αλλαγές, η παροχή αυτών γινόταν είτε από τους
διαχειριστές των δικτύων (περίπτωση, η οποία αποτελούσε και την πιο συνηθισµένη) είτε
από πωλητές, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν προχωρήσει στη δηµιουργία
συµφωνιών κάθετης ολοκλήρωσης µε τους εν λόγω διαχειριστές, ή ορισµένοι από αυτούς
αποτελούσαν από µόνοι τους ανεξάρτητους µεταπωλητές. Στη δεύτερη περίπτωση, η
κατάσταση είχε ως εξής: οι πωλητές µε τους διαχειριστές δικτύων προσχωρούσαν σε
συµφωνίες, χωρίζοντας την αγορά σε µέρη και κάθε συµµετέχων αναλάµβανε και τη
4
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λειτουργία ενός συγκεκριµένου «µέρους». Πάντα ο διαχωρισµός της αγοράς και η
παροχή των υπηρεσιών γινότανε κατόπιν συµφωνίας των µελών της διάσκεψης, γεγονός
που έδινε µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη στα µέλη της.
Σε κάθε όµως περίπτωση, στην πράξη, συνέβαινε το ίδιο και µε την σταθερή
τηλεφωνία: εκείνος που παρέχει την υπηρεσία, λόγω έλλειψης δικών του δικτύων,
αγόραζε παροχές από τον διαχειριστή των εκάστοτε δικτύων, προκειµένου να παράσχει
υπηρεσίες σύνδεσης και κλήσης στους πελάτες του.
Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε πολλά προβλήµατα, λόγω
του τρόπου παροχής αλλά και λόγω του φάσµατος παροχής της. Αν και η κινητή
τηλεφωνία παρείχε τις υπηρεσίες της, υποκείµενη στην εθνική νοµοθεσία της χώρας
στην οποία ανήκει, η νοµοθεσία αυτή ήταν «προϊόν» οργανισµών, όπως του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό, όπως του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ∆ιαχείρισης των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών. Κατά
συνέπεια, η δοµή της βιοµηχανίας της κινητής τηλεφωνίας βρισκόταν υπό τον
περιορισµό των διεθνών αποφάσεων σχετικά µε τις εξελίξεις και τη διανοµή της έκτασης
των υπηρεσιών αυτών στους διαφόρους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς.

Παρακάτω θα δούµε την πορεία που ακολούθησαν ορισµένες χώρες της Ε. Ε.
προς τη φιλελευθεροποίηση των καθεστώτων τους στις τηλεπικοινωνίες. Οι περιπτώσεις
των χωρών αυτών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα ως προς τον τρόπο που
οδηγήθηκαν τα καθεστώτα των χωρών αυτών σε µια πιο ελεύθερη και ανταγωνιστική
αγορά.

Ηνωµένο Βασίλειο
Το Ηνωµένο βασίλειο ήταν ο ηγέτης της φιλελευθεροποίησης στην ευρωπαϊκή
αγορά των τηλεπικοινωνιών. Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου ήταν αυτή που
πρώτη πήρε την απόφαση για άνοιγµα της συγκεκριµένης αγοράς στις αρχές του 1980.
Το 1982, η ένωση “Mercury” έλαβε άδεια «χτισίµατος» και λειτουργίας ενός
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ανεξάρτητου δικτύου, προκειµένου να µπορέσει να γίνει πλήρως ανταγωνιστική στην
αγορά της παροχής τηλεπικοινωνιών, ενώ την ίδια χρονιά η κυβέρνηση της χώρας
πούλησε το 51% της British Telecom. Tο 1984 εδραιώθηκε µια καινούργια πολιτική για
τα µέχρι τότε δεδοµένα των τηλεπικοινωνιών, η πολιτική του δυοπωλίου (duopoly
policy), κατά την οποία περιοριζόταν ο αριθµός των λειτουργών των δικτύων στους
British Telecom και Mercury. Tο 1991 έχουµε φιλελευθεροποίηση στους περισσότερους
τοµείς των βρετανικών τηλεπικοινωνιών, εκτός από διεθνούς φύσης δραστηριότητες, οι
οποίες φιλελευθεροποιούνται πλήρως το 1996 και µέχρι και το 1997 υπήρχαν περίπου
200 διαχειριστές δικτύων µε την άδεια της βρετανικής κυβέρνησης,
Παρά όµως τις τόσες ενέργειες για φιλελευθεροποίηση της βρετανικής αγοράς, η
British Telecom εξακολουθούσε να κατέχει πάνω από το 90% της βασικής αγοράς, σε ότι
αφορούσε την τηλεφωνία, και µέχρι το 2000 το µερίδιο αυτό είχε µειωθεί µόνο στο 70%.

Γαλλία
Στην περίπτωση της Γαλλίας εµφανίζεται περιορισµένη ιδιωτικοποίηση, γρήγορη
όµως φιλελευθεροποίηση και εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού. Μέχρι και τα
τέλη του 1980, η France Telecom ήταν µια από τις καλύτερες εταιρείες σε ολόκληρη την
Ευρώπη, σε ό, τι αφορούσε ψηφιακά δίκτυα, ποιότητα υπηρεσίας και ελάχιστο χρόνο
αναµονής για παροχή των υπηρεσιών της. Αν και η κυβέρνηση που βρισκόταν στην
εξουσία την περίοδο 1996-97 είχε ανακοινώσει την πώληση ενός µικρού µεριδίου της
France Telecom, εντούτοις η τότε κυβέρνηση δεν προχώρησε σε µια τέτοια ενέργεια για
ιδιωτικοποίηση.
Και στην περίπτωση όµως της Γαλλίας υπήρξε ο ίδιος ενδοιασµός που
επικρατούσε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη: όσοι εισέλθουν σε µια αγορά, όπου
κυριαρχεί µια εταιρεία κρατικών συµφερόντων, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να την
ανταγωνιστούν, εφόσον στην ουσία η κυβέρνηση του κάθε κράτους (τουλάχιστον µέχρι
τότε) έθετε τους κανονισµούς για είσοδο νέων εταιρειών και τιµολόγησης των
υπηρεσιών.
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Ισπανία
Η Ισπανία πρόκειται για µια χώρα, η οποία αν και ήταν πλήρως σύµφωνη µε την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της κρατικής της εταιρείας, της Telefonica (στην οποία και
προχώρησε), παρόλα αυτά έθεσε κάποια όρια στους όρους του πλήρους ανταγωνισµού.
Η µέχρι τότε κρατική ισπανική εταιρεία είχε 5 χρόνια περιθώριο (µέχρι και την 1/
1/ 1998) προκριµένου να φιλελευθεροποιήσει την αγορά της. Το χρονικό περιθώριο που
δινόταν ήταν µεγάλο λόγω του ότι, όπως υποστηρίχθηκε τότε, η Telefonica δεν ήταν
έτοιµη για ένα τέτοιο άνοιγµα, παρά τις επενδύσεις της στη Λατινική Αµερική.
Το 1995 αιτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενταχθεί στη Unisource5, ενώ
παράλληλα αιτείται και στην U. S. Federal Communications Commission για άδεια
λειτουργίας των δικτύων της. Οι νοµοθέτες όµως είχαν αντίθετη άποψη, µε αποτέλεσµα
να υπάρξει ένας χρόνος καθυστέρηση της φιλελευθεροποίησης στην Ισπανία. Τον ένα
χρόνο αυτόν της καθυστέρησης εµφανίστηκε και µια άλλη ισπανική εταιρεία
τηλεφωνίας, η Retevision, της οποίας το 30% κατείχε η ισπανική κυβέρνηση και 70% η
Telecom Italia. Παρόλα αυτά κανένα πλάνο για µεγάλου µεγέθους ανοίγµατα στην αγορά
δεν υπήρχε κι επιπλέον, οι χρεώσεις της Telefonica που ανακοινώθηκαν για το 1997 και
1998 ήταν 2,5 φορές περισσότερες από αυτές του Ηνωµένου Βασιλείου και άλλων
χωρών. Παρόλα αυτά, οι τιµές αυτές σταδιακά µειώθηκαν µε πρωτοβουλία της ισπανικής
κυβέρνησης, στο πλαίσιο µας νέας αρχής προς τον ανταγωνισµό.

Γερµανία
Η γερµανική Deutsche Telecom, αν και είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες
τηλεφωνίας στην Ευρώπη, στα τέλη του 1980 η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
της µειώνεται κατακόρυφα. Μέχρι και το 1989, η Deutsche Telecom είχε το µονοπώλιο
στην υποδοµή των υπηρεσιών της και του τερµατικού εξοπλισµού της, γεγονός το οποίο
5

Η ένωση της Unisource αποτελείται από τις εξής ευρωπαϊκές κρατικές εταιρείες

τηλεπικοινωνιών: την σουηδική Telia, την δανέζικη KPN Telecom, την ελβετική Swiss Telecom
και την ισπανική Telefonica.
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σε συνδυασµό µε την κρατική ιδιοκτησία κατέστησαν πολύ δύσκολη την αλλαγή του ήδη
υπάρχοντος καθεστώτος σε πιο φιλελεύθερο.
Κάποιες µεταβολές ως προς τις χρεώσεις των υπηρεσιών της εν λόγω εταιρείας
άρχισαν να συµβαίνουν προς τα τέλη του 1980, εφόσον έγινε αντιληπτό από τις
γερµανικές αρχές, ότι οι υψηλές χρεώσεις οδηγούν σε ταυτόχρονη µείωση των εσόδων,
ενώ παράλληλα υπήρξε πίεση και από την πλευρά της Ε. Ε. για φιλελευθεροποίηση της
γερµανικής αγοράς στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Το 1989 το µονοπώλιο της
Deutsche Telecom άρχισε σταδιακά να περιορίζεται, αν και εξακολουθούσε να βρίσκεται
υπό τον έλεγχο των αποφάσεων της γερµανικής κυβέρνησης.

Ιταλία
Στην περίπτωση της Ιταλίας, η κυβέρνηση ήταν αυτή που αποφάσιζε για
σηµαντικά θέµατα, όπως οι χρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε πολιτική πίεση για
διατήρηση χαµηλών τιµών σε ό, τι αφορά τις χρεώσεις. Ταυτόχρονα η µικρής έντασης
εξεύρεση επιδότησης για τις ιταλικές τηλεπικοινωνίες οδήγησε σε χαµηλές επενδύσεις
και κατά συνέπεια χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες. Το 1995 εµφανίζεται στην Ιταλία η
ιδιωτική ιδιοκτησία και τον Νοέµβριο του 1996, η ιταλική κυβέρνηση ανακοινώνει τη
µείωση της κρατικής ιδιοκτησίας σε λιγότερο από 50%, παρά τις ορισµένες πολιτικές
αντιδράσεις που προκλήθηκαν.
Η παρουσία της ευρωπαϊκής επιτροπής ήταν κι εδώ έντονη λόγω της δράσης της
ενάντια σε πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού και κερδοσκοπίας που έκανα την
εµφάνισή τους εκείνη την εποχή6. Εν τέλει, η ιταλική κυβέρνηση, ύστερα από πίεση που
της ασκήθηκε από την Ε. Ε., αναγκάστηκε να µειώσει τις τιµές των χρεώσεών της και
τον Ιούλιο του 1997, η Italia Telecom ανακοίνωσε, ότι θα προσχωρούσε κι εκείνη στην
Unisource.
6

“Το 1994 η ιταλική κυβέρνηση πούλησε άδεια εισόδου σε νεοεισερχόµενη εταιρία έναντι 750

δις ιταλικών λιρών, ενώ έδωσε ελεύθερη άδεια πρόσβασης στην Italia Telecom”. –“European
Telecommunications Markets on the Verge of Full Liberalization”, Leonard Waverman and Esen
Sirel, Journal of Economic Perspectives- Volume 11,Number 4, Fall 1997, pages 113-126
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Ιρλανδία
Η οικονοµία της Ιρλανδίας µέχρι και το έτος της ανεξαρτησίας της, το 1992,
βρισκόταν σε πλήρη ύφεση και ενώ σε πολλές χώρες σε Ευρώπη και Αµερική
προχωρούσαν προς την ιδιωτικοποίηση και τη φιλελευθεροποίηση των αγορών που µέχρι
τότε αποτελούσαν κρατικά µονοπώλια, η Ιρλανδία ακολουθούσε µε πολύ αργούς
ρυθµούς αυτές τις εξελίξεις. Όπως είναι κατανοητό, σε πολλούς τοµείς υπερίσχυε το
µονοπωλιακό καθεστώς υπό την πλήρη επίβλεψη και, κατά συνέπεια, νοµοθεσία του
κράτους.
Από αυτή την δεδοµένη κατάσταση δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο
τοµέας των τηλεπικοινωνιών. Η ιρλανδική εταιρία τηλεπικοινωνιών, Eircom, βρισκόταν
υπό το καθεστώς µονοπωλίου για αρκετά χρόνια, ενώ παράλληλα στα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη ήδη είχε αρχίσει η απελευθέρωση του συγκεκριµένου τοµέα. Η
πώληση της Eircom τον Ιούλιο του 1999, αποτέλεσε και το µεγαλύτερο βήµα
ιδιωτικοποίησης που είχε επιχειρηθεί µέχρι τότε στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Ο
αρχικός προσανατολισµός των ιθυνόντων ήταν να προσελκύσουν µικρό- επενδυτές, γι’
αυτό και είχαν σπεύσει την περίοδο εκείνη 500.000 Ιρλανδοί πολίτες να αγοράσουν
µερίσµατα της εταιρίας. Το εγχείρηµα αυτό ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο για την εποχή
εκείνη, διότι θεωρήθηκε τότε, ότι εφόσον έγινε η αρχή µε την Eircom, όλες οι
εναποµείνασες κρατικές επιχειρήσεις ήταν υποψήφιες προς αγορά από τους ιδιώτες.
Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας καινοτοµίας δεν ήταν το επιθυµητό και ούτε µακράς
διαρκείας. Η τιµή της µετοχής της Eircom κατέρρευσε και κατά συνέπεια η ίδια η εταιρία
οδηγήθηκε στην πλήρη διάλυσή της7, για να αναληφθεί η λειτουργία της το 2001 από τη
συµµαχία Valentia Telecommunications (Valentia Telecommunications Consortium).
Στο σύνολό της πάντως, η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιρλανδία
από τη δεκαετία του 1990, όπου επήλθε η πλήρης ιδιωτικοποίησή της, γνώρισε
7

«Τον ∆εκέµβριο του 2001 η Eircom διαγράφηκε οριστικά από το ιρλανδικό χρηµατιστήριο και

οι 450.000 µικρό- επενδυτές που είχαν µετοχές της εταιρίας επιβαρύνθηκαν µε 30% ζηµιά».“Privatization Policy and Enterprise Performance: the case of Ireland”, Eoin Reeves and Donal
Palcic,Annals of public and cooperative economics, University of Limerick, Ireland, 2004
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σηµαντικότατη αλλαγή, εξαιτίας του νέου νοµοθετικού καθεστώτος που εφαρµόστηκε.
Αν και είναι αµφίβολο, αν και κατά πόσο βελτιώθηκαν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, το
σίγουρο είναι, ότι ωφεληθήκαν σε µεγάλο βαθµό οι καταναλωτές εξαιτίας της µείωσης
των τιµών.

Ελβετία
Στην περίπτωση της Ελβετίας, η φιλελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών
ξεκίνησε το 1997 µε την έκδοση Οδηγιών από την ελβετική νοµοθεσία (Swiss Federal
Law), σχετικά µε την παροχή καθολικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι Οδηγίες
αυτές αφορούσαν τους τρόπους, µε τους οποίους κάποιος ενδιαφερόµενος µπορούσε να
προσχωρήσει στην ελβετική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης έθετε τα όρια και τις
υποχρεώσεις που είχε ο συγκεκριµένος λειτουργός. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να
αναφερθεί, ότι το ελβετικό µονοπώλιο έπαψε να ισχύει οριστικά το 2002.

Χώρες Ανατολικής Ευρώπης
Λόγω της επιβραδυνόµενης οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες αυτές, όπως ήταν
επόµενο, η

αναδόµηση του καθεστώτος που επικρατούσε µέχρι τότε

στις

τηλεπικοινωνίες εµφανίστηκε µε αργούς ρυθµούς. Η απουσία χρηµατοδοτικών πόρων
οδήγησε πολλές εταιρίες σε συνεργασίες, όπως στην περίπτωση της Εσθονίας, τη
λειτουργία της οποίας, κατόπιν συµφωνίας την ανέλαβαν από κοινού η σουηδική
Swedish Telecom και η φιλανδική Finish Telecom. Σε άλλες περιπτώσεις, εµφανίζεται η
χρηµατοδότηση από δηµοσίους φορείς, όπως συνέβη στα κράτη της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, τα οποία, αν και σχεδίαζαν την ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών τους για
το µέλλον, το διάβηµα αυτό εν τέλει δεν πέτυχε, λόγω της ισχυρής ανάµειξης µε τη
νοµοθεσία προς τροποποίηση από πλευράς των δηµοσιών φορέων. Τέλος, άξια αναφοράς
είναι και η περίπτωση της Πολωνίας, κατά την οποία, αν και το πολωνικό κράτος είχε
προχωρήσει σε ενέργειες, οι οποίες ενθάρρυναν τον ανταγωνισµό, σε ό, τι αφορούσε τα
τοπικά δίκτυα, η πολωνική εταιρία τηλεπικοινωνιών Polish Telecom, η οποία κατείχε
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δεσπόζουσα θέση, προέβαλε αντιρρήσεις ως προς τον περιορισµό της κατοχής της
δεσπόζουσας θέσης της καθώς επίσης και σε θέµατα οικονοµικής και οργανωτικής
φύσεως. Απόρροια των παραπάνω, ήταν η καθυστέρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών από ιδιώτες.

1.1.2. Ανάγκη για αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι τηλεπικοινωνίες στις χώρες της Ε. Ε. µέχρι
και τη δεκαετία του ’90, βρισκόντουσαν υπό το σχεδόν απόλυτο καθεστώς της
νοµοθεσίας του κράτους, το οποίο ήταν ο ρυθµιστής υποθέσεων, όπως ιδιοκτησία,
είσοδος στην αγορά, τιµολόγηση και επιλογές ως προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Οι
εταιρείες των τηλεπικοινωνιών µέχρι κι εκείνη την περίοδο δεν έχουν καµία απολύτως
ανάµειξη µε την ιδιωτική πρωτοβουλία ούτε και υπόκεινται έστω και στο ελάχιστο σε
ρυθµίσεις προερχόµενες από το δίκαιο που θεσπίζεται στις ιδιωτικού δικαίου εταιρείες,
µε την αιτιολογία, ότι οι τηλεπικοινωνίες έπρεπε να παραµείνουν υπό καθεστώς κρατικής
ιδιοκτησίας, διότι έτσι διαφυλάσσονται καλύτερα τα συµφέροντα του κοινωνικού
συνόλου κι επιπλέον είναι δυνατόν να επιτευχθούν περισσότερο αποτελεσµατικά
ορισµένοι µακροοικονοµικοί στόχοι που αφορούσαν την κοινωνία.
Τα κρατικά µονοπώλια, τα οποία µέχρι τότε ήταν ρυθµιστές ολόκληρης της
βιοµηχανίας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σταδιακά οδηγηθήκαν προς την εξαφάνιση
και κατάργησή τους. Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία είχαν σαν συνέπεια την
εµφάνιση νέων υπηρεσιών, σχετιζόµενων µε τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες µε τη σειρά
τους «καταργούσαν» τις µέχρι τότε αντιλήψεις περί αγοράς. Αυτό συνέβη, διότι η
είσοδος νέων προµηθευτών αλλά και εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιών άρχισε πλέον
να θεωρείται ολοένα και πιο αναγκαία, προκειµένου οι παρεχόµενες υπηρεσίες να
συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις στην αγορά. Πλέον, δεν ήταν δυνατόν η είσοδος σε νέους
παροχείς υπηρεσιών να είναι περιορισµένη και σαφώς η αγορά έπρεπε να λειτουργήσει
υπό ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, λόγω του αυξηµένου κόστους των
επενδύσεων, οι οποίες ήταν απαραίτητες να γίνουν, στα πλαίσια της εµφάνισης των νέων
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τεχνολογιών, υπήρχε αυξηµένη ανάγκη για µείωση του κόστους και η δηµιουργία νέων
δικτύων, τα οποία θα είναι περισσότερο ανθεκτικά στους πολλαπλούς χρήστες τους.
Το 1999 αρχίζει η αλλαγή του µέχρι τότε ισχύοντος καθεστώτος µε την έκδοση
από την επιτροπή της περίληψης για τις τηλεπικοινωνίες (Communications Review), την
οποία ακολούθησε η παρουσίαση µιας σειράς Οδηγιών τον Ιούλιο του 2000. Το
σηµαντικότερο πρόβληµα της εν λόγω αγοράς ήταν η πρόσβαση στα δίκτυα, γι’ αυτό και
η Ε.Ε. έθεσε ως σηµαντική προτεραιότητα τη διευθέτηση αυτού του ζητήµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 µπορεί ο καθένας, ατοµικά ή σε συνεργασία, να έχει σηµαντική
δύναµη στην αγορά, αρκεί να πληρεί όλα εκείνα τα οικονοµικά κριτήρια που τον
καθιστούν να δρα ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Επίσης, το άρθρο
14 περιλαµβάνει µια απαγόρευση, η οποία αφορά περιπτώσεις που η αγορά λειτουργεί
από πλευράς ανταγωνισµού αποτελεσµατικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται έχουν µια δύναµη στην αγορά, τα δικαιώµατα του νοµοθέτη
από πλευράς ρυθµίσεων περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό.
Σαφώς, για να συµβεί µια αλλαγή σε ένα καθεστώς, το οποίο ίσχυε για χρόνια, θα
πρέπει να υπάρξει και το κατάλληλο υπόβαθρο. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών,
υπήρξε η ανάγκη για αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος. Καταρχήν, η ζήτηση για «νέας
γενιάς» τηλεπικοινωνίες, η ανάγκη για νέες επενδύσεις και η έλλειψη πόρων για την
πραγµατοποίησή τους, οι υψηλές χρεώσεις και τέλος η ανάγκη για άρση των εµποδίων
που αφορούν την είσοδο νέων χρηστών δικτύων, έφεραν στην επιφάνεια το ζήτηµα της
αλλαγής του καθεστώτος που ίσχυε στις τηλεπικοινωνίες. Οι νέοι κανονισµοί
επικεντρώθηκαν περισσότερο στη δηµιουργία µιας ισορροπίας ανάµεσα στην τιµή
παροχής µιας υπηρεσίας και κόστους κτήσης και λειτουργίας µιας εγκατάστασης
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ούτως ώστε να δύναται ο κάθε ένας που ενδιαφέρεται να
παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να µπορεί να συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία
επί ίσοις όροις µε αυτόν που υποχρεούται να «δώσει» τα δίκτυά του προς εκµετάλλευση.
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1.2. Η ζήτηση για αλλαγή του καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες

Τη ζήτηση για αλλαγή των µέχρι τότε δεδοµένων στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών

προκάλεσαν

δύο

φορείς:

ο

ένας

ήταν,

όπως

αναφέρθηκε

προηγουµένως, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εµφάνιση νέων υπηρεσιών και ο
δεύτερος ήταν οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι οποίοι έχοντας αντίληψη των τρεχουσών
εξελίξεων, αναζητούν πλέον εταιρίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θα είναι σε θέση να
τους προσφέρουν τις νέες αυτές υπηρεσίες.
Στην προσπάθεια αυτή για αλλαγή του ισχύοντος θεσµικού καθεστώτος στις
τηλεπικοινωνίες ο ρόλος που διαδραµάτισε το καταναλωτικό κοινό από την πλευρά του
ήταν ο εξής: οι καταναλωτές στράφηκαν πλέον προς παράγωγα δικτύων, τα οποία δεν
χαρακτηρίζονταν µόνο από τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις τιµές που τις
προσέφεραν, αλλά και από το µέγεθος του δικτύου που χρησιµοποιούσε ένας
τηλεπικοινωνιακός χρήστης, καθώς επίσης και από το κατά πόσο το δίκτυο αυτό θα
συνεχίσει να είναι βιώσιµο και στο µέλλον. Η αντίληψη αυτή αποτελεί άλλωστε και ένα
φαύλο κύκλο: οι καταναλωτές εκτιµώντας πως ένα δίκτυο, το οποίο πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις να είναι βιώσιµο και στο µέλλον, σπεύδουν προς τη χρήση αυτού του
συγκεκριµένου, ενώ παράλληλα οι λειτουργοί αυτού έχοντας την προσδοκία της ολοένα
και αυξανόµενης χρήσης στο µέλλον, σπεύδουν προς εκµετάλλευση του δικτύου στο
παρόν.
Έτσι λοιπόν, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα, ότι όσο µεγαλύτερη είναι η βάση
λειτουργίας ενός δικτύου, τόσο µεγαλύτερα είναι τα οφέλη από αυτό το δίκτυο και κατά
συνέπεια, τόσο περισσότερο αποτελούν οι υπηρεσίες το δέλεαρ για τους καταναλωτές,
εποµένως σπεύδουν προς κατανάλωση περισσότεροι πελάτες, µε αποτέλεσµα να
µεγαλώνει η βάση λειτουργίας του και να οδηγούµαστε πάλι στην αρχή.
Με τη σειρά τους οι ίδιες οι εταιρίες είναι αυτές που ασκούν πίεση για
φιλελευθεροποίηση και άνοιγµα των αγορών σε νέες υπηρεσίες, γι’ αυτό και είναι αυτές
που πιέζουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας τους για αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο.
Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, που οι ίδιες οι εταιρίες στρέφονται σε περισσότερο
συλλογικά σώµατα, η σύνθεση των οποίων είναι διακρατική, για ρύθµιση των
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υποθέσεων τους παρά στους εγχώριες κυβερνητικούς µηχανισµούς, οι οποίοι µε τη σειρά
τους πείθονται να αναλάβουν την εκπροσώπηση των εγχώριων εταιριών τους στα
διακρατικά αυτά σώµατα.

1.2.1. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, η Ευρώπη των 15 βρισκόταν υπό καθεστώς
κρατικών µονοπωλίων, µε µόνες εξαιρέσεις την Ιταλία και την Ισπανία, στις οποίες το
καθεστώς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν µικτό, δηλαδή δηµόσιο και ιδιωτικό
ταυτοχρόνως, ή πλήρως ιδιωτικό. Στην προσπάθειά της, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να
ενοποιήσει την εσωτερική αγορά της, το 1980, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο και
το Κοινοβούλιο, µε την υποστήριξη πάντα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, ξεκίνησε την εναρµόνιση των πολιτικών των κρατών της και έθεσε τα
πλαίσια εκείνα, στα οποία θα στηριζότανε µια πολιτική φιλελευθεροποίησης της αγοράς
της, µε αποτέλεσµα µέχρι και το 1998, να εξαλειφθεί και το τελευταίο µονοπώλιο, τόσο
στις παρεχόµενες υπηρεσίες όσο και στην υποδοµή. Το 1999, µε την εµφάνιση των νέων
δεδοµένων στην ευρωπαϊκή αγορά, εκτιµήθηκε εκ νέου η τότε επικρατούσα κατάσταση,
και το 2003, ένα νέο νοµοθετικό καθεστώς µε νέες αρχές που αφορούν τον ανταγωνισµό
εµφανίστηκε.
Και ενώ ανάµεσα στα Κράτη Μέλη υπήρχε ένας κοινός στόχος, αυτός προς µια
ελεύθερη αγορά, η Ε.Ε. δεν έθεσε κανέναν όρο που να αφορούσε τη νέα αυτή
κατεύθυνση, αλλά άφησε ελεύθερα τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν τις
νέες ρυθµίσεις. Παρόλα αυτά όµως, τα Κράτη Μέλη σε καµία περίπτωση δεν θα έπρεπε
να εφαρµόσουν πολιτικές διάκρισης, θα έπρεπε να υπακούν στους κανόνες περί
ανταγωνισµού της Ε.Ε. και φυσικά, οι κανονισµοί που θεσπίζουν τα ίδια τα κράτη να
χαρακτηρίζονται από πλήρη διαύγεια. ∆εδοµένων των διαφορετικών εθνικοτήτων και
εποµένως, προτιµήσεων ανάµεσα στα κράτη, δεν κρίθηκε τόσο σηµαντικό να τεθεί θέµα
κυρίως περί ιδιοκτησίας, αλλά µε ποιους τρόπους θα εξασφαλισθεί ο ελεύθερος
ανταγωνισµός.
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Πιο αναλυτικά, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την αλλαγή των
καθεστώτων των Κρατών Μελών είναι, ότι εµποδίζει τη δηµιουργία ή ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης, δηλαδή µια εταιρία ή ένας οργανισµός θα είναι σε θέση να δρα ως
ένα µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές του, πελάτες και καταναλωτές.
Με το άρθρο 82, κάθε εταιρία που απολαµβάνει ατοµική ή συλλογική δεσπόζουσα θέση,
η κοινότητα είναι σε θέση να εξετάζει και να εµποδίζει κατάχρηση αυτής της θέσης. Η
Επιτροπή στο Πράσινο Βιβλίο για την ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς για τις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εξοπλισµό την 30/06/1987 πρότεινε τις εξής θέσεις της
Κοινότητας:
•

Αυστηρός και ενδελεχής έλεγχος των εργασιών των διοικήσεων στις
τηλεπικοινωνίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 81, 82 και 86 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και

•

Αυστηρός και ενδελεχής έλεγχος όλων των ιδιωτικών προµηθευτών στους νέους
τοµείς που δηµιουργούνται, προκειµένου να αποφευχθεί η κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 81, 82.
Η αναθεώρηση έγινε την 9/02/1988, στο έγγραφο «Θέτοντας σε εφαρµογή το

Πράσινο Βιβλίο για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
και εξοπλισµού», σύµφωνα µε το οποίο η Ε.Ε. είναι αυτή που εγγυάται για µια ανοιχτή
ανταγωνιστική αγορά, µε όρους ίσους για όλα τα Κράτη Μέλη. Στη συνέχεια, εκδόθηκαν
κανόνες ανταγωνισµού, οι οποίοι υπαγόρευαν την πλήρη χρήση τεχνολογικού
εξοπλισµού, τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και φυσικά, περισσότερο ανταγωνισµό
και περισσότερες επενδύσεις. Στόχοι της εφαρµογής ενός τέτοιου προγράµµατος από την
Κοινότητα σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι οι εξής:
•

Η δηµιουργία µιας τεχνολογικά εξελιγµένης υποδοµής τηλεπικοινωνιών

•

Η συνεισφορά στη δηµιουργία µιας ελεύθερης αγοράς στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα σε ό, τι αφορά υπηρεσίες και εξοπλισµό και

•

Η συνεισφορά ως προς το να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι Ευρωπαίοι
προµηθευτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Πράγµατι, στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας φιλελεύθερης και σταθερής αγοράς

στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία θα είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα πρότυπα που
ισχύουν στις αγορές και στον υπόλοιπο κόσµο, εγκρίθηκε µια πρώτη πρωτοβουλία που
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αφορούσε τις Υπηρεσίες Ενοποιηµένων Ψηφιακά ∆ικτύων ( Integrated Service Digital
Networks, ISDN), τη συνεργασία για τη σύσταση συστηµάτων για παροχή υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας και την υιοθέτηση κοινών τεχνικών προδιαγραφών για θέµατα που
αφορούσαν την τεχνολογία της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. 8
Το ζητούµενο σε µια τέτοια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης και ενοποίησης
µιας αγοράς είναι η ανάπτυξη αποτελεσµατικών δικτύων ανά την Ευρώπη, στο
χαµηλότερο δυνατό κόστος και µε την υψηλότερη ποιότητα, προκειµένου ο ευρωπαίος
πολίτης να απολαµβάνει την απαιτούµενη υποδοµή για πιο αποτελεσµατική λειτουργία
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Επιπλέον, όσοι συµµετέχουν στην παροχή αυτών των
υπηρεσιών θα πρέπει να ενθαρρύνονται για τη δηµιουργία νέων στρατηγικών
συµµετοχής στην αγορά, οι κανονισµοί των οποίων όµως θα πρέπει να βρίσκονται σε
συµµόρφωση µε αυτούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η
Επιτροπή κάνει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις στις Οδηγίες που εκδίδει, ούτως ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο συµβατές µε τις εξελίξεις του εν λόγω τοµέα.
Όπως µπορεί κανείς να συµπεράνει από τα παραπάνω, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας είναι ιδιαίτερα αισθητός στη δηµιουργία των νέων αυτών πλαισίων για τις
τηλεπικοινωνίες. Μια τέτοια αλλαγή στη νοµοθετική και οργανωτική δοµή του τοµέα
δικαιολογείται ως εξής: αυτό που αρχίζει να γίνεται πλέον πλήρως κατανοητό είναι, ότι
τα παραδοσιακά µονοπώλια που υπήρχαν µέχρι και εκείνη την περίοδο, δεν είναι σε θέση
πλέον να ρισκάρουν και να ακολουθήσουν τις νέες αλλαγές που συµβαίνουν προς όφελος
των χρηστών και αυτό που είναι καθ’ όλα αναγκαίο είναι η συνεργασία µεταξύ των
τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και η σύσταση και η διαφύλαξη µιας ισχυρής
ανταγωνιστικής δοµής.

8

Οδηγία Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 85/529/EEC
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1.2.2. Αλλαγή του ρόλου του κράτους στον ευρύτερο τοµέα των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Με τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
ζητήµατα που αφορούσαν δίκτυα, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και γενικότερα
ενοποίηση και φιλελευθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, τα Κράτη Μέλη από την
πλευρά τους έπρεπε να προχωρήσουν σε µια σειρά ιδιωτικοποιήσεων των µέχρι τότε
κρατικών µονοπωλίων που ίσχυαν στις τηλεπικοινωνίες. Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές
άρχισαν σταδιακά να συµβαίνουν στα κράτη. Μόνη εξαίρεση αποτελούσε το Ηνωµένο
Βασίλειο, το οποίο είχε ήδη ιδιωτικοποιήσει την British Telecom, τα περισσότερα Κράτη
Μέλη άρχισαν να πωλούν µερίδια των εταιριών τηλεπικοινωνιών, τα οποία
βρισκόντουσαν υπό κρατική ιδιοκτησία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990. 9 Η
πώληση αυτή έγινε σε µέρη, προκειµένου να µην υπάρξει πίεση και εποµένως αστάθεια
στο χρηµατιστήριο της κάθε χώρας και τα έσοδα από τις πωλήσεις των µεριδίων να
χαρακτηρίζονται από µια σταθερότητα.
Η πολιτική που εφαρµόστηκε σε κάθε χώρα δεν ήταν τελείως ανεξάρτητη από
την καθεστωτική πολιτική που επικρατούσε, καθώς επίσης και από τη θέση του κάθε
λειτουργού δικτύων στην αγορά. Ως γνωστόν, υπήρχε µεγάλη ασυµµετρία στον
συγκεκριµένο τοµέα ως προς τη συµµετοχή λειτουργών στην αγορά και αυτή ακριβώς η
ασυµµετρία έπρεπε να εξαλειφθεί, αφαιρώντας τα όποια εµπόδια δηµιουργούσαν τα
µέχρι τότε κρατικά µονοπώλια σε νέους χρήστες δικτύων.
Προς µια τέτοια κατεύθυνση, οι ενέργειες που ήταν απαραίτητες να γίνουν δεν
περιορίζονταν στην εφαρµογή µιας µόνο νοµοθεσίας. Ενέργειες, οι οποίες ήταν
απαραίτητες να γίνουν από πλευράς των κυβερνήσεων ήταν να θεσπίσουν ανεξάρτητα
νοµοθετικά σώµατα που θα είναι γνώστες σε θέµατα τηλεπικοινωνιών, όσες ενέργειες
γίνουν που αφορούν θέµατα, όπως έκδοση αδειών, να γίνουν µε πλήρη διαφάνεια και
τέλος να αποφευχθούν πολιτικές που είναι ενάντια στον ανταγωνισµό, όπως είναι οι
πολιτικές της σταυροειδούς επιδότησης.

9

Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε το Λουξεµβούργο.
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Αυτό που στην ουσία έγινε από την πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών ήταν
εταιρίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες µέχρι τότε βρισκόντουσαν υπό καθεστώς
µονοπωλίου, να επιτρέψουν την πρόσβαση σε νέες, ιδιωτικού δικαίου εταιρίες, να
δραστηριοποιηθούν στην ίδια αγορά και πλέον, οι κρατικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών να
µην χαίρουν καµίας διάκρισης από τις ιδιωτικές. Τα Κράτη Μέλη από την πλευρά τους,
εκτός του ότι κλήθηκαν να εφαρµόσουν τις πολιτικές από την πλευρά της Ε. Ε., επιπλέον
καλούνται και τα ίδια να θέσουν από µόνα τους συνοδευτικές πολιτικές, σύµφωνες µε
τους δικούς τους κανόνες, εκτός από αυτούς της Ε.Ε., και από τη στιγµή που
συµµετέχουν σε µια κοινή αγορά, είναι συνυπεύθυνα για την απρόσκοπτη λειτουργία
µιας εσωτερικής ανταγωνιστικής αγοράς.

2. Λόγοι αυτής της µετάβασης

2.1. Εξελίξεις στην τεχνολογία και εµφάνιση υπηρεσιών λόγω αυτών
των εξελίξεων
Η τάση αυτή για σύγκλιση των αγορών εξαιτίας της συνεχώς εξελισσόµενης
τεχνολογίας, έφερε στο προσκήνιο και ένα επιπλέον ζήτηµα: αυτό της συνεργασίας και
της σύνδεσης µεταξύ των διαφόρων δικτύων. Όπως ήταν επόµενο, το κλασικό σύστηµα
τηλεπικοινωνιών σιγά- σιγά έπαυε να υπάρχει και στη θέση του ερχόταν ένα νεότερο, το
οποίο στηριζόταν στην ηλεκτρονική µετάδοση της πληροφορίας.
Η σύνδεση µεταξύ δικτύων είχε ως αποτέλεσµα την παροχή πολλών µορφών
«συνδέσεων» ανάµεσα σε πολλούς τύπους βιοµηχανιών. Οι πιο σηµαντικές από αυτές
αναφέρονται παρακάτω:
•

Νέες εταιρίες τηλεφωνίας

•

∆ορυφορική τηλεόραση και δορυφορικά δίκτυα

•

Εξοπλισµός για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα και βίντεο

•

Προµηθευτές υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)
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•

Βελτιωµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας

•

Παροχείς δεδοµένων και πληροφοριών
∆εδοµένης της πολυπλοκότητας της νέας αυτής κατάστασης εξαιτίας των πολλών

οντοτήτων που προσφέρουν εξελιγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προέκυψε ένας
µεγάλος αριθµός ερωτηµάτων τεχνικής, οικονοµικής, λειτουργικής και νοµοθετικής
φύσεως, ο οποίος δεν περιοριζόταν µόνο στα όρια του κράτους ή της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αλλά επεκτεινόταν σε ολόκληρο τον κόσµο.
Με την εµφάνιση νέων τεχνολογιών επωφελείται σε ένα µεγάλο βαθµό η
ανθρώπινη επικοινωνία, καθώς αναπτύσσονται τα δίκτυα της σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας

κι

επιπλέον,

εταιρείες

τηλεπικοινωνιών,

οι

οποίες

µέχρι

τότε

δραστηριοποιούνται σε κλασικές υπηρεσίες, πλέον εµφανίζονται δυναµικά στην αγορά
κινούµενες µέσα σε πεδία που αφορούν on line υπηρεσίες. Η εκµάθηση εξ’ αποστάσεως,
η αλληλογραφία µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς επίσης και η δηµιουργία
βάσεων δεδοµένων και η χρήση αυτών οποιαδήποτε στιγµή, είτε στον τοµέα της υγείας
είτε στον τοµέα της κατάρτισης, ακόµα και από εταιρίες για δικά τους ερευνητικά
ενδιαφέροντα, είναι µερικά οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου.
Επιπλέον, η «Κοινωνία των Πληροφοριών», η οποία οφείλει τη σύστασή της
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε µια σειρά από σχέδια, κάνοντας χρήση των νέων
αυτών τεχνολογιών, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Η τηλεργασία, η εκµάθηση
εξ’ αποστάσεως, η δηµιουργία διαπανεπιστηµιακών δικτύων, η διαχείριση της οδικής
κυκλοφορίας, ο έλεγχος των εναέριων µέσων και το διευρωπαϊκό δίκτυο διοικήσεων
είναι ορισµένες µόνο υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρονται στον Ευρωπαίο πολίτη.

2.2. Το Internet
Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των µέσων και της τεχνολογίας της
πληροφορίας δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον χώρο του διαδικτύου. Οι εξελίξεις στην
ψηφιακή τεχνολογία και τα λογισµικά των διαφόρων συστηµάτων δηµιούργησαν µια
σειρά από υπηρεσίες κατάλληλες για –και έτοιµες- προς χρήση για το ευρύ
καταναλωτικό κοινό. Τα νέα αυτά δεδοµένα χαρακτηριστήκαν από την ικανότητα
δικτύων µε διαφορετικές βάσεις να µπορούν να παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. Οι
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υπηρεσίες αυτές εµφανίζουν συνήθως διαφορετικές µορφές, όπως: οι χειριστές
τηλεπικοινωνιακών δικτύων µέσω των δικτύων δύνανται να προβάλλουν προγράµµατα
εικόνας και ήχου, καθώς επίσης και η είσοδος επιπλέον των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης στα νέα αυτά δεδοµένα επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να
παρέχουν υπηρεσίες δεδοµένων από τα δίκτυά τους.
Με την εµφάνιση του Internet παύει πλέον να υφίσταται η χρήση ενός µόνο
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος χρησιµοποιείται για ατοµική και µόνο χρήση. Πλέον,
µε τη χρήση του διαδικτύου εµφανίζονται νέες εναλλακτικές µέθοδοι επικοινωνίας, όπως
η τηλεφωνία µέσω Internet, και επιπλέον το Internet γίνεται το µέσο ταχύτατης
µετάδοσης παντός είδους πληροφορίας. Θεωρώντας το λοιπόν ως ένα µέσο, στο οποίο
υπάρχουν καταχωρηµένες πολλές πληροφορίες, µπορεί ο κάθε χρήστης του να
χρησιµοποιεί αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων, να ανακτά αρχεία µε προγράµµατα,
εικόνες και κείµενα, να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφηµερίδες και περιοδικά, να
παρακολουθεί ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράµµατα και να έχει πρόσβαση σε on
line δηµοπρασίες, κάνοντας παράλληλα και τις αγορές του µέσω αυτού.

2.2.1. Η Ευρυζωνικότητα
Απόρροια της εµφάνισης του Internet και της διάδοσης πληροφοριών, ήταν η
εµφάνιση της Ευρυζωνικότητας. Ο όρος «Ευρυζωνικότητα» πρόκειται στην ουσία για
ένα περιβάλλον προηγµένο και καινοτόµο, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω
τέσσερα στοιχεία:
•

Την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
µέρος του πληθυσµού, µε ανταγωνιστικές τιµές και έχοντας τη µορφή
καταναλωτικού αγαθού,

•

Την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή που: α) επιτρέπει την κατανεµηµένη ανάπτυξη
υπαρχόντων και µελλοντικών δικτυακών εφαρµογών και πληροφοριακών
υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ)
ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρµογών σε ένα ευρύτερο πεδίο
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εφαρµογής, και δ) είναι ικανή να αναβαθµίζεται συνεχώς και µε µικρό επιπλέον
κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών του
διαδικτύου, όπως αυτές προκύπτουν, αυξάνουν και µετεξελίσσονται µε τον ρυθµό
εκείνο και το κόστος, όπως αυτά επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής
και της τεχνολογίας επικοινωνιών,
•

Την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάµεσα σε εναλλακτικές προσφορές
σύνδεσης που ταιριάζουν στις δικές του ανάγκες, β) µεταξύ διαφόρων δικτυακών
εφαρµογών και γ) µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας
και µε πιθανή συµµετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχοµένου,
εφαρµογών και υπηρεσιών

•

Τη δηµιουργία κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου, όπως αυτό απαιτείται σε
τέτοιες περιπτώσεις, αναγκαίες για την προάσπιση

της καινοτοµίας, την

προστασία του ανταγωνισµού και την εγγύηση ισορροπηµένης οικονοµικής
ανάπτυξης, η οποία θα προκύψει µέσα από την διατήρηση της Ευρυζωνικότητας
σε ανταγωνιστικά πλαίσια και τη συµµετοχή του ευρύτερου κοινού σε αυτήν.
Το φαινόµενο της «Ευρυζωνικότητας» δεν εφαρµόστηκε σε όλα τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα, κάνοντας λόγο η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή περί «ψηφιακού χάσµατος» ανάµεσα σε Κράτη Μέλη10. Kαι
στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται για τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή
ανέλαβε να θέσει εκείνο το θεσµικό πλαίσιο, κατά το οποίο θα δράσουν όλα τα
Κράτη Μέλη, προκειµένου να παρέχονται αδιάκοπα ευρυζωνικές υπηρεσίες σε
όλους τους πολίτες της Ε. Ε.

10

(2006/C 318/36) Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για

την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η γεφύρωση του
ευρυζωνικού χάσµατος.
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2.2.2. Η Ευρυζωνικότητα ως σηµαντικό µέρος του ανταγωνισµού

Η είσοδος νέων εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών φορέων στην αγορά είχε ως
αποτέλεσµα να διευρυνθεί περισσότερο το πεδίο παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και
κατά συνέπεια των ευρυζωνικών γραµµών κατά 16%, όπως αυτό το ποσοστό δίνεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανταγωνιστικών Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΑΤ, ECTA - European
Competitive Telecommunications Association). Σήµερα µάλιστα φτάνει στο µέγιστο
σηµείο η χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων µε ποσοστό 19,9%, φτάνοντας πλέον η
Ευρώπη σε αριθµούς την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α, οι οποίες έχουν ποσοστά αντίστοιχα
20,2% και 19,6% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την έκθεση της ECTA, σε οχτώ ευρωπαϊκές
χώρες το ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων ξεπερνάει το 20%. Τα
µεγαλύτερα ποσοστά αφορούν την Βόρεια Ευρώπη µε την Ολλανδία να εµφανίζει
ποσοστό διείσδυσης στο 33%, και να ακολουθούν χώρες όπως η ∆ανία (32%), η
Φιλανδία (28%) και η Σουηδία (27%). Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 15η θέση, µε
ποσοστό διείσδυσης στο 6,9% µε την Ιρλανδία να βρίσκεται µια θέση ψηλότερα,
παρουσιάζοντας ποσοστό διείσδυσης στο 14%, καταλαµβάνοντας την 14η θέση. 11
Είναι γεγονός, ότι βλέποντας κανείς τα ποσοστά αυτά, αντιλαµβάνεται, πόσο
σηµαντική είναι η παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε όλες τις περιοχές. Σύµφωνα µε
ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2006) 129, η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ
περιοχών που δεν έχουν πλήρη ευρυζωνική κάλυψη κρίνεται αναγκαία και θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέχρι και το 2010, σύµφωνα µε υπουργική δήλωση της Ρίγας την 11η
Ιουνίου του 2006.
Κατά τη Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:
«Η γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσµατος», (2006/C 318/36) τονίζεται ιδιαιτέρως ο
ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς τη θέσπιση διαφύλαξη όλων των
απαραίτητων διατάξεων που διέπουν το ρυθµιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών και να
ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη, προκειµένου να υιοθετήσουν όλες εκείνες τις
11

Πηγή: ΕΕΤ
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απαραίτητες στρατηγικές για τη γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσµατος, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που µειονεκτούν έναντι άλλων.

3. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον αφορούν τη
µετάβαση από το µονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισµό
Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Οδηγιών που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα Κράτη Μέλη σε ο,τιδήποτε αφορά τον ελεύθερο
ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνίες και τα πλαίσια εκείνα, στα οποία έπρεπε να δράσουν
οι εθνικές κυβερνήσεις, προκειµένου να συµβαδίζουν όλα τα κράτη ως προς το
νοµοθετικό πλαίσιο που εφαρµόζουν. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δυο µέρη: στις
οδηγίες της Ε.Ε. για τον ανταγωνισµό και στις οδηγίες για την εναρµόνιση των Κρατών
Μελών.

Οδηγίες που αφορούν τον ελεύθερο ανταγωνισµό
Στις 16 Μαΐου 199812 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Οδηγία για τον τερµατικό
εξοπλισµό προς τα Κράτη Μέλη, σύµφωνα µε την οποία όλα εκείνα τα κράτη, στα οποία
οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών βρίσκονται ολικώς ή µερικώς υπό καθεστώς κρατικού
µονοπωλίου, εξασκούν µε τέτοιο τρόπο τα δικαιώµατά τους, µε αποτέλεσµα να
παρεµποδίζεται η ελευθερία των χρηστών να διαλέγουν εξοπλισµό ανάλογα µε τις
ανάγκες τους, ανεξαρτήτως προελεύσεως. Η οδηγία αυτή, όπως ήταν επόµενο έφερε
αντιρρήσεις από την πλευρά της Γαλλίας, της Γερµανίας, του Βελγίου, της Ελλάδας και
της Ιταλίας. Οι χώρες αυτές εναντιώθηκαν στη νέα οδηγία, κατά την οποία καταργούνταν
τα αποκλειστικά δικαιώµατά τους στους οργανισµούς τηλεπικοινωνιών και ζητούσαν να
µην περικοπούν. Το αποτέλεσµα ήταν να φτάσει το ζήτηµα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο,
το οποίο επίσης επιβεβαίωσε και ενθάρρυνε την Επιτροπή να προχωρήσει προς τη
µείωση των κρατικών µονοπωλίων και να επεκταθεί επιπλέον σε θέµατα που αφορούσαν
12

Commission Directive 88/301/EEC
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γενικά τον τερµατικό εξοπλισµό και τις υπηρεσίες, αλλά και ειδικότερα σε ζητήµατα
όπως οι δορυφόροι, εναλλακτική υποδοµή, κινητή τηλεφωνία και πλήρη ανταγωνισµό.
Πράγµατι, δυο χρόνια αργότερα την παραπάνω Οδηγία ακολουθεί επιπλέον άλλη
Οδηγία, κατά την οποία η αγορά των τηλεπικοινωνιών έπρεπε να «ανοιχτεί» στον
ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσβασης στα δίκτυα.13 Μέχρι εκείνη την
περίοδο, ο τερµατικός εξοπλισµός βρισκόταν υπό το νοµοθετικό καθεστώς της εθνικής
κυβέρνησης του κάθε κράτους και αυτό που στην ουσία τόνιζε αυτή η Οδηγία, ήταν
αποκλειστικά δικαιώµατα που κατείχε το κάθε κράτος, όπως εισαγωγές, διαφήµιση και
προώθηση προϊόντος, σύνδεσης, προσφορά υπηρεσιών και κατοχή τερµατικού
εξοπλισµού, έπρεπε να αφαιρεθούν από τα Κράτη Μέλη

και να περάσουν στη

δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο σηµείο αυτό, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
ενέκρινε την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων δεν ενέκρινε όµως την
κατάργηση των ειδικών, λόγω του ότι η Επιτροπή δεν µπόρεσε να διασαφηνίσει, ποια
ακριβώς είναι τα «ειδικά δικαιώµατα» κάθε κράτους και γιατί αυτά είναι ενάντια στους
κανόνες ανταγωνισµού. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διαβεβαιώσουν, ότι υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες και θα πρέπει να δηµοσιεύουν µε πλήρη
διαφάνεια καταστάσεις µε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες. Επιπλέον, τα
Κράτη Μέλη είναι υποχρεωµένα να διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση, ότι ο χειριστής
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι εξουσιοδοτηµένος για την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών και φυσικά, οι µέθοδοι ανάθεσης λειτουργίας ενός τηλεπικοινωνιακού
δικτυού χαρακτηρίζονται από πολιτικές αντικειµενικές και χωρίς διακρίσεις. Η Οδηγία
αυτή εξαίρεσε και κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι: το telex, ραδιόφωνο και κινητή
τηλεφωνία (mobile radio telephony), ανταλλαγή πληροφοριών µέσω συχνοτήτων
(paging) και υπηρεσίες δορυφόρου. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε επιπλέον Οδηγία, η οποία συµπεριλάµβανε τις υπηρεσίες δορυφόρου, δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας και καλωδιακής τηλεόρασης και φωνητικής τηλεφωνίας (voice
telephony).
Όπως αναφέρθηκε δορυφόροι, εναλλακτική υποδοµή, κινητή τηλεφωνία και
πλήρης ανταγωνισµός αποτέλεσαν για την Επιτροπή ζητήµατα ιδιαίτερης αξίας γι’ αυτό

13

Commission Directive 90/338/EEC, 28 Ιουνίου 1990
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και εκδόθηκαν Οδηγίες συγκεκριµένα για τον κάθε τοµέα. Η αρχή έγινε για τις
υπηρεσίες δορυφόρου τον Οκτώβριο του 1994, όταν εκδίδεται Οδηγία, η οποία κι αυτή
αναφέρεται σε πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών δορυφόρου και των τοµέων
εξοπλισµού αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων
των κρατών, τα οποία καταργούνται.14 . Επιπλέον, και εδώ, τα Κράτη Μέλη, θα πρέπει
να ενηµερώνουν πλήρως την Κοινότητα για την έκδοση αδειών και την επιλογή των
διαδικασιών ανάθεσης χειρισµού, καθώς επίσης απαιτείται να εκδίδονται πληροφορίες
για τις όποιες λειτουργίες πραγµατοποιούνται και να µην υιοθετούνται πολιτικές
διάκρισης. Η Οδηγία αυτή για τους δορυφόρους εφαρµόστηκε τον ∆εκέµβριο του 1994
και ο αντικειµενικός της στόχος ήταν να καταργηθούν πλήρως όλα εκείνα τα
αποκλειστικά δικαιώµατα που απολάµβαναν τα Κράτη Μέλη στις υπηρεσίες δορυφόρων.
Στα πλαίσια της ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες δορυφόρων, αξίζει να σηµειωθεί,
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση να ρυθµίζει εκείνη τη διαδικασία επιλογής
των χειριστών δορυφόρων για τρία χρόνια σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
∆ιοίκησης Ταχυδροµείου και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), προκειµένου να υιοθετηθεί
κοινή πολιτική και να δραστηριοποιηθούν από κοινού σε ένα περισσότερο διεθνές
πλαίσιο.
Τον Οκτώβριο του 1995, προς αποκατάσταση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών ( Directive 90/338/EEC), εκδίδεται νέα Οδηγία (Directive 95/51/EC),
κατά την οποία: όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να αποσυρθούν από τους µέχρι τότε
περιορισµούς που επέβαλαν για την προσφορά δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και να
επιτρέψουν σε νέους χειριστές αυτών των δικτύων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τα
Κράτη Μέλη θα πρέπει να διαβεβαιώσουν, ότι η σύνδεση µεταξύ των δικτύων
καλωδιακής τηλεόρασης και των δικτύων δηµοσίων τηλεπικοινωνιών είναι εγκεκριµένη
για τέτοιου είδους συνδέσεις και ότι έχουν καταργηθεί οι µέχρι τότε περιορισµοί και
φυσικά να τηρηθεί, όπως σε όλες τις περιπτώσεις πλήρη διαφάνεια και πολιτικές µη
διάκρισης χειριστών τέτοιων υπηρεσιών. Μέχρι τότε, τα Κράτη Μέλη ασκούσανε
πολιτικές διάκρισης στην υποδοµή των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, µε
αποτέλεσµα τις υψηλές χρεώσεις από τους οργανισµούς τηλεπικοινωνιών. Κάτι ακόµα

14

Commission Directive 94/46/EC
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που απασχόλησε την Κοινότητα σε αυτό το ζήτηµα ήταν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις,
ανάµεσα στις ραδιοφωνικές δραστηριότητες των χειριστών καλωδιακής τηλεόρασης και
των χειριστών τηλεπικοινωνιών που τους παρέχουν µέρος των δικτύων. Επειδή όµως ένα
τέτοιο διάβηµα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, προτάθηκε η ξεχωριστή δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων.
Τον Ιανουάριο του 1996 εκδίδεται νέα Οδηγία (Commission Directive 96/2/EC),
κατά την οποία ζητείται η κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων και στην κινητή
τηλεφωνία και να επιτραπεί η είσοδος σε νέες εταιρίες, οι οποίες είτε θα δηµιουργήσουν
νέα δίκτυα είτε θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση στην προσπάθειά της να προάγει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία ενός
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, καταργεί όλα τα δικαιώµατα, αποκλειστικά ή ειδικά,
που µέχρι τότε είχαν τα Κράτη Μέλη. Η Οδηγία, επιπλέον, εγκαθιδρύει διαδικασίες,
κατά τις οποίες θα δίνεται στην αγορά η άδεια για «είσοδο» ψηφιακών υπηρεσιών, οι
οποίες είναι: GSM, DCS-1800 και DECT. Τα Κράτη Μέλη απαγορεύεται να αρνηθούν
χορήγηση αδειών σύµφωνα µε το πρότυπο του DCS-1800 µέχρι την 1η Ιανουαρίου του
1998 και για το πρότυπο του DECT µέχρι την 1η Ιανουαρίου του 1996. Τα κράτη θα
πρέπει να εγγυώνται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις, και επιπλέον οι
όροι για τη χορήγηση αδειών δεν θα πρέπει να περιλαµβάνουν αδιευκρίνιστες
απαγορεύσεις σε όσους τις δικαιούνται. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν
περιορισµούς ως προς την είσοδο νέων εταιριών κινητής τηλεφωνίας, µόνο σε περίπτωση
έλλειψης συχνοτήτων και η διάκριση αυτή να γίνεται πάντα µε την αρχή της
αναλογικότητας.
Μια τελευταία Οδηγία που αφορά τον ελεύθερο ανταγωνισµό είναι η Οδηγία για
τον πλήρη ανταγωνισµό (Commission Directive 96/19/EC). Στις 13 Μαρτίου 1996, η
καινούρια αυτή Οδηγία συστάθηκε προς διόρθωση της Οδηγίας 90/338/EEC για την
εφαρµογή πλήρους ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνίες. Η Οδηγία αυτή επιτρέπει σε όλα
τα Κράτη Μέλη να κάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες ρυθµίσεις στα καθεστώτα τους
και οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών στα δίκτυά τους µέχρι και την 1 η Ιανουαρίου 1998,
προκειµένου να απελευθερωθεί πλήρως το καθεστώς των τηλεπικοινωνιών. Η Ελλάδα, η
Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία εξαιρέθηκαν αυτής της Οδηγίας λόγω
καθυστέρησης της ανάπτυξης στη δικτυακή υποδοµή τους (τους δόθηκε χρονικό
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περιθώριο 5 χρόνων) και το Λουξεµβούργο λόγω ύπαρξης µικρών δικτύων (δόθηκε
χρονικό περιθώριο 2 χρόνων).

Οδηγίες που αφορούν την εναρµόνιση των Κρατών Μελών
Η ίδρυση για µια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έγινε µε την
Οδηγία 90/387/EEC, η οποία ασχολείται µε την εναρµόνιση των όρων εκείνων για µια
ανοιχτή και αποτελεσµατική πρόσβαση στα δίκτυα των (µέχρι εκείνη την περίοδο)
κρατικών εταιριών τηλεπικοινωνιών και την ελεύθερη χρήση των υπηρεσιών αυτών των
εταιριών. Τα κριτήρια που εφαρµόζονται και σε αυτή την Οδηγία θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και όχι από πολιτικές διάκρισης. Η είσοδος στην
ελεύθερη παροχή δικτύων επιτρέπεται σε όλες τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών, υπό
κάποιους όρους, οι οποίοι θεσπίζονται νοµικά από την Κοινότητα. Οι όροι αυτοί
αφορούν:
•

Ασφάλεια στη χρήση των δικτύων

•

Ακεραιότητα των δικτύων

•

Προστασία πληροφοριών

Επιπλέον, η Οδηγία αυτή αναφέρεται σε κάποιες αρχές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν
οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, στα πλαίσια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι αρχές
αυτές είναι: εναρµόνιση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών και υπηρεσιών, εναρµόνιση
στην προσφορά και χρήση των συνθηκών σε σχέση πάντα µε τους κανόνες για πρόσβαση
και διάθεση των υπηρεσιών και εναρµόνιση στα τιµολόγια βάση αντικειµενικών
κριτηρίων, τα οποία θα εκδίδονται καταλλήλως. Το θέµα της τιµολόγησης παρέµεινε
µερικώς υπό τη δικαιοδοσία των Κρατών Μελών.
Η Οδηγία 92/44/EEC για τις εκµισθωµένες γραµµές (the Leased Lines Directive)
δύο χρόνια αργότερα, αναφερότανε στους όρους που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες
τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες στους
χρήστες. Οι όροι αυτοί αφορούσαν την πρόσβαση στα δίκτυα, καθώς επίσης και τους
περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις και την πρόσβαση σε ένα
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περιορισµένο αριθµό γραµµών των δικτύων, σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
αυτών και υπό την επίβλεψη της εθνικής κυβέρνησης του κάθε κράτους. Στόχος αυτής
της Οδηγίας είναι να έχουν πρόσβαση στις γραµµές εκµίσθωσης όλοι εκείνοι οι χρήστες,
οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πρόσβαση και χρήση των
συγκεκριµένων δικτύων. Το ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή διευθέτηση µιας
τέτοιας διαδικασίας, θα θεσπιστεί από τα Κράτη Μέλη, τα οποία επόµενο είναι να
αναθέσουν µια τέτοια υποχρέωση σε οργανισµούς τηλεπικοινωνιών που έχουν µια
δύναµη στην αγορά, διαφορετικά στην απουσία ενός τέτοιου φορέα, τα Κράτη Μέλη
αναθέτουν σε άλλον φορέα την υποχρέωση αυτή. Σε ό, τι αφορά την τιµολόγηση, τέτοιο
θέµα δεν τίθεται, διότι η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική και δεν χρειάζονται
κανονισµοί και διευθέτηση κόστους.
Τον ∆εκέµβριο του 1995 υιοθετείται η Οδηγία 95/62/EC,15 η οποία αναφέρεται
στην ανοιχτή πρόσβαση σε δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας (voice telephony).
Λαµβάνοντας υπόψη την απελευθέρωση στις τηλεπικοινωνίες την 1η Ιανουαρίου
1998, εκδίδεται Οδηγία16, η οποία αναφέρεται στις άδειες που θα χορηγούνται για τη
λειτουργία δικτύων, οι οποίες θα δίνονται σε περιπτώσεις που δεν µπορεί να
διασφαλιστεί διαφορετικά η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς είτε από την πλευρά του
δηµοσίου φορέα που είναι υπεύθυνος σε τέτοια θέµατα είτε από συγκεκριµένους φορείς
προστασίας του ανταγωνισµού. Όλοι οι όροι χορήγησης αδειών θα πρέπει να µην είναι
µεροληπτικοί και να µην χορηγούνται δυσανάλογα. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να διέπονται
από τους κανόνες του ανταγωνισµού και να είναι πλήρως σύµφωνοι µε τις όποιες
προηγούµενες Οδηγίες έχει εκδώσει η Κοινότητα. Ορισµένες περιπτώσεις, οι οποίες
προστατεύονται από αυτήν την Οδηγία αφορούν την προστασία του χρήστη, την
οικονοµική

συνεισφορά

για

την

διασύνδεση

(interconnection)

και

δηµοσίου

ενδιαφέροντος απαιτήσεις, ραδιοφωνικές συχνότητες και παροχή κάθε είδους
υποχρεώσεων καθολικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Οδηγία αυτή αναφέρεται και σε
15

European Parliament and Council Directive on the application of Open Network Provision

(ONP) to Voice Telephony.
16

European Parliament and Council Directive on a common framework for general authorizations

and individual licenses in the telecommunications services field (the “Licensing Directive),
97/13/EC
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εταιρίες τηλεπικοινωνιών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση και ρυθµίζει θέµατα, όπως την
οικονοµική διαχείριση και τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε ένα
ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
Στις 30 Ιουνίου 1997 υπογράφηκε η Οδηγία 97/33/EC για τη διασύνδεση στις
τηλεπικοινωνίες µε σκοπό την παροχή καθολικών υπηρεσιών και τη διαλειτουργικότητα
µέσω της ανοιχτής πρόσβασης στα δίκτυα. Η Οδηγία αναφέρεται στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των χρηστών δικτύων προς παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στις
χρεώσεις για τη διασύνδεση (interconnection), τη διαφάνεια σε κάθε είδους συµφωνία
και το ρόλο των εθνικών νοµοθετικών σωµάτων. Η Οδηγία θέτει ως πρωταρχικό σηµείο
προς διευθέτηση τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των µερών και διασαφηνίζει την
ευθύνη που έχουν τα Κράτη Μέλη. Επιπλέον, οι εθνικοί οργανισµοί τηλεπικοινωνιών
είναι αυτοί, οι οποίοι παρέχουν δηµόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες και είναι
εκείνοι, οι οποίοι διαπραγµατεύονται µε άλλες υποψήφιες εταιρίες τηλεπικοινωνιών σε
περίπτωση που επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά. Επίσης, είναι εξουσιοδοτηµένοι να
ελέγχουν και να κρίνουν, αν οι υποψήφιες εταιρίες πληρούν όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές που απαιτούνται και φυσικά πρέπει να εξετάζουν όλες εκείνες τις
υποθέσεις, οι οποίες αιτούνται για πρόσβαση στο δίκτυο. Τέλος. κάτι ακόµα που
διευθετείται από αυτή την Οδηγία είναι οι όροι υπό τους οποίους θα µοιράζονται τα
καθαρά κόστη για καθολικές υπηρεσίες που υποχρεώνονται να παρέχουν µε άλλους
οργανισµούς που διαχειρίζονται δίκτυα δηµοσιών εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Και σε
αυτήν την περίπτωση, όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και να
κρατούνται χωριστές λογιστικές καταστάσεις από άλλες δραστηριότητες (ασχέτως µε την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), ούτως ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο της
σταυροειδούς επιδότησης.
Η τελευταία Οδηγία που αφορά αυτήν την ενότητα, είναι η Οδηγία 97/66/ΕΚ, η
οποία εκδόθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1997 και στόχος της οποίας είναι η εναρµόνιση των
διατάξεων των Κρατών Μελών που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο
προστασίας στην ιδιωτική ζωή σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και
την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Στηριζόµενη στις
διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων και
την ελεύθερη επεξεργασία και κυκλοφορία προσωπικών δεδοµένων µέσα στην
36

Κοινότητα, η Οδηγία 97/66/ΕΚ προχωράει ένα βήµα περισσότερο και προβλέπει
επιπλέον διατάξεις που αφορούν την προστασία των έννοµων συµφερόντων των
συνδροµητών που είναι νοµικά πρόσωπα. Τέλος, στα πλαίσια αυτής της ελεύθερης ροής
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπάρχει διάταξη της Οδηγίας, η οποία αναφέρεται
στο απόρρητο των επικοινωνών, όπως είναι η υποκλοπή, η άλλου είδους παρακολούθηση
και επιπλέον στα πλαίσια αυτά η ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής µπορεί να
εµποδίζεται.

3.1. Συµβολή Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στη δηµιουργία µιας ενιαίας
αγοράς τηλεπικοινωνιών

Όπως αναφέρθηκε και στις παραπάνω ενότητες, η απελευθέρωση των
κρατικών µονοπωλίων στις τηλεπικοινωνίες άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του ’80,
στα πλαίσια µιας γενικότερης τάσης για κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων σε
κάθε τοµέα της ευρωπαϊκής αγοράς. Η κατάργηση των µονοπωλίων υπήρξε σταδιακή,
καθώς πρωταρχικός ρόλος τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ήταν να ελέγξουν κατά πόσο η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στα Κράτη
της Ε.Ε. επηρέαζε την υπάρχουσα κατάσταση. Σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγγελέα J.
L. da Cruz Vilaca στην υπόθεση 17 Corinne Bodson, κατοίκου Charleville-Mezieres
(Γαλλία) και SA Pompes funebres des regions liberees, µε έδρα τη Reims, το
∆ικαστήριο ήταν αυτό που θα έπρεπε να ελέγξει τη σηµασία µιας επιχείρησης µέσα σε
µια µονοπωλιακή αγορά και κατά πόσο αυτή επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εµπόριο και
επιπλέον, αν µια µονοπωλιακή επιχείρηση δρα ανεξάρτητα ή αποτελεί µέρος ενός
µεγαλύτερου οµίλου επιχειρήσεων. Όπως τονίστηκε στην απόφαση του ∆ικαστηρίου
C-155/73 18 , σύµφωνα µε το Άρθρο 37 της Συνθήκης, η ύπαρξη µονοπωλίων δεν
συµβαδίζει µε την παροχή υπηρεσιών και αγαθών και επιπλέον σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Άρθρων 86 (1) και 90, τα Κράτη Μέλη δεν θα πρέπει να λαµβάνουν
17

C- 30/87, 11/02/1988

18

Giuseppe Sacchi- 30/04/1974
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µέτρα, τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και των
υπηρεσιών εντός της Ε.Ε. Ως γνωστόν, τα κρατικά µονοπώλια αποτελούνται είτε από
ένα µεµονωµένο οργανισµό είτε και από περισσότερους, οι οποίοι πολλές φορές είναι
δυνατόν να επηρεάσουν αισθητά τις συναλλαγές του ενδοκοινοτικού εµπορίου, στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες χρησιµοποιούν διακρίσεις τιµών ή/ και ποσοτικών
περιορισµών ως προς τα εισαγόµενα προϊόντα µε αποτέλεσµα να τα καθιστούν
λιγότερο ανταγωνιστικά έναντι των εγχωρίων19.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 31, Παράγραφος 1 της Συνθήκης, απαγορεύεται
οποιοσδήποτε ποσοτικός περιορισµός ή κάθε είδους επιβάρυνση, προκειµένου να
διασφαλιστούν εκείνοι οι οποίοι διεξάγουν εµπόριο µε όσους κατέχουν δεσπόζουσα
θέση στην αγορά και ότι τα προϊόντα τους δε θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση εξ’
αιτίας των εν λόγω περιορισµών20. Το κράτος από την πλευρά του δεν απαλλάσσεται
των ευθυνών του, απεναντίας έχει µεγάλο µερίδιο ευθύνης στον έλεγχο και περιορισµό
των µονοπωλίων και σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο είναι αυτό, το οποίο θα πρέπει να
συνεισφέρει στη θέσπιση και υιοθέτηση µιας αντι- ανταγωνιστικής συµπεριφοράς.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υιοθέτησης αντι- ανταγωνιστικής συµπεριφοράς
υπήρξαν οι Κάτω Χώρες 21 και η Ελλάδα 22 , οι οποίες προέβαιναν σε διακρίσεις
διαφηµίσεων και εκποµπών αντίστοιχα, οι οποίες προέρχονταν από άλλα Κράτη Μέλη,
και η απόφαση του ∆ικαστηρίου και στις δυο περιπτώσεις ήταν, πως ο τρόπος που
εφαρµόστηκε η εθνική νοµοθεσία περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ότι
θα έπρεπε να είχε ληφθεί πρωταρχικά υπόψη η διατήρηση του γενικού δηµοσίου
συµφέροντος και της δηµοσίας ασφάλειας. Στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-46/90

19

Απόφαση ∆ικαστηρίου C-13/70, 16/12/1970, Francesco Cinzano &Cia GmbH κατά του

Επισήµου Γραφείου ∆ιοδίων, Saarbruecken
20

Υπόθεση C-202/88, 13/02/1990, Γαλλική ∆ηµοκρατία (υποστηριζόµενη από την Ιταλική

∆ηµοκρατία, την Ελληνική ∆ηµοκρατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και το
Βασίλειο του Βελγίου) κατά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
21

Υπόθεση C-353/89, 25/08/1991, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Βασιλείου

των Κάτων Χωρών
22

Υπόθεση C- 260/89, 18/06/1991, ΕΡΤ
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και C-93/9123, γίνεται σαφές, ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 30 της Συνθήκης της Ε.Ε., µια
δηµόσια υπηρεσία έχει κάθε έννοµο δικαίωµα να εγκρίνει αγαθά και υπηρεσίες που
δεν παράγει η ίδια, εφόσον όµως δεν προκύπτουν αποτελέσµατα, τα οποία χρήζουν
ένδικης προσφυγής. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Άρθρο 37 της Συνθήκης, επιτρέπεται ο
έλεγχος σε εµπορεύµατα και υπηρεσίες σύµφωνα µε τα εθνικά νοµοθετικά πλαίσια,
προκειµένου να διασφαλιστεί η συµβατότητα αυτών µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε
Κράτους Μέλους. Σε παραβίαση των παραπάνω νοµοθετικών πράξεων προέβη
αρκετές φορές το Βασίλειο της Σουηδίας24, η οποία παρέβη τις διατάξεις των Άρθρων
28 και 30 και προχώρησε σε ρύθµιση, η οποία απαγορεύει στους ιδιώτες την εισαγωγή
οινοπνευµατωδών ποτών στη χώρα από ιδιώτες, µε τη δικαιολογία της διατήρησης της
εθνικής ασφάλειας και υγείας. Σύµφωνα όµως µε το ∆ικαστήριο, η λήψη τέτοιου
είδους µέτρων ισοδυναµεί µε δηµιουργία συνθηκών µονοπωλίου, διότι οι σουηδοί
καταναλωτές στρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο στην κατανάλωση αλκοολούχων
ποτών, τα οποία διακινούνται µόνο εντός του σουηδικού εδάφους. Στα πλαίσια
εξάλειψης παρόµοιων φαινοµένων, το ∆ικαστήριο κλήθηκε πολλές φορές να εκδικάσει
υποθέσεις, οι οποίες αφορούν τη λήψη µέτρων, τα οποία ισοδυναµούν µε περιορισµό
του ελεύθερου ανταγωνισµού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και
οδηγούν τα Κράτη Μέλη σε µονοπωλιακές καταστάσεις. Άλλες δικαστικές
περιπτώσεις που αφορούν στη δηµιουργία εµποδίων στις εισαγωγές είναι η υπόθεση
της Ελλάδας25, κατά την οποία απαγορευότανε η εισαγωγή και εµπορία προϊόντων
“bake-off”,η περίπτωση της Πορτογαλίας26 κατά την οποία απαγορευόταν η διακίνηση
και εµπορία εγχρώµων ταινιών, οι οποίες διακινούνταν ελεύθερα στις χώρες της
υπόλοιπης Ε.Ε., η υπόθεση της Ιταλίας27, η οποία εµπόδιζε τη χρήση ρυµουλκών, τα
23

27/10/1993, Jean-Marie Lagauche, Constant De Munck, Jacques Paulissen, Alain Delerue,

Jean-Claude Lambert, Willy Cleynen, Serge Hoffman, Pierre Lemoine (υπόθεση C-46/90) και
Pierre Evrard (υπόθεση C-93/91),
24

C-189/95, C-186/05, 04/10/2007, και C-170/04, 05/06/2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων κατά του Βασιλείου της Σουηδίας και επιπλέον C-434/04, 28/09/2006, Φιλανδία
25

C-82/05, 14/09/2006

26

C-265/06, 16/062006

27

Υπόθεση C-110/05, 05/10/2006
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οποία κατασκευάζονται και διακινούνται εντός των Κρατών Μελών, η υπόθεση της
Γαλλίας28, η οποία απαγόρευε την εισαγωγή και διακίνηση ζιζανιοκτόνων, τα οποία
είναι εγκεκριµένα από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη και η περίπτωση της Γερµανίας, κατά
την οποία απαγορεύεται η διαµετακόµιση αγαθών από Κράτος Μέλος, εντός του
οποίου προστατεύει το εν λόγω προϊόν. Από αυτή την ανάλυση δεν µπορεί να
εξαιρεθεί και η περίπτωση της Φιλανδίας29, σχετικά µε την εισαγωγή µηχανηµάτων,
των οποίων οι προδιαγραφές έπρεπε να είναι συµβατές µε τη φιλανδική νοµοθεσία.
Η ύπαρξη µιας επιπλέον παραµέτρου που δηµιουργεί συνθήκες, µέσα στις
οποίες ευδοκιµεί η άνθηση του µονοπωλίου, είναι η χορήγηση αδειών για εισαγωγή
εµπορευµάτων ή υπηρεσιών εντός ενός Κράτους Μέλους. Το µεµπτό αυτής της
υπόθεσης, είναι ότι οι άδειες αυτές χορηγούνται κατόπιν καταβολής υπέρογκων
ποσών. Στη συνέχεια, όπως είναι επόµενο, η τιµή του εισαγόµενου προϊόντος
ανέρχεται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα σε σχέση µε των εγχωρίων προϊόντων κάνοντας
τα πρώτα πολύ ακριβότερα προς πώληση και κατανάλωση. Χαρακτηριστική
περίπτωση αποτέλεσε το Λουξεµβούργο30, κατά το οποίο προκειµένου να εισαχθούν
στη χώρα οχήµατα θα έπρεπε να υποβληθούν σε µια σειρά από διατυπώσεις,
πλήττοντας έτσι τα εισαγόµενα οχήµατα και δηµιουργώντας παράλληλα καταστάσεις
µονοπωλίου υπέρ των εγχωρίων. Άλλες περιπτώσεις παραβίασης των Άρθρων 28 και
30, αποτέλεσε η Γερµανία 31, η οποία προχώρησε σε σειρά ρυθµίσεων για διάθεση
φαρµάκων κατόπιν σύναψης σχετικών συµβάσεων. Τέτοιου όµως είδους συµφωνίες
έχουν ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της εισαγωγής φαρµάκων από άλλα Κράτη
Μέλη. Στις 15/03/2007, αποφάσισε το ∆ικαστήριο για την υπόθεση C-54/05 που
αφορούσε τη Φιλανδία και την υποχρέωση λήψης άδειας διαµετακόµισης στο σηµείο
διέλευσης

των

συνόρων

για

οχήµατα,

τα

οποία

έχουν

ταξινοµηθεί

και

χρησιµοποιούνται νόµιµα από άλλα Κράτη Μέλη, ότι είχαν παραβιαστεί οι διατάξεις
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Υπόθεση C-201/06, 04/05/2006
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Υπόθεση C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl κατά Suomen valto και Tarmo Lehtinen,
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Υπόθεση C-286/07, Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 13/06/2007
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Υπόθεση C-141/07
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των Άρθρων 28 και 30, εφόσον και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για διακριτική
µεταχείριση εµπορευµάτων. ∆ύο επιπλέον υποθέσεις παραβίασης των διατάξεων των
Άρθρων 28 και 30, αποτέλεσαν οι C-254/05 και C-277/06 και αφορούσαν και οι δυο
το Βέλγιο. Σύµφωνα µε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Jan Mazak στην πρώτη
υπόθεση, προκειµένου να εγκριθεί η χρήση συστηµάτων πυρασφάλειας, τα οποία
συστήµατα κατασκευάζονται ή διατίθενται ελεύθερα στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη,
δηµιουργούνται λόγω των διαδικασιών, στις οποίες υποβάλλονται προς έγκριση,
δυσανάλογα έξοδα, καθιστώντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά και εποµένως οι βέλγοι
καταναλωτές στρέφονται στα αντίστοιχα εγχώρια. Σε ό, τι αφορά την υπόθεση C277/06, το Βέλγιο υποχρέωνε τους επιχειρηµατίες να φέρουν το εγκεκριµένο σήµα
πιστοποίησης για εµπορεύµατα, τα οποία κυκλοφορούσαν ελεύθερα στα υπόλοιπα
Κράτη Μέλη.
Το

∆ικαστήριο,

στα

πλαίσια

εξάλειψης

οποιασδήποτε

εµφάνισης

συµπεριφοράς από µέρος των Κρατών Μελών που να παραβιάζει βασικές αρχές των
κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού, έκρινε περιπτώσεις που αφορούσαν διαφάνεια
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, όπως στην περίπτωση
της Φιλανδίας32, κατά την οποία η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε, ότι
δεν ακολουθήθηκε διαδικασία πλήρους διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες
ανακαινίσεως και αναµορφώσεως φιλανδικών δηµοσίων εγκαταστάσεων. Επιπλέον,
ένα ακόµα φαινόµενο που εµπόδιζε την ανάπτυξη της αγοράς και δηµιουργούσε στην
ουσία µονοπωλιακές καταστάσεις, ήταν η ύπαρξη υψηλών τιµών. Πιο συγκεκριµένα,
µία περίπτωση αφορά το λιµάνι της Γένοβα 33 , κατά την οποία η ύπαρξη υψηλών
χρεώσεων στο εν λόγω λιµάνι εµπόδιζαν την εισαγωγή προϊόντων από άλλα Κράτη
Μέλη και η δεύτερη περίπτωση34 αφορά πάλι την Ιταλία και τις υπερβολικές χρεώσεις
για εργατικό δυναµικό που επέβαλαν οι δηµόσιες επιχειρήσεις που κατείχαν
δεσπόζουσα θέση σε ιδιωτικές προς ενοικίαση εργατικού δυναµικού, θέτοντας µάλιστα
πολλές φορές στη διάθεση των ανταγωνιστών τους προσωπικό λιγότερο καταρτισµένο.

32

C-195/04, 26/04/2007
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C-163/69, 12/02/1998
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Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στη θέα περιπτώσεων, παλαιότερων αλλά και
νεώτερων, µε κάθε απόφαση που εκδίδει στην ουσία καταργεί κάθε είδους κρατικά ή
περιοριστικά µέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση
ή συµπεριφέρονται µε ανάλογο τρόπο, και επιπλέον οι αποφάσεις του καταργούν την
ύπαρξη κάθε είδους αποκλειστικού ή ειδικού δικαιώµατος σε επιχειρήσεις ή
οργανισµούς35. Η νοοτροπία του ∆ικαστηρίου ήταν η παύση της ύπαρξης µηχανισµών
που στηρίζουν τα µονοπώλια, διότι «κρατικό µονοπώλιο εµπορικού χαρακτήρα νοείται
κάθε οργανισµός µε τον οποίο Κράτος Μέλος νοµικά ή πραγµατικά ελέγχει, διευθύνει
ή επηρεάζει αισθητά, άµεσα ή έµµεσα, τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές µεταξύ των
Κρατών Μελών»36 και µια τέτοια αντιµετώπιση της αγοράς δεν συµβάδιζε µε το στόχο
περί ανάπτυξης και δηµιουργίας ελεύθερων και ανταγωνιστικών αγορών. Οι µόνες
περιπτώσεις περιορισµού της ελεύθερης διακίνησης εµπορευµάτων και υπηρεσιών,
αποτελούν εκείνες για τη διαφύλαξη της δηµόσιας ασφάλειας και υγείας, όπως στην
περίπτωση της εισαγωγής και λιανικής πώλησης επεξεργασµένου καπνού από
εξουσιοδοτηµένους διανοµείς που αφορά την απόφαση στις 20/06/199537, όπως επίσης
και στην περίπτωση της Πορτογαλίας 38 που αφορούσαν την εκµετάλλευση και τη
διενέργεια τυχερών παιγνίων.
Τέλος, σε ό, τι αφορά την κατάργηση των µονοπωλίων και των αποκλειστικών
ή ειδικών δικαιωµάτων από µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό, το ∆ικαστήριο
απεφάνθη, ότι σε περιπτώσεις που παραβιάζονται τα Άρθρα 30, 34 και 37 39
καταργείται και η έννοια του ελεύθερου εµπορίου εφόσον πρόκειται για καταστάσεις
αντίθετες µε το δίκαιο περί ελεύθερου ανταγωνισµού.
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Σουηδία, Υπόθεση C-438/02, 31/05/2005 «το Άρθρο 31, Παράγραφος 1, ΕΚ απαγορεύει ένα
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Σε ό, τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την απελευθέρωση της αντίστοιχης
αγοράς µε την απόφαση που αυτό εξέδωσε στις 13/12/199140, έκρινε ότι η µη ύπαρξη
δικαστικής δυνατότητας σε µια δηµόσια επιχείρηση να εγκρίνει τηλεφωνικές συσκευές
που δεν κατασκευάζει η ίδια ισοδυναµεί µε ποσοτικούς περιορισµούς επί των
εισαγωγών και δεν συµβαδίζουν µε το Άρθρο 28 της Συνθήκης για την Ε.Ε. Επιπλέον,
σύµφωνα µε την ίδια απόφαση «το Άρθρο 30 της Συνθήκης εµποδίζει να παρέχεται σε
δηµόσια επιχείρηση η εξουσία να εγκρίνει τις τηλεφωνικές συσκευές που
προορίζονται να συνδεθούν µε το δηµόσιο δίκτυο και τις οποίες δεν προµηθεύει η
ίδια». Κάπως ανάλογη ήταν και η απόφαση στις 03/06/199241 καθώς επίσης και την
επόµενη χρονιά η απόφαση που εκδόθηκε στις 27/10/1993 42 , κατά την οποία δεν
επιτρέπονται εθνικές ρυθµίσεις που να απαγορεύουν σε επιχειρηµατίες την κατασκευή
και πώληση τερµατικών συσκευών, εφόσον αυτές είναι πλήρως συµβατές µε τις
προϋποθέσεις, τις οποίες καλούνται να πληρούν και αφορούν κυρίως την ασφάλεια
των χρηστών και την καλή λειτουργία του δικτύου. Τέλος, στα ίδια πλαίσια κινήθηκε
και η δικαστική απόφαση της 09/11/1995 για την Γαλλία 43 , η οποία αφορά την
κατασκευή τερµατικών προκειµένου να τεθούν προς κατανάλωση, κατόπιν εγκρίσεως
από τον αρµόδιο υπουργό µε σκοπό την ασφάλεια των χρηστών, την ασφάλεια των
δικτύων και φυσικά του φορέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στην απόφαση
αυτή επιπλέον προστίθεται η αναγκαιότητα για ύπαρξη ενός ανεξάρτητου φορέα, ο
οποίος θα διενεργεί τους ποιοτικούς ελέγχους (Άρθρο 6, Οδηγία 88/301) και θα είναι
και θα δρα ανεξάρτητος από τις ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις που προσφέρουν
αγαθά ή/ και υπηρεσίες στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
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3.1.1. ∆ικαστικές Υποθέσεις που αφορούν τη µη εναρµόνιση των Κρατών
Μελών µε τις Κοινοτικές Οδηγίες
Το ∆ικαστήριο, εκτός από τις υποθέσεις ύπαρξης κρατικών µονοπωλίων, για τις
οποίες κλίθηκε να αποφασίσει, επιπλέον είχε να αντιµετωπίσει και ένα επιπλέον ζήτηµα.
Στις αρχές του 2000, παρατηρηθήκαν φαινόµενα µη εναρµόνισης µε βασικές διατάξεις
Οδηγιών από πλευράς ορισµένων Κρατών Μελών, τα οποία παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία
ενός πλαισίου, εντός του οποίου θα ήταν δυνατόν να δηµιουργηθεί µια ανταγωνιστική
και αποτελεσµατική αγορά εντός της Ε.Ε.
Η πρώτη σηµαντική υπόθεση 44 που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
αφορούσε το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου και τη µη θέσπιση νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για συµµόρφωση µε τις οδηγίες 94/46, 88/301
και 90/338 για δορυφορικές επικοινωνίες, κατά την οποία σύµφωνα µε την απόφαση
του ∆ικαστηρίου παρέβη τις

υποχρεώσεις περί

κατάργησης

αποκλειστικών

δικαιωµάτων στις τηλεπικοινωνίες. Σύµφωνα µε τον σκοπό της Οδηγίας 90/338, είναι
αναγκαίο να τεθεί ένα θεσµικό πλαίσιο που θα άρει όλες τους περιορισµούς και θα
στηρίξει την προώθηση νέων δραστηριοτήτων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε τη
δηµοσιοποίηση των κριτηρίων για χορήγηση αδειών, η οποία θα περιλαµβάνει συν τοις
άλλοις τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης αυτών.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της Οδηγίας αυτής, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται σε
διάστηµα εντός των εννέα µηνών από την έναρξη της ισχύος της Οδηγίας, να παρέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της
Επιτροπής. Στην περίπτωση του Λουξεµβούργου η ενηµέρωση αυτή δεν παρασχέθηκε.
Με έγγραφό του στις 27 Μαΐου 1997 κοινοποιήθηκε κανονιστικό πλαίσιο του Μεγάλου
∆ουκάτου περί ελαχίστων όρων συγγραφής υποχρεώσεων για την εγκατάσταση και
εκµετάλλευση δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών GMS και διάθεση
ζωνών συχνότητας για τη συντονισµένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών
δηµοσίων επίγειων κινητών επικοινωνιών εντός της Ε.Ε.
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Το ∆ιάταγµα αναφερόταν µόνο σε επίγειες κινητές επικοινωνίες, αλλά όχι σε
δορυφορικές, κάτι το οποίο αποτελούσε παραβίαση της Οδηγίας 90/338. Η Επιτροπή
στην περίπτωση αυτή έκρινε, ότι το Λουξεµβούργο θα έπρεπε «να δίδει στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µέσω δορυφόρου τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν
στην αγορά αυτή και ιδίως, να εκπέµπουν από το έδαφος του Λουξεµβούργου προς τον
δορυφόρο της επιλογής τους, χάρη στην άρση περιορισµών που αφορούν την παροχή
τέτοιων υπηρεσιών». Επίσης, η Επιτροπή υποστηρίζει, ότι δεν έχουν εκδοθεί
κανονιστικά διατάγµατα για κριτήρια και διαδικασίες χορήγησης αδειών, τέλη για τον
αποκλειστικό καθορισµό συχνοτήτων καθώς επίσης και το ύψος των φόρων που
αντιστοιχούν στα έξοδα ετήσιας διαχείρισης των ατοµικών αδειών.
Από την πλευρά του το Λουξεµβούργο, ισχυρίζεται πως η άδεια για παροχή
υπηρεσιών µέσω δορυφόρου χορηγείται αυτόµατα, αρκεί η απλή κοινοποίηση.
Σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής, το Λουξεµβούργο δεν έχει καταργήσει πλήρως
όλα εκείνα τα µέτρα που παρέχουν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα µέσω δορυφόρου
στις επικοινωνίες. Όπως υπογράµµισε ο Γενικός Εισαγγελέας της υπόθεσης, S. Alber, ο
νόµος που εφαρµόστηκε από το Μεγάλο ∆ουκάτο στις 29 Μαΐου 1997 καθιέρωσε το
νοµικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους για εγκατάσταση και εκµετάλλευση των
επικοινωνιών µέσω δορυφόρου, δεν θεσπίστηκαν όµως οι διατάξεις περί ρυθµίσεως της
εφαρµογής καθεµιάς από αυτές. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση το Λουξεµβούργο
παρέβη τις υποχρεώσεις του προς τις Οδηγίες για άρση κάθε αποκλειστικού ή ειδικού
δικαιώµατος.
Το ∆ικαστήριο, εκτός από την παραπάνω υπόθεση, ασχολήθηκε και µε τρεις
επιπλέον υποθέσεις που αφορούσαν µη συµµόρφωση µε Οδηγία για δηµιουργία
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 45 , µη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για
συµµόρφωση µε κοινοτική Οδηγία 46 και επιπλέον µη κοινοποίηση κανονιστικών και
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νοµοθετικών διατάξεων για συµµόρφωση µε Οδηγία47. Στην πρώτη δικαστική υπόθεση
συνέβη το εξής: η υπόθεση αυτή αφορά τη µη συµµόρφωση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας
µε την Οδηγία 97/51 µε σκοπό την προσαρµογή του εθνικού κράτους σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Η Επιτροπή δεν έλαβε καµία κοινοποίηση των διατάξεων, ότι δηλαδή η
Ιταλική ∆ηµοκρατία έλαβε όλα τα απαραίτητα µέτρα για µεταφορά της Οδηγίας στο
εσωτερικό δίκαιο της χώρας, έως και τις 25 Αυγούστου 1998, τελική προθεσµία για την
Ιταλία.
Στις 16 Οκτωβρίου 1998, η Ιταλία ανέφερε στην Επιτροπή τα µέτρα που θα
λάµβανε, τα οποία ήταν καθόλα αναγκαία για τη µεταφορά της Οδηγίας 97/51 στο
εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή µε έγγραφο που απέστειλε
στις 26 Ιανουαρίου 1999,κάλεσε την Ιταλική ∆ηµοκρατία να λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα εντός προθεσµίας δύο µηνών. Στις 12 Απριλίου 1999, η Ιταλία διαβίβασε στην
Επιτροπή σχέδιο διατάγµατος που αφορούσε τη µεταφορά της Οδηγίας 97/51 στο
εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Η Επιτροπή, πάρα το σχέδιο διατάγµατος, άσκησε
προσφυγή, διότι κανένα άλλο στοιχείο δεν της κοινοποιήθηκε σχετικά µε τα µέτρα
µεταφοράς της Οδηγίας.
Η απάντηση της Ιταλικής κυβέρνησης, ήταν ότι δεν αµφισβητεί την παράβαση
της ως προς τη µεταφορά της Οδηγίας, αλλά ισχυρίζεται ότι υπάρχει σχέδιο
κανονιστικής πράξης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. Παρόλα αυτά, η
επιχειρηµατολογία αυτή δεν άρει την αίτηση για µη εµπρόθεσµη µεταφορά της Οδηγίας
στο εσωτερικό δίκαιο.
Η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα της υπόθεσης, Siegbert Alber, ήταν ότι η
Ιταλική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ρυθµίζονται από την
Οδηγία 97/51, λόγω της µη θέσπισης εντός της προβλεφθείσας ηµεροµηνίας των
νοµοθετικών, κανονιστικών

και

διοικητικών

διατάξεων

που

απαιτούνται

για

συµµόρφωση µε την εν λόγω Οδηγία και έχουν ως σκοπό την προσαρµογή του Κράτους
Μέλους σε περιβάλλον ανταγωνιστικό όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες.
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Η δεύτερη σηµαντική υπόθεση που κλήθηκε το ∆ικαστήριο να ασχοληθεί και
αφορούσε µη λήψη µέτρων για συµµόρφωση µε Οδηγία αφορούσε την Πορτογαλική
∆ηµοκρατία. Πιο συγκεκριµένα, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία δεν έλαβε τα απαραίτητα
µέτρα προς συµµόρφωση µε την Οδηγία 90/338, η οποία αναφέρεται στο πλήρες
άνοιγµα των τηλεπικοινωνιών στον ελεύθερο ανταγωνισµό. Ως γνωστόν, η Πορτογαλία
ανέβαλε µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2000 την κατάργηση των αποκλειστικών ή ειδικών
δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί στην Portugal Telecom και τα οποία αφορούν την
παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και την εγκατάσταση και παροχή δηµοσίων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία εξέδωσε τον κανονισµό για την εκµετάλλευση των
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Regulamento de Exploracao de Servico Fixo de
Telefone) στις 16 Σεπτεµβρίου 1997, σύµφωνα µε τον οποίο ορίζεται ότι η «άµεση ή
έµµεση εµπορική προσφορά υπηρεσιών σταθερής από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα
επανακλήσεως (call-back), αποτελεί προσβολή των αποκλειστικών δικαιωµάτων του
κατόχου της άδειας για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας».
Στις 27 Μαΐου 1998, η Επιτροπή µε έγγραφο στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία
τόνισε, ότι οι call-back είναι προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες και όχι υπηρεσίες voice
telephony, γι’ αυτό και δεν ισχύει η πρόσθετη µεταβατική περίοδος που έχει δοθεί για
απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς. Εποµένως η αγορά των call-back υπηρεσιών θα
έπρεπε να είχε απελευθερωθεί από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 90/338.
Η τρίτη υπόθεση αφορά πάλι την Ιταλική ∆ηµοκρατία, αυτή τη φορά όµως
πρόκειται για µη κοινοποίηση στην Επιτροπή όλων των απαραίτητων εκείνων µέτρων
που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί για συµµόρφωση αυτής µε την Οδηγία 89/10/ΕΚ περί
εφαρµογής ανοικτού δικτύου (ONP) στη φωνητική τηλεφωνία και την καθολική
υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε το Άρθρο
32 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη υποχρεώνονται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
για συµµόρφωση µε την Οδηγία έως τις 30 Ιουνίου 1998 και αµέσως να ενηµερώνουν
την Επιτροπή.
Στην περίπτωση της Ιταλίας, η ηµεροµηνία αυτή είχε παρέλθει χωρίς να
κοινοποιηθούν τα µέτρα που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή
µε έγγραφό της στις 25 Αυγούστου 1998 ζήτησε από την Ιταλική Κυβέρνηση να
47

διατυπώσει σαφώς τις παρατηρήσεις της εντός δύο µηνών. Με έγγραφό της στις 16
Οκτωβρίου 1998, η Ιταλική κυβέρνηση απάντησε, ότι όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα
προς συµµόρφωση µε την εν λόγω Οδηγία ήταν υπό επεξεργασία. Η Επιτροπή µη
έχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία για τη µεταφορά της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο της
χώρας, άσκησε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το οποίο και έκρινε ότι η
Ιταλική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις της προς συµµόρφωση µε την Οδηγία
98/10/ΕΚ.
Στα πλαίσια της συµµόρφωσης των Κρατών Μελών µε την Οδηγία 90/338/ΕΟΚ
που αφορούσε τον ανταγωνισµό, το ∆ικαστήριο κλήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 2001, να
κρίνει κατά πόσο η Γαλλική ∆ηµοκρατία έλαβε όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την εν λόγω Οδηγία. Πιο αναλυτικά, στην υπόθεση
αυτή48 η Γαλλική ∆ηµοκρατία δεν συµµορφώθηκε µε την Οδηγία 90/338/ΕΟΚ σχετικά
µε τον ανταγωνισµό στις τηλεπικοινωνίες και πιο συγκεκριµένα σε ό, τι αφορά τη
διασφάλιση καθολικής υπηρεσίας και διαλειτουργικότητας µε εφαρµογή των αρχών
παροχής ανοικτού δικτύου (ONP). Με έγγραφο που απέστειλε η Επιτροπή στη Γαλλική
∆ηµοκρατία στις 7 Νοεµβρίου 1997, έθεσε ορισµένα ερωτήµατα που αφορούσαν το
χρονοδιάγραµµα αναπροσαρµογής της τιµολογιακής δοµής της France Telecom και τον
τρόπο υπολογισµού της αναντιστοιχίας της δοµής αυτής, καθώς επίσης τον τρόπο
χρηµατοδότησης και υπολογισµού του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων παροχής
καθολικής υπηρεσίας.
Η Γαλλική Κυβέρνηση απάντησε, ότι ακολούθησε σχέδιο διατάγµατος περί των
τιµών σύµφωνα µε κοινωνικά κριτήρια, αντίθετα µε όσα υποστήριζε η Επιτροπή, ότι
δηλαδή τα µέτρα που ελήφθησαν ήταν ακατάλληλα σύµφωνα µε τη διάταξη της Οδηγίας
90/338. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή στην πρώτη όχληση προς τη Γαλλική
Κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι η επιβολή υποχρεώσεως στους ενδιαφερόµενους νέους
ανταγωνιστές να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση της France Telecom επιπλέον του
κόστους διασύνδεσης προκειµένου να συνδέσουν τα δίκτυά τους µε αυτά της France
Telecom, ήταν αντίθετη µε τα όσα θεσπίζει η εν λόγω Οδηγία. Η Γαλλία από την πλευρά
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της υποστήριξε, ότι η απελευθέρωση της κινητής τηλεφωνίας επηρέασε το καθαρό
κόστος της France Telecom και µια τέτοια ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία.
∆εύτερον, λόγω τιµολογιακής αναντιστοιχίας στα Κράτη Μέλη, έπρεπε κάθε
είδους τέτοιο φαινόµενο να εξαλειφθεί σύµφωνα πάντα µε την Οδηγία 90/338. Αν µια
τέτοια ενέργεια δεν πραγµατοποιούντο, το Κράτος Μέλος υποχρεούται να υποβάλει
έκθεση σχετικά µε τη µελλοντική εξάλειψη των εναποµενουσών τιµολογιακών
αναντιστοιχιών και η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της, κάτι το οποίο δεν εφαρµόστηκε από την πλευρά της
Γαλλίας. Η απάντηση που δόθηκε από τη Γαλλία, ήταν ότι δεν ήταν απολύτως εφικτό να
καταρτίσει σχετικό χρονοδιάγραµµα, διότι τα έσοδα από τηλεφωνικές συνδροµές δεν
κάλυπταν το σύνολο του κόστους συνδέσεως και ότι το έλλειµµα προσβάσεως
καλυπτόταν πάντα χάρη στις τιµές της France Telecom για τοπικές κλήσεις. Λόγω των
παραπάνω εποµένως ήταν αρκετά δύσκολο να καταρτιθεί ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο
να περιλαµβάνει τόσα στάδια.
Τρίτο σηµείο υπό συζήτηση είναι η παραβίαση της Οδηγίας 97/33, κατά την
οποία η Γαλλία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της που αφορούν τη διαφάνεια κατά τον
υπολογισµό του κόστους καθολικής υπηρεσίας και δεν συµπεριέλαβε στον τύπο
υπολογισµού το κόστος όλων των ιδιωτιών συνδροµητών, τα έσοδα που πραγµατοποιεί ο
φορέας από τη συνδροµή τους, τα σταθερά έξοδα που απαιτούνται για την ιδιωτική τους
συνδροµή και το κέρδος από τηλεφωνικές κλήσεις.
Τέταρτο σηµείο της δικαστικής αυτής υπόθεσης ήταν ο υπολογισµός του
καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, η οποία προσδιορίστηκε κατ’ αποκοπή
σύµφωνα µε τη γαλλική ρύθµιση, αντίθετα µε την Οδηγία 97/33 κι επιπλέον το ποσό της
καταβληθείσας εισφοράς στη France Telecom προς αντιστάθµιση του κόστους
ορισµένων τιµών σύµφωνα µε κοινωνικά κριτήρια υπολογίστηκε ανακριβώς. Η Γαλλία
από την πλευρά της ισχυρίστηκε, ότι επήλθαν βελτιώσεις που θα ισχύσουν στο εγγύς
µέλλον και η παραβίαση υπήρξε µόνο κατά τα έτη 1997- 1998.
Πέµπτο και τελευταίο σηµείο παραβίασης σε αυτήν την υπόθεση ήταν η τεχνητή
αύξηση του κόστους. Συµπεριλήφθησαν έσοδα από µη αποδοτικές περιοχές που
αφορούσαν την εγγραφή στον κατάλογο απορρήτων αριθµών και από τις υπηρεσίες
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«διευκολύνσεων» που περιλάµβαναν παροχές, όπως εκτροπή κλήσεων, σήµα κλήσεως
και εµφάνιση αριθµού.
Η Γαλλία από την πλευρά της παραδέχεται, ότι ελήφθησαν υπόψη το κόστος και
τα έσοδα µόνο από τη χρήση του 1999. Αντίθετα, η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να γίνει
διάκριση µεταξύ τηρήσεως του καταλόγου απορρήτων αριθµών και εκδόσεως καταλόγου
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Η υπηρεσία εγγραφής στον κατάλογο απορρήτων
αριθµών χρεώνεται στον ενδιαφερόµενο συνδροµητή και εποµένως είναι ανεξάρτητη από
το κόστος και τα έσοδα εκδόσεως τηλεφωνικού καταλόγου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την
κρίση της Επιτροπής, ο τρόπος υπολογισµού του καθαρού κόστους της καθολικής
υπηρεσίας δε λαµβάνει υπόψη τα άυλα οφέλη από την παροχή καθολικής υπηρεσίας
παρά µόνο όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη µε τηλεφωνικούς θαλάµους και την
παροχή τηλεφωνικών καταλόγων, γεγονός το οποίο αναγνωρίζει η Γαλλική Κυβέρνηση,
ότι δηλαδή το όφελος αυτό δεν ελήφθη υπόψη κατά τον εν λόγω υπολογισµό, αντίθετα
µε τις ισχύουσες διατάξεις της Οδηγίας 97/33.
Τα επόµενα τέσσερα χρόνια, το ∆ικαστήριο ασχολήθηκε µε δυο επιπλέον
υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν µη µεταφορά Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά µε
κατάργηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων που κατείχαν µέχρι τότε επιχειρήσεις
καθώς επίσης και παραβίαση της Οδηγίας του Άρθρου δ της Οδηγίας 90/338/ΕΟΚ.Η
πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε, ήταν στις 12 Ιουνίου 2003 49 και αφορούσε τη
µεταφορά της Οδηγίας 90/338/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται στον ανταγωνισµό στις
τηλεπικοινωνίες. Αναλυτικότερα, θεσπίζει τις διατάξεις εκείνες για την κατάργηση των
αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων και τη λήψη µέτρων, τα οποία εναντιώνονται στις
προθέσεις εταιριών που επιθυµούν να λειτουργήσουν ελεύθερα στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών. Το Λουξεµβούργο µέχρι και την 1/7/1996, έπρεπε να εξασφαλίσει την
κατάργηση όλων των περιορισµών για παροχές υπηρεσιών µέσω δικτύων που εγκαθιστά
ο φορέας παροχής των υπηρεσιών αυτών και οι ενέργειες αυτές να κοινοποιηθούν στην
Επιτροπή. Εξαίρεση αποτέλεσε η φωνητική τηλεφωνία, για την οποία είχε δοθεί
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Υπόθεση C-97/01, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Μεγάλου ∆ουκάτου του

Λουξεµβούργου
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προθεσµία µέχρι την 1/1/1998 και µέχρι κι εκείνη την ηµεροµηνία µπορούσαν να
διατηρηθούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα.
Στην υπόθεση αυτή το Λουξεµβούργο θεωρήθηκε, ότι δεν είχε προβεί στις
παραπάνω ενέργειες και επιπλέον κατηγορήθηκε για πιθανότητα διακρίσεων καθώς
επίσης και έλλειψη διαφάνειας. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών
δικτύων που σκόπευαν να κάνουν χρήση αντλούµενων δικαιωµάτων, αν και µπορούσαν
να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την είσοδο τους στην αγορά εντούτοις, κατά το
∆ικαστήριο, το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών δεν ήταν διαφανές και κατά
συνέπεια οι ενδιαφερόµενοι αποτρέπονταν από την υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή
τους στην εν λόγω αγορά.
Η τελευταία προς εξέταση υπόθεση
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αφορούσε την

Πορτογαλία, διότι

θεωρήθηκε, ότι παραβίασε το όρθρο 4δ της Κοινοτικής Οδηγίας 90/338/ΕΟΚ σχετικά µε
τον ανταγωνισµό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την
κοινοτική ρύθµιση «τα Κράτη Μέλη διαθέτουν εκ νόµου προνόµια για την εγκατάσταση
του δικτύου τους σε δηµόσια και ιδιωτικά ακίνητα είτε δωρεάν είτε µε την καταβολή
ενός ποσού για την κάλυψη απλώς των προσκληθεισών δαπανών». Στην περίπτωση που
τα Κράτη Μέλη δεν παρέχουν τις δυνατότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για
έκδοση αδειών, αυτό αυτοµάτως οδηγεί σε καθυστερήσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις
στη διατήρηση αποκλειστικών δικαιωµάτων εκ µέρους του κατέχοντα δεσπόζουσα θέση
οργανισµού τηλεπικοινωνιών.
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να καταργούν όλα εκείνα τα µέτρα που χορηγούν
αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα και να µην παρεµποδίζουν την είσοδο νέων
επιχειρηµατιών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά, είτε µε τη µορφή
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε µε τη µορφή της εκµετάλλευσης δικτύων
του είδους αυτού βάσει κριτηρίων που δεν είναι αντικειµενικά και δεν βασίζονται στην
αρχή της αναλογικότητας και της µη διακρίσεως. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη δεν
προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ φορέων παροχής δηµοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών
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Υπόθεση C-334/03, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Πορτογαλικής

∆ηµοκρατίας, εκδικάστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2005
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όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την παροχή των εν λόγω δικτύων
και υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στα δίκτυα µε εύλογους όρους.
Η εθνική ρύθµιση για αυτές τις περιπτώσεις προέβλεπε, ότι οι εκµεταλλευόµενοι
βασικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα απαλλάσσονται της καταβολής τελών και δικαιωµάτων
για την εγκατάσταση υποδοµής των τηλεπικοινωνιών ή για πρόσβαση στα διάφορα µέρη
του συστήµατος, τα οποία χρησιµεύον για την εκµετάλλευση του σχετικού δικτύου. Στις
20 Μαρτίου 1994, το πορτογαλικό δηµόσιο και η PT Comunicacoes, θυγατρική της
Portugal Telecom, υπέγραψαν συµφωνία βάσει της οποίας χορηγήθηκε στην PT
Comunicacoes το αποκλειστικό δικαίωµα εγκατάστασης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης
της υποδοµής, η οποία συνιστά το βασικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η υποχρέωση της
PT Comunicacoes ήταν να διατηρεί την υποδοµή σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να τη
συντηρεί, να τη βελτιώνει και να επεκτείνει, προκειµένου να εξασφαλίζει υπηρεσίες
γενικής ωφέλειας. Σε αντάλλαγµα της παραχωρήσεως αυτής, η ΡΤ θα καταβάλει στο
Πορτογαλικό ∆ηµόσιο το 1% των ακαθάριστων εσόδων της από την εκµετάλλευση των
παραχωρηµένων υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση µη σωστής χρήσης της υποδοµής
προβλεπόταν καταβολή αποζηµίωσης.
Κατά το ∆ικαστήριο, εφόσον η ΡΤ ανταγωνιζόταν ευθέως υπηρεσίες άλλων
επιχειρήσεων, τα προνόµια που δίνονται στην ΡΤ αποτελούν πλεονέκτηµα έναντι στους
άλλους ανταγωνιστές, τους οποίους τους επιβαρύνουν µε επιπρόσθετα οικονοµικά βάρη
απουσία παραχώρησης παρόµοιων δικαιωµάτων. Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών ήταν
η αποθάρρυνση εισόδου ανταγωνιστών στην αγορά, διότι µε την έλλειψη χορήγησης
παρόµοιων δικαιωµάτων και σε άλλους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες, καθυστερούσε
ολοένα η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Πορτογαλία.
Από τα παραπάνω, συµπεραίνει κανείς, ότι το ∆ικαστήριο συνέβαλε σηµαντικά
στη διαµόρφωση µιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, εφόσον εξέτασε προσεκτικά όλες
τις παραµέτρους σε κάθε υπόθεση σε σχέση µε το κοινοτικό αλλά και το εθνικό δίκαιο
της κάθε µια χώρας και ξέδωσε αποφάσεις, τις περισσότερες φορές καταδικαστικές προς
τα Κράτη Μέλη, προκειµένου να εφαρµόσουν ή να πάψουν να παραβιάζουν (όπως στην
περίπτωση της Πορτογαλίας) βασικές διατάξεις των Οδηγιών που είχε εκδώσει η
Επιτροπή. Επιπλέον, εξέτασε και καταδίκασε Κράτη Μέλη, τα οποία είτε δεν είχαν λάβει
όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών είτε δεν είχαν
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καταργήσει την ύπαρξη αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων , τα οποία εµπόδιζαν τη
δηµιουργία µιας αγοράς ανοιχτής σε νέες επιχειρήσεις.
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ΜΕΡΟΣ Β’
1.

Ο ελεύθερος ανταγωνισµός στις τηλεπικοινωνίες

1.1. Συγχωνεύσεις και Απόκτηση Εταιριών (Mergers

and

Acquisitions)

Με τον όρο «συγχωνεύσεις», εννοούνται δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες
επιχειρήσεις, οι οποίες ενώνονται σε µια καινούρια επιχείρηση και παύουν πλέον να
αποτελούν διαφορετικές νοµικές προσωπικότητες. Επιπλέον, συγχώνευση µπορεί να
υπάρξει, όταν µια επιχείρηση απορροφάται από µια άλλη και η δεύτερη διατηρεί τη
νοµική της προσωπικότητα. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, συγχώνευση µπορεί
να υπάρξει επιπλέον ανάµεσα σε δυο εταιρίες που δεν έχουν προηγούµενη παρουσία
στον χώρο αυτό, επωφελούνται όµως µέσω της εισόδου τους σε αυτόν, µέσω υπηρεσιών
όπως είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή η παροχή τραπεζικών συναλλαγών.
Επιπλέον, το Άρθρο 81 (1), αναφέρεται σε «συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων» και σε
«κάθε εναρµονισµένη πρακτική, που δύναται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ Κρατών
Μελών». Μια τέτοια µορφή συµφωνίας αποτελεί και η «Απόκτηση Εταιριών» ή αλλιώς
«Acquisitions». Στην περίπτωση αυτή προκύπτει απόκτηση εταιριών µέσω απόκτησης
των µετοχών τους σε έναν ανταγωνιστή µε σκοπό να δηµιουργηθεί µέσω των
κατάλληλων συµφωνιών ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη (τον επενδυτή και τις
εταιρίες) µια ισχυρή συµφωνία που θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την ανταγωνιστική
συµπεριφορά των εταιριών αυτών.
Στην περίπτωση της απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και της
δηµιουργίας ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπόψη της τα
νέα αυτά δεδοµένα που αφορούσαν την εµφάνιση των συγχωνεύσεων στις
τηλεπικοινωνίες, προκειµένου να χειριστεί υποθέσεις που αφορούσαν τις συγχωνεύσεις
και απόκτηση ελέγχου εταιριών. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα µορφής
σύµπραξης, η οποία προκάλεσε την ανησυχία της Ε.Ε για στρέβλωση του ανταγωνισµού
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αποτέλεσε η υπόθεση T-328/03, η οποία εκδικάστηκε πρωτόδικα στις 2 Μαΐου 2006 και
αφορούσε προσφυγή της γερµανικής εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών 02 GmbH & Co.
OHG ενάντια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόφαση της δεύτερης , η οποία εκδόθηκε
στις 16 Ιουλίου 2003, σχετικά µε τη µη εφαρµογή του Άρθρου 81 περί δηµιουργίας
συµπράξεων στα πλαίσια της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, αν και η
απόφαση του Πρωτοδικείου ήταν, ότι η «Επιτροπή δεν υποδεικνύει, ότι στο πλαίσιο της
επίµαχης αναδυοµένης αγοράς ότι οι σχετικές µε την περιαγωγή διατάξεις περιορίζουν
τον ανταγωνισµό, αλλά αντιθέτως, περιορίζεται σε έναν διάλληλο συλλογισµό και σε
γενικόλογους ισχυρισµούς».
Καταρχήν, σε αυτόν τον τοµέα που η Ε.Ε. έδωσε περισσότερο προσοχή ήταν στο
θέµα της δηµιουργίας και κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που είχαν ορισµένοι
οργανισµοί τηλεπικοινωνιών51. Η αλλαγή της δοµής των εταιριών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών κρίθηκε ιδιαίτερα ωφέλιµη, καθώς ήταν πλέον δεδοµένο ότι οι εταιρίες αυτές
θα ένωναν τις δυνάµεις τους και µέσα από µια σειρά ωφελειών που θα προέκυπταν, όπως
η

δηµιουργία

οικονοµιών κλίµακας, θα

µπορούσαν

να

γίνουν

περισσότερο

αποτελεσµατικές. Η προσέλκυση νέων επενδυτών θα είχαν ως αποτέλεσµα να δοθούν
µεγαλύτερα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και επιπλέον θα ήταν
δυνατή η δηµιουργία νέων επενδύσεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Στην περίπτωση
της Γερµανίας, αυτός ο ισχυρισµός επικράτησε, ότι δηλαδή οι εταιρίες 02 GmbH & Co.
και η T-Mobile Deutschland GmbH κάνοντας χρήση κοινής υποδοµής και ανάπτυξης
δικτύου και υπηρεσιών 3G, καθώς επίσης και περιαγωγής, έχει ως στόχο την επέκταση
της γεωγραφικής κάλυψης µεγάλου µέρους του πληθυσµού και την ανάπτυξη των νέας
γενιάς παρεχόµενων υπηρεσιών.
Από την πλευρά όµως της Επιτροπής υπήρξε φόβος, ότι µια τέτοια ένωση
δυνάµεων θα είχε ως αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της δεσπόζουσας θέσης των εταιριών
και εποµένως τη δηµιουργία συµπεριφοράς ενάντια στους κανόνες του ανταγωνισµού,
εφόσον σύµφωνα µε την Επιτροπή «η εθνική περιαγωγή µεταξύ επιχειρηµατιών που
έχουν λάβει άδεια αναπτύξεως και εκµεταλλεύσεως ιδιόκτητων ανταγωνιστικών
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Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ν/ 4064/ 89 που αφορά τον έλεγχο από τη

συγκέντρωση των εταιριών
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ψηφιακών κινητών δικτύων αποτελεί εξ ορισµού περιορισµό του ανταγωνισµού µεταξύ
αυτών των επιχειρηµατιών ως προς βασικές παραµέτρους του ανταγωνισµού», διότι οι
τιµές χονδρικής που χρεώνει ο επιχειρηµατίας που «φιλοξενείται» από τα δίκτυα ενός
δεύτερου επιχειρηµατία, εξαρτώνται άµεσα από τις τιµές που χρεώνει ο κάτοχος των
δικτύων. Αυτό συµβαίνει, διότι αφενός ο επιχειρηµατίας δεν αναπτύσσει το δικό του
δίκτυο, επηρεάζοντας έτσι την ταχύτητα και την έκταση της καλύψεως και αφετέρου η
ποιότητα του δικτύου και η ταχύτητα µετάδοσης δεν είναι η βέλτιστη δυνατή, καθώς οι
παρεχόµενες υπηρεσίες του εξαρτώνται από τις τεχνικές και εµπορικές επιλογές του
επιχειρηµατία που εκµεταλλεύεται το κυρίως δίκτυο. Επιπλέον, οι τιµές χονδρικής που
θα χρεώνει ο επιχειρηµατίας που χρησιµοποιεί την περιαγωγή στους αγοραστές των
υπηρεσιών του, θα εξαρτώνται από τις τιµές χονδρικής του φιλοξενούντος επιχειρηµατία.
«Κατά την Επιτροπή, οι συνέπειες των εν λόγω περιορισµών θα είναι σοβαρότερες στις
περιοχές που παρουσιάζουν οικονοµικό συµφέρον για την ανάπτυξη παράλληλων
ανταγωνιστικών δικτύων, κυρίως στα αστικά κέντρα. Η Επιτροπή εκτιµά ότι ο
ανταγωνισµός περιορίζεται αισθητά, δεδοµένου ότι πρόκειται για αναδυόµενες αγορές
στις οποίες οι φραγµοί εισόδου είναι πολύ υψηλοί λόγω των απαιτήσεων αδειοδοτήσεως
και των αναγκαίων επενδύσεων».
Αντίθετα, όµως, η κοινή χρήση δικτύων και η ανταλλαγή των σχετικών
πληροφοριών δεν αποτελούν στρέβλωση του ανταγωνισµού, διότι τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν αναπτύξει ανταγωνιστική σχέση στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Σε
αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή εκτιµά, ότι ο περιορισµός της µεταπωλήσεως
δικαιωµάτων προσβάσεως στην περιαγωγή σε άλλους φορείς εκµεταλλεύσεως που έχουν
λάβει σχετική άδεια, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της εθνικής
περιαγωγής δεν συνιστούν πρόσθετους περιορισµούς του ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τη
δεδοµένη κατάσταση της αγοράς των κινητών τηλεπικοινωνιών 2G, η T-Mobile, αρχικώς
θυγατρική της Deutsche Telekom, κατέχει προφανώς το 100 % της αγοράς χονδρικής
εθνικής περιαγωγής για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 3G, παρόλα αυτά όµως οι
δυνατότητες εισόδου στην αγορά αυτή, σε επίπεδο επιχειρήσεων εκµεταλλεύσεως
δικτύων, είναι περιορισµένες λόγω του περιορισµένου αριθµού των διαθέσιµων αδειών,
του υψηλού τους κόστους και των σηµαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για τις
υποδοµές του δικτύου 3G.
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Η Επιτροπή παρενέβη σε αυτήν την υπόθεση, διότι έκρινε, ότι έπρεπε να
εξεταστεί, αν και σε ποιο βαθµό παραβιάστηκαν οι διατάξεις του Άρθρου 81. Αν και η
προσφεύγουσα εταιρία δραστηριοποιούταν ήδη στην αγορά τηλεπικοινωνιών 2G, η ίδια
η Επιτροπή δεν διαπίστωσε πουθενά, ότι η σύναψη αυτής της συµφωνίας αφορούσε την
είσοδο της 02 στην αγορά τηλεπικοινωνιών 3G, ενώ από την άλλη πλευρά η 02 είχε
γνωστοποιήσει την πρόθεση της να εισέλθει στην εν λόγω αγορά παρακινώντας έτσι την
Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα και να διαπιστώσει, ότι οι κάτοχοι αδειών 2G
παρέµεναν ακόµα στην αγορά.
Είναι γεγονός, ότι χωρίς την κατάλληλη παρέµβαση τέτοιες συγχωνεύσεις
υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστούν µόνο µια απλή ένωση των µεριδίων της αγοράς που
στην ουσία επιθυµούν να ισχυροποιήσουν επιπλέον τη θέση τους στην αγορά
τηλεπικοινωνιών και µόνο. Κάτι τέτοιο, σε περίπτωση που συµβεί, όπως είναι φυσικό,
δεν οδηγεί στη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά αντίθετα
δηµιουργεί εµπόδια στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλαισίου και τη
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής αγοράς ανταγωνιστικής απέναντι στον υπόλοιπο κόσµο.
Από την άλλη πλευρά, επικρατεί η άποψη, ότι «αν δεν δοθεί µια άδεια λειτουργίας ή/ και
εκµετάλλευσης, τότε παραβιάζεται το Άρθρο 82 της Συνθήκης» και αν δεν παρέµβει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε παρεµποδίζεται η ενθάρρυνση για τη δηµιουργία ενός
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα αναπτυχθούν η καινοτοµία και θα
δηµιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για προσέλκυση νέων επενδυτών.
Στην υπόθεση αυτή του Πρωτοδικείου, είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς, αν η
χορήγηση παρόµοιων αδειών και δικαιωµάτων αντίστοιχα επιφέρει περιορισµό του
ανταγωνισµού ή αν η µη χορήγηση παρόµοιων αδειών εµποδίζει εν τέλει τη δηµιουργία
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Από τη δική τους πλευρά, όσοι έχουν τη δυνατότητα
χορήγησης αδειών είναι δυνατόν να αρνηθούν χορήγηση αυτών, όταν κρίνουν ότι έτσι
πρέπει να δράσουν. Και πάλι όµως και αυτή η περίπτωση θεωρείται, ότι παραβιάζει το
Άρθρο 82 της Συνθήκης για τους εξής 3 λόγους52: «η κατοχή αδείας είναι απαραίτητη για
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την πρόσβαση σε µια αγορά και η άρνηση χορήγησής της συνιστά στρέβλωση του
ανταγωνισµού, η πλευρά που ζητά την άδεια βοηθά στην ικανοποίηση της ζήτησης
λανσάροντας στην αγορά ένα νέο προϊόν και δεν υπάρχει αντικειµενικός λόγος για
χορήγηση άδειας».
Για να µη θεωρηθεί «συµφωνία» µια χορήγηση άδειας, θα πρέπει «η παραγωγή
αγαθών ή υπηρεσιών του νεοεισερχόµενου µε εκείνον που κατέχει το δικαίωµα έκδοσης
αδειών να είναι διαφορετική στη φύση σε σχέση µε αυτές που ήδη παρέχονται και όπως
είναι φυσικό, δεν ικανοποιούν την υπάρχουσα ζήτηση».
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Στις περιπτώσεις µη

συµµόρφωσης µε τον παραπάνω όρο, υπάρχει χρηµατικό πρόστιµο και για τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, το οποίο επιβάλλεται από την Ε.Ε. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί
να θέσει πρόστιµα στις επιχειρήσεις µέχρι και 10% από τα παγκοσµίως συνολικά έσοδά
τους και παρόλο που τέτοια πρόστιµα δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σηµείο, µεγάλα
πρόστιµα εκδικάζονται σε όλο και περισσότερες υποθέσεις»54.
Εταιρίες, οι οποίες έχουν ήδη λάβει άδειες ή οι ίδιες παρέχουν άδειες σε τρίτους,
θα πρέπει «να συµβουλεύονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποκτούν την εκτίµησή
της ως προς την συµµόρφωση αυτών µε τους κανόνες ανταγωνισµού»55. Το αντικείµενο
των αδειών αυτών που τίθενται προς εξέταση αφορούν άδειες ευρεσιτεχνίας,
τεχνογνωσίας (know- how), δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας λογισµικού και
συνδυασµό των παραπάνω. Σε καµία περίπτωση, οι εµπλεκόµενες εταιρίες, εφόσον
πρόκειται για ανταγωνιστές, δεν θα πρέπει να καθορίζουν από κοινού τις τιµές των
παρεχόµενων υπηρεσιών, να περιορίζουν την παραγωγή και διάθεση µιας υπηρεσίας ή
ενός προϊόντος, να κατανέµουν σε διάφορα µέρη τις αγορές και να επιλέγουν σε ποια
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σηµεία θα δραστηριοποιηθεί ο καθένας, να περιορίζουν ή/ και να απαγορεύουν την
έρευνα ως προς τις νέες τεχνολογίες και τέλος όποιος κατέχει άδεια να παρεµποδίζεται
στην εξερεύνηση και δηµιουργία δικών του τεχνολογικών επιτευγµάτων.
Αν όσοι παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών κι επιπλέον κατέχουν δεσπόζουσα
θέση, προχωρήσουν σε ενοποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού µέσω των
συγχωνεύσεων, κάτι τέτοιο θα αποτελέσει εµπόδιο για άλλους προµηθευτές
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς κάποιος κάτοχος δεσπόζουσας θέσης

είναι

επόµενο να δώσει προτεραιότητα στους δικούς του προµηθευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αποδειχτεί ότι υπάρχουν, επεµβαίνει και διορθώνει τη
δηµιουργία τέτοιων φαινοµένων, εξετάζοντας προσεκτικά κάθε περίπτωση κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης, και εφαρµόζει επιπλέον κανόνες για την αντιµετώπισή τους.
Άλλωστε η προσπάθεια της Ε.Ε. µε κατεύθυνση προς µια φιλελεύθερη αγορά
τηλεπικοινωνιών δεν θα είχε ιδιαίτερο νόηµα, εάν επιτρεπόταν η δηµιουργία καρτέλ
ανάµεσα σε εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών ή εάν εξακολουθούσαν ανενόχλητοι οι
Εθνικοί Οργανισµοί Τηλεπικοινωνιών να έχουν καταχρηστική συµπεριφορά απέναντι
στην είσοδο νέων εταιριών. Με τα νέα δεδοµένα οι κυρίαρχοι στην εν λόγω αγορά δεν
πρόκειται να χάσουν την προνοµιούχα θέση τους µέσω της κατάργησης των
µονοπωλιακών δικαιωµάτων τους. Κάτι τέτοιο θα συµβεί, µόνο εάν υπάρξει αλλαγή στη
δοµή των υπαρχουσών συνεργασιών ή εάν η ίδια η αγορά τους αποκλείσει λόγω
ανταγωνισµού.

1.2. Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures)

Οι Κοινές Επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται από συντονισµό δράσης ανάµεσα σε
αυτές και της κοινής επιχείρησης, αλλά από λειτουργική αυτονοµία. Ο ρόλος τους είναι
κυρίως βοηθητικός σε ό, τι αφορά τη συνεργασία για τη δηµιουργία µιας συµπεριφοράς
εναρµονισµένης στα πλαίσια του ανταγωνισµού, η οποία και αυτή θεσπίζεται µέσα από
κανόνες της Ε.Ε. Για να εισέλθει κάποιος ενδιαφερόµενος σε αυτού του είδους τις
συµφωνίες θα πρέπει να επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στον χώρο αυτό και να γνωρίζει
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εκ των προτέρων, ότι πιθανόν να περιοριστούν έως ένα βαθµό κάποιες από τις
δραστηριότητές του, όπως είναι οι δραστηριότητες για έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή
και διανοµή υπηρεσιών και γενικότερα όλες εκείνες που αφορούν την παραγωγή και
παροχή υπηρεσιών.
Η ρύθµιση της λειτουργίας των «Κοινών Επιχειρήσεων» θεσπίζεται από το
Άρθρο 85(1), σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύεται κάθε είδους συµφωνία ή συνεργασία
µεταξύ οργανισµών ή επιχειρήσεων, όταν αυτές περιέχουν πράξεις που εµποδίζουν
περιορίζουν ή διαστρεβλώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Συγκεκριµένες περιπτώσεις
αποτελούν οι εξής παρακάτω:
•

Άµεσα ή έµµεσα να γίνεται συµφωνία για τη ρύθµιση των τιµών, είτε αγοράς είτε
πώλησης

•

Έλεγχος ή περιορισµός της παραγωγής της αγοράς, της τεχνολογικής προόδου ή
των επενδύσεων

•

Συµφωνίες για την προσφορά της αγοράς

•

Ανοµοιογενείς όροι λειτουργίας ανάµεσα σε διαφορετικά µέρη που αποτελούν
την αγορά καθιστώντας τους σε θέση µειονεκτική

•

Εµπλοκή στις εν λόγω συµφωνίες µερών, τα οποία είτε ως προς τη φύση είτε ως
προς την επιχειρηµατική τους δράση δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο
προς συµφωνία
Για την περίπτωση των Κοινών Επιχειρήσεων δεν υπάρχουν τόσες πολλές

υποθέσεις, όπως στην περίπτωση των συγχωνεύσεων και την κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης από εταιρίες τηλεπικοινωνιών, όµως µια σηµαντική υπόθεση είναι αυτή των
«οπτικών ινών», κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε, ότι η δηµιουργία Κοινής
Επιχείρησης βοήθησε τις ευρωπαϊκές εταιρίες να στραφούν σε νέες τεχνολογίες και µε
την κατάλληλη χρήση αυτών, οδηγήθηκαν σε ένα αποτέλεσµα, το οποίο κατέστησε την
ευρωπαϊκή αγορά ανθεκτική στον ανταγωνισµό απέναντι σε αγορές τεχνολογικά
ταχύτατα εξελισσόµενες, όπως είναι η Ιαπωνία και οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε µια σηµαντική υπόθεση, αυτήν της British
Telecommunications (BT) και της MCI. Η υπόθεση αυτή αφορά τη φιλελευθεροποίηση
των τηλεπικοινωνιών στα πρώιµα στάδιά της και µπορεί να θεωρηθεί ως µια από τις
υποθέσεις που έθεσε τις βάσεις για την αντιµετώπιση παρόµοιων φαινοµένων. Επιπλέον,
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θα αναφερθεί και η περίπτωση των ∆ιεθνών Ιδιωτών Συνεργατών ∆ορυφόρων (IPSP) –
ORION κατά την οποία δόθηκε στην OrionSat η αποκλειστική ευθύνη για τη διεύθυνση
και έλεγχο των IPSP.

Υπόθεση BT- MCI
Η συνεργασία ανάµεσα στις British Telecommunications (BT) και MCI
θεωρείται ως µια από τις πιο περίπλοκες υποθέσεις, η οποία αν και αρχικά θεωρήθηκε
«Συγχώνευση Εταιριών» στη συνέχεια µετατράπηκε σε «Συνεργασία Κοινών
Επιχειρήσεων». Η αρχική συµφωνία περιλάµβανε να πάρει η ΒΤ ένα µερίδιο της
τάξεως του 20% ,γεγονός το οποίο θα την καθιστούσε τον µεγαλύτερο µέτοχο στη MCI
και επιπλέον η δηµιουργία µιας «Κοινής Επιχείρησης», της Concert, η οποία θα παρείχε
βελτιωµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε πολυεθνικές εταιρίες.. Επιπλέον, η
Concert οργανώθηκε ορθολογικά από την άποψη, ότι µέρος των επιχειρήσεων της ΒΤ
στη Βόρεια Αµερική το ήλεγχε η MCI. Η συνεργασία αυτή δεν θεωρήθηκε, ότι θα
µπορούσε να επηρεαστεί ως προς την πολιτική που ακολουθούσε για την εφαρµογή των
κανόνων του ανταγωνισµού και αυτό διότι, η ΒΤ και η MCI ήταν αποκλειστικοί
διανοµείς υπηρεσιών της Concert και οι παροχές τους προς αυτήν ήταν καθαρά
βοηθητικές για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης εταιρίας.
Η δηµιουργία της Concert εµπίπτει στο Άρθρο 85(1) διότι και η ΒΤ και η MCI
θα συνέχιζαν να είναι ανταγωνιστές όχι µόνο στο σύνολο της αγοράς των
τηλεπικοινωνιών αλλά και στην παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών που προσέφερε η
Concert σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρόλα αυτά η Concert ήταν υποχρεωµένη να παρέχει
µια σειρά από νέες υπηρεσίες προηγµένης τεχνολογίας, οι οποίες θα υπερέχουν αυτών
των ΒΤ και MCI. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι πιο φτηνές και θα παρέχονται
γρηγορότερα στους πελάτες. Με τη δηµιουργία της Concert, κάθε µητρική εταιρία
υποχρεούται να µειώσει τα κόστη και τους κινδύνους που προκύπτουν από την
παραγωγή και παροχή τέτοιων υπηρεσιών και οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι
τέτοιας ποιότητας ούτως ώστε να πληρούν προδιαγραφές εξειδικευµένων χρηστών. Το
πλαίσιο, µέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Concert και την ανάπτυξη των υπηρεσιών
που θα προσφέρει τα ρυθµίζει η ίδια η Concert.
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Υπόθεση IPSP- ORION
Η IPSP δηµιουργήθηκαν ως εταιρία περιορισµένης ευθύνης υπό την
αµερικανική νοµοθεσία, πρώτον για να παρέχουν διεθνείς επιχειρηµατικές υπηρεσίες
και δεύτερον για να προσφέρουν µετάδοση της χωρητικότητας των δορυφόρων στους
υπόλοιπους χρήστες µέχρι εκείνου του σηµείου που η χωρητικότητα δεν
χρησιµοποιείται πλήρως από την IPSP και τους συνεργάτες της. Η συµφωνία είχε ως
εξής: η OrionSat είχε την αποκλειστική ευθύνη από πλευράς της IPSP για τη διοίκηση
και τον έλεγχο της IPSP και υπό ορισµένους όρους, είχε την αρµοδιότητα να βγάζει εις
πέρας υπηρεσίες της IPSP που αφορούσαν την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το
marketing της εταιρίας. Επιπλέον, τη διανοµή αυτών των υπηρεσιών την είχαν
αναλάβει διάφοροι συνεργάτες, όπως η STET που είναι ο αποκλειστικός διανοµέας για
την Ιταλία και κάποιοι αποκλειστικοί εκπρόσωποι που προσέφεραν τις υπηρεσίες σε
συµφωνίες που είχαν υπογραφεί στην Ανατολική Ευρώπη.
Εν τέλει όµως, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανείς από αυτούς τους
συνεργάτες δεν βρισκόταν στην απαιτούµενη θέση να αποκτήσει όλες εκείνες τις άδειες
που απαιτούνται για να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες κι επιπλέον κανείς από αυτούς
δεν θα ήταν σε θέση να κάνει όλες εκείνες τις απαιτούµενες επενδύσεις και να αναλάβει
όλα εκείνα τα επιχειρηµατικά ρίσκα. Τα πολλά και µεγάλα µέχρι τότε εµπόδια για
είσοδο στην αγορά, η µεγάλη συγκέντρωση δύναµης σε συγκεκριµένους οργανισµούς
τηλεπικοινωνιών, οι απαιτούµενες εξελιγµένες τεχνολογίες και τα µεγάλα ποσά που
απαιτούνται για ένα τέτοιο εγχείρηµα σε συνδυασµό µε το µεγάλο ρίσκο σε περίπτωση
αποτυχίας κατέστησαν ασύµφορη µια τέτοια προσπάθεια.
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2. Η δηµιουργία νέων δεδοµένων στις τηλεπικοινωνίες και η
αντιµετώπιση τυχόν αποκλίσεων από τα πλαίσια του ελεύθερου
ανταγωνισµού
2.1. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Κράτη Μέλη

που

αφορούν τα νέα δεδοµένα στις τηλεπικοινωνίες

Η πρώτη Οδηγία που αφορά τα να δεδοµένα που συνεχώς προκύπτουν στην
αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι η οδηγία 98/10/ΕΚ της 28ης
Φεβρουαρίου 1998. Η οδηγία αυτή αφορά την εναρµόνιση των συνθηκών εκείνων που
εξασφαλίζουν την ανοιχτή και αποτελεσµατική πρόσβαση, καθώς επίσης και τη χρήση
σταθερών δηµοσίων τηλεφωνικών δικτύων και σταθερών δηµοσίων τηλεφωνικών
υπηρεσιών µέσα σε ένα περιβάλλον ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, σύµφωνα
πάντα µε τις αρχές της παροχής ανοικτού δικτύου (ONP). Σκοπός της Οδηγίας αυτής
είναι να εξασφαλιστεί µε την εφαρµογή της η διαθεσιµότητα σταθερών δηµοσίων
τηλεφωνικών υπηρεσιών καλής ποιότητας σε ολόκληρη την Κοινότητα και να
καθοριστεί επιπλέον το σύνολο των υπηρεσιών εκείνων, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση
οι χρήστες και οι καταναλωτές σε προσιτή τιµή, ανάλογα πάντα µε τις εθνικές συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε χώρα. Η Οδηγία αυτή δεν εφαρµόζεται στα δηµόσια δίκτυα και
στις δηµόσιες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, µε εξαίρεση το Άρθρο 6, το Άρθρο 9 (β
και γ), το Άρθρο 10 και το Άρθρο 11 Παράγραφος 1. Πιο συγκεκριµένα, το Άρθρο 6
αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε ό, τι αφορά τους
τηλεφωνικούς καταλόγους και τη δηµοσίευση των στοιχείων των χρηστών. Το Άρθρο 9
(β και γ), αναφέρεται στις διατάξεις εκείνες της Οδηγίας, κατά τις οποίες όλοι οι
χρήστες κινητής τηλεφωνίας µπορούν: να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και
υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και επίσης, να έχουν ατελή πρόσβαση σε υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιώντας τον αριθµό 112 ή όποιον άλλον κωδικό αριθµό έχει
επιλεγεί από τις εθνικές κανονιστικές αρχές για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Το Άρθρο 10
αναφέρεται σε όλους όσους έχουν πρόσβαση σε σταθερά δηµόσια τηλεφωνικά και
δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας των οποίων οι παρεχόµενες υπηρεσίες, οι όροι και
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οι προϋποθέσεις καθορίζονται από ανάλογη σύµβαση και το Άρθρο 11 Παράγραφος 1
αφορά τους οργανισµούς που παρέχουν σταθερά δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα και
δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι υποχρεούνται να δηµοσιεύουν επαρκείς
και ενηµερωµένες πληροφορίες (κυρίως τιµολόγια) προς το καταναλωτικό κοινό όσον
αγορά την πρόσβαση και τη χρήση των τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Η δεύτερη Οδηγία 1999/5/ΕΚ (9 Μαρτίου 1999), καθιερώνει κανονιστικό
πλαίσιο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε το οποίο καθορίζεται η διάθεση
και η ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ραδιεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού
τερµατικού εξοπλισµού. Η παρούσα Οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συσκευές που
χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα,
την κρατική ασφάλεια (συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής ευηµερίας που σχετίζεται
µε θέµατα κρατικής ασφάλειας) και επιπλέον για δραστηριότητες του κράτους στον
τοµέα του ποινικού δικαίου. Η διάθεση των συσκευών στην αγορά πρέπει να καθορίζεται
από τα Κράτη Μέλη και να χρησιµοποιούνται για τους λόγους τους οποίους έχουν
σχεδιαστεί. Τα Κράτη Μάλη σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζουν, ότι οι
συσκευές ανταποκρίνονται στα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αυτά θεσπίζονται από την
Ε.Ε. , χωρίς να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους.
Η τρίτη Οδηγία, η 2001/22 της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, αποτελεί τροποποίηση
του Παραρτήµατος III της Οδηγίας 98/10/ΕΚ , όπως αυτή εκδόθηκε στις 26
Φεβρουαρίου 1998, και αφορά την εφαρµογή παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) στη
φωνητική τηλεφωνία και την προσαρµογή της αγοράς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα παρέχει καθολική υπηρεσία. Το σηµαντικό
σηµείο της Οδηγίας αυτής είναι οι δείκτες «ποσοστό αποτυχίας κλήσεων» και «χρόνος
αποκατάστασης κλήσεων», τους οποίους µετράνε οι φορείς. ∆εδοµένων των νέων
εξελίξεων, οι δείκτες αυτή σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µικρότερης
σηµασίας εφόσον υπάρχει καλή ποιότητα υπηρεσιών λόγω των ψηφιακών σταθερών
τηλεφωνικών δικτύων. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να πάψουν πλέον να έχουν την
απαίτηση να µετριούνται αυτοί οι συγκεκριµένοι δείκτες από τους φορείς εκµετάλλευσης
και να εφαρµόσουν µια περισσότερο εναρµονισµένη δέσµη δεικτών ποιότητας παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

64

Η επόµενη Οδηγία 2002/19 της 7ης Μαρτίου 2002, έχει ως στόχο να εναρµονίσει
τον τρόπο µε τον οποίο τα Κράτη Μέλη ρυθµίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους.
Κύριος στόχος είναι η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που να µην έρχεται σε
αντίθεση µε τους ήδη υπάρχοντες κανόνες που έχουν θεσπιστεί στις εσωτερικές αγορές
των Κρατών Μελών και οι οποίοι αφορούν τη σχέση ανάµεσα σε προµηθευτές δικτύων
και υπηρεσιών για την εξασφάλιση βιώσιµου ανταγωνισµού, τη διαλειτουργικότητα
προσφερόµενων υπηρεσιών και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους
καταναλωτές. Τα κυριότερα στοιχεία για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ελεύθερης
πρόσβασης στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύµφωνα µε την παρούσα
Οδηγία επιτυγχάνεται µέσω της διαφάνειας, της αµεροληψίας και του λογιστικού
διαχωρισµού για καθορισµένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση και την
πρόσβαση. Ως προς το τελευταίο σηµείο, οι κανονιστικές αρχές δύνανται να καθορίζουν
τη µορφή και τη λογιστική µέθοδο που πρέπει να χρησιµοποιείται και τη δηµοσίευση
πληροφοριών για πρόσβαση στην εν λόγω αγορά.
Την ίδια ακριβώς ηµεροµηνία εκδίδονται και δυο επιπλέον Οδηγίες, η 2002/20
και η 2002/21. Η πρώτη Οδηγία έχει ως στόχο τη δηµιουργία εκείνου του νοµικού
πλαισίου, το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της ελεύθερης παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θέτει τα όρια εκείνα, εντός των οποίων
δίδεται το δικαίωµα σε ένα οργανισµό τηλεπικοινωνιών να δράσει από την άδεια που του
παρέχεται για αυτό τον σκοπό. Επιπλέον, αναφέρεται στη χορήγηση δικαιωµάτων για τη
χρήση ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών και καθιστά την Επιτροπή ως το αρµόδιο εκείνο
όργανο, το οποίο ελέγχει τυχόν παραβάσεις. Η δεύτερη Οδηγία θεσπίζει ένα
εναρµονισµένο πλαίσιο για τη ρύθµιση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών κανονιστικών αρχών και θεσπίζει το
σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση εναρµονισµένης εφαρµογής των κανονισµών
για τις τηλεπικοινωνίες. Σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία, οι εθνικές κανονιστικές αρχές
πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να δηµοσιεύουν όλες τις
διαδικασίες διαβούλευσης, µε εξαίρεση τις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Τα
Κράτη Μέλη είναι εκείνα, τα οποία εξασφαλίζουν ουσιαστική διαχείριση των
ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µπορούν να
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προβλέπουν διατάξεις για τη µεταφορά δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µεταξύ
επιχειρήσεων, κατά τις οποίες πρέπει να εφαρµόζονται πλήρως οι αρχές τις διαφάνειας
και της µη διάκρισης. Η Επιτροπή από την πλευρά της είναι εκείνη που εκδίδει σύσταση
κατά την οποία προσδιορίζονται οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι εθνικές κανονιστικές αρχές καθορίζουν τις σχετικές
αγορές, ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της επικράτειάς τους.
Η τελευταία Οδηγία που αφορά τα νέα δεδοµένα στις τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες εκδόθηκε και αυτή στις 7 Μαρτίου 2002 και πρόκειται για την Οδηγία
2002/22/ΕΚ. Αφορά την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στους τελικούς χρήστες και κύριος σκοπός της είναι οι υπηρεσίες προς διάθεση στους
καταναλωτές ολόκληρης της Κοινότητας να είναι υψηλής ποιότητας, να παρέχονται
µέσω ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να αντιµετωπίζονται περιπτώσεις, όπου οι
ανάγκες των τελικών χρηστών δεν καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό από την αγορά.
Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα δικαιώµατα των πολιτών καθώς και τις υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
στοχεύει στο να εξασφαλίσει την παροχή ανοικτών υπηρεσιών µέσα σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν
πρόσβαση οι καταναλωτές σε προσιτή τιµή και απαιτείται η διαφάνεια και η παροχή
κάθε είδους πληροφορίας στο καταναλωτικό κοινό προκειµένου να υπάρχει εύκολη
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Από την πλευρά τους οι εθνικές κυβερνήσεις
πρέπει να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν την παροχή κοινόχρηστων
τηλεφώνων για κάλυψη εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών.
Τέλος, στις 28 Νοεµβρίου 2006, εκδόθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία
αφορά το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας και ορίζει τη φορολογία των
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών,

ως

απαραίτητη, προκειµένου

να

αποφευχθούν

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και επιπλέον καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα
φορολογούνται όσοι παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες και έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση
µε την Κοινότητα.
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2.2. Εταιρίες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση και µορφές κατάχρησης

∆εσπόζουσα θέση
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στις τηλεπικοινωνίες συναντάει κανείς
πολύ υψηλά κόστη εξαιτίας των υψηλών δαπανών που απαιτούντα για τη δηµιουργία
και τη συντήρηση της υποδοµής γι’ αυτό και µια µόνο εταιρία τηλεπικοινωνιών έχει
σηµαντική θέση στην αγορά αυτή, διότι µόνο εκείνη είναι σε θέση να ανταπεξέλθει του
µεγάλου κόστους που δηµιουργείται από τέτοιες εργασίες. Λόγω αυτού του
φαινοµένου, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο να εισέλθουν καινούριοι ανταγωνιστές στην
αγορά γι’ αυτό και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα δραστηριοποιούνται στην ίδια
αγορά οι ίδιοι ανταγωνιστές.
Μια εταιρία τηλεπικοινωνιών για να είναι βιώσιµη στην αγορά θα πρέπει να
παρέχει ορισµένες «απαραίτητες υπηρεσίες», οι οποίες είτε αφορούν καθαρά υπηρεσίες
είτε αφορούν υποδοµή, τα οποία και τα δυο µαζί είναι απαραίτητα για να
προσελκύσουν πελάτες και για να µπορέσουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον
χώρο να συνεχίσουν τις εργασίες τους επιτυχώς. Εκείνο που απαιτείται συνήθως και
είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή τηλεπικοινωνιών είναι η σύνδεση µε τα
δηµόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία βρίσκονται υπό την «κατοχή» µιας εταιρίας
που κατέχει δεσπόζουσα θέση.
Πότε µια εταιρία κατέχει δεσπόζουσα θέση; Μια εταιρία για να θεωρηθεί, ότι
κατέχει δεσπόζουσα θέση θα πρέπει καταρχήν να έχει όλα εκείνα τα νοµικά
δικαιώµατα, την οποία την καθιστούν ικανή για κάτι τέτοιο. Όµως αυτό δεν είναι από
µόνο του αρκετό. Με τα νέα δεδοµένα στις τηλεπικοινωνίες, καταργούνται τα
µονοπώλια και οδηγείται η αγορά προς µια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση, όµως αυτό δε
σηµαίνει απαραίτητα και την κατάργηση της δεσπόζουσας θέσης, διότι υπάρχει και µια
ακόµη περίπτωση κατά την οποία έχουµε το φαινόµενο αυτό. Μια εταιρία ή ένας
οργανισµός θεωρείται επιπλέον, ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση σε µια αγορά, όταν έχει
εξαιρετικά υψηλά µερίδια στην αγορά αυτή λαµβάνοντας υπόψη τις συνολικές
πωλήσεις της και ζητήµατα που αφορούν γενικότερα τη φύση της αγοράς, όπως είναι οι
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συνθήκες ανταγωνισµού και η δοµή της ζήτησης και της προσφοράς σε αυτήν, καθώς
επίσης σύµφωνα µε το Άρθρο 82, δεσπόζουσα θέση κατέχει και όποια εταιρία ελέγχει
την είσοδο σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Αντίθετα, µια εταιρία είναι δυνατόν να
κατέχει δεσπόζουσα θέση, χωρίς όµως να ελέγχει συγκεκριµένες υπηρεσίες. Λόγω της
πολυπλοκότητας της αγοράς, η Ε.Ε. χρειάζεται αρκετό χρόνο να εξετάσει, ποιες
εταιρίες τηλεπικοινωνιών κατέχουν δεσπόζουσα θέση και πότε γίνεται κατάχρηση
αυτής.
Πιο συγκεκριµένα, αναφέρθηκε το θέµα της «πρόσβασης» σε υπηρεσίες από
άλλους ανταγωνιστές, οι οποίες αφορούν πρόσβαση σε δίκτυα αλλά και τη σύνδεση
µεταξύ τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ούτως ώστε κάποιος ενδιαφερόµενος να µπορέσει
να εισέλθει ελεύθερα στην αγορά. Ο ήδη κυρίαρχος στην αγορά εκτός από λειτουργός
των τηλεπικοινωνιών είναι και ο µεγαλύτερος προµηθευτής και στο παρελθόν δεν
χρειάστηκε να ξεχωρίσει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή
αυτών των υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες ,γι’ αυτό και µέχρι εκείνο το σηµείο δεν είχε
ξεχωριστές λογιστικές καταστάσεις για τα έσοδα που προέκυπταν από διαφορετικές
υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό ζητείται η δηµοσίευση χωριστών λογιστικών
καταστάσεων για υπηρεσίες που αφορούν τον ίδιο τον οργανισµό και για υπηρεσίες που
παρέχονται σε τρίτους, ούτως ώστε να υπάρχει µια πιο σαφής εικόνα για τη
δραστηριότητα κάθε εταιρίας στην αγορά. Επιπλέον, για να θεωρηθεί, ότι µια εταιρία
τηλεπικοινωνιών κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, λαµβάνονται υπόψη η κάλυψη
των δικτύων που παρέχεται και ο αριθµός των πελατών που έχουν αιτηθεί για
προσφορά υπηρεσιών από την εν λόγω εταιρία, σε σύγκριση µε εκείνους που έχουν
στραφεί για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εταιρίες που ζητούν πρόσβαση
στα δίκτυα. Εν ολίγοις, η δύναµη µιας εταιρίας τηλεπικοινωνιών στην αγορά
υπολογίζεται από τον αριθµό των συνδροµητών που είναι συνδεδεµένοι στα δίκτυά της
εκπεφρασµένο ως ποσοστό των συνολικών συνδροµητών τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών
στη σχετική αγορά.
Μια ακόµα περίπτωση δεσπόζουσας θέσης που αναφέρεται στο Άρθρο 82, είναι
αυτή κατά την οποία περισσότερες της µιας εταιρίας «µοιράζονται» τη θέση αυτή. ∆ύο
ή περισσότερες εταιρίες ακολουθούν την ίδια πολιτική απέναντι στους πελάτες τους και
τους ανταγωνιστές τους και συµπεριφέρονται ως µια εταιρία και συγκεκριµένα για τις
68

τηλεπικοινωνίες

πρόκειται

για

εταιρίες

που

αφορούν

τη

λειτουργία

της

τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά την ίδια αγορά. Οι
εταιρίες αυτές µεταξύ τους δεν έχουν καµία ανταγωνιστική συµπεριφορά, λόγω κυρίως
διαφόρων συµφωνιών για συνεργασία ή για συνδέσεις δικτύων που έχουνε υπογράψει.
Επειδή συνήθως τέτοιου είδους συµφωνίες οδηγούν σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, δεν
έχουν πάντα την απόλυτη έγκριση της Επιτροπής. Παρόλα αυτά λόγω της ταχύτατης
εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των απαιτήσεων που προκύπτουν από
αυτές, τα νοµοθετικά όργανα της Κοινότητας υποχρεώνονται να προσαρµόζονται
διαρκώς στα δεδοµένα αυτά.

Μορφές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
Το Άρθρο 82 αναφέρεται πλήρως στην κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η οποία
εκδηλώνεται: όταν υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε υποψήφιους χρήστες δικτύων ή όταν
οι ενέργειες από πλευράς αυτού που κατέχει τη δεσπόζουσα θέση εµποδίζουν είτε την
είσοδο στην αγορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων είτε την τεχνολογική εξέλιξη. Η
κατάχρηση της θέσης δεν προκαλεί µόνο τα προβλήµατα αυτά, αλλά επιπλέον
επηρεάζει και αγορές παρεµφερείς µε αυτήν στην οποία δραστηριοποιείται µια εταιρία
µε παρόµοια συµπεριφορά.
Πιο συγκεκριµένα, πολλές φορές η εταιρία που κυριαρχεί επιθυµεί να ασκεί
µόνο εκείνη έλεγχο και σαν συνέπεια αρνείται τη χορήγηση αδειών σε νέες εταιρίες που
επιθυµούν να εισέλθουν στον χώρο. Η άρνηση της χορήγησης αδειών αφορά είτε
περιπτώσεις κατά τις οποίες αρνείται η κυρίαρχη εταιρία να δώσει άδεια σε κάποιο
ανταγωνιστή ενώ ήδη έχει δεχτεί κάποιον άλλον είτε, όταν αρνείται εντελώς να
επιτρέψει την είσοδο σε νέες εταιρίες. Μια τέτοια κίνηση έχει αποτελέσµατα, τα οποία
είναι ενάντια στους κανόνες του ανταγωνισµού και στερεί από την αγορά πληθώρα
ωφελειών. Στην περίπτωση δε των τηλεπικοινωνιών, από τις εταιρίες παροχής
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών

αρχικά

ήταν

πολύ

λίγες

εκείνες

που

δραστηριοποιούνταν στην αγορά και η άρνηση χορήγησης αδειών συνεπάγεται
παρεµπόδιση του ανταγωνισµού. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης χορήγησης
αδειών αποτελούν οι παρακάτω δύο δικαστικές υποθέσεις: οι συνεκδικαζόµενες
69

υποθέσεις C-396/99 και C-397/99, οι οποίες αποτελούν προσφυγές που άσκησε η
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και οι
συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-392/04 και C-422/04, οι οποίες αποτελούν προσφυγές
των γερµανικών εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιών i-21 Germany GmbH και ISIS
Multimedia Net Ghmbh & Co. KG κατά της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας.
Πιο συγκεκριµένα στην πρώτη δικαστική υπόθεση, η οποία εκδικάστηκε στις 31
Μαΐου 2001, πρόκειται για την περίπτωση της Ελλάδας, κατά την οποία υπήρξε
παραβίαση των Οδηγιών 90/338/ΕΟΚ και 96/2/ΕΚ που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες
και πιο συγκεκριµένα, παραβίαση των υποχρεώσεών της στον τοµέα των κινητών και
προσωπικών επικοινωνιών. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, ότι οι δύο υποθέσεις που
αφορούν την Ελλάδα συνδικάσθηκαν λόγω της οµοιογένειας ως προς τη φύση των
ίδιων των υποθέσεων αλλά και των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από το Κράτος
Μέλος.
Σύµφωνα µε την Οδηγία 96/2 τα Κράτη Μέλη δεν αρνούνται χορήγηση αδειών
και είναι υποχρεωµένα να χορηγήσουν άδειες για δηµόσια πρόσβαση σε λειτουργίες
τηλεσταθµών από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, σύµφωνα µε την οποία «εφόσον
υπάρχουν διαθέσιµες συχνότητες τα Κράτη Μέλη οφείλουν να χορηγούν άδεια σε
οποιοδήποτε υποβάλλει αίτηση, εφαρµόζοντας ανοικτές αµερόληπτες και διαφανείς
διαδικασίες. Τα Κράτη Μέλη επιτρέπεται να περιορίζουν τον αριθµό των αδειών για
συστήµατα προσωπικής και κινητής επικοινωνίας που πρόκειται να χορηγηθούν µόνο
βάσει της αρχής της αναλογικότητας». Οι ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής είναι
η αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήµιας
παρεµβολής µεταξύ ραδιοτηλεοπτικών συστηµάτων και άλλων διαστηµικών ή επίγειων
τεχνικών συστηµάτων.
Ο λόγος προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ήταν ο εξής: στον Οργανισµό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) δόθηκαν δύο άδειες: Η µία αφορούσε παροχή
ψηφιακών κινητών υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών σύµφωνα µε το πρότυπο DCS 1800
και µια γενική άδεια για την παροχή υπηρεσιών µέσω τηλεσταθµών τεχνολογίας CT2
και DECT. Οι άδειες χορηγήθηκαν αµέσως στον ΟΤΕ χωρίς καµία ανακοίνωση ή
δηµόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, ενώ ταυτόχρονα η πρώτη άδεια
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εκχωρήθηκε στη θυγατρική του ΟΤΕ, την COSMOTE, αποτρέποντας κατά αυτόν τον
τρόπο την οποιαδήποτε είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά.
Η απάντηση της Ελληνικής κυβέρνησης στις καταγγελίες που δέχτηκε η Επιτροπή
ήταν, ότι µόνο το 1/3 του φάσµατος χορηγήθηκε στον ΟΤΕ και τα υπόλοιπα θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από άλλους φορείς, διαβεβαιώνοντας ότι σε καµία
περίπτωση δεν θα λειτουργούσε ενάντια στους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισµό,
κυρίως µε άρνηση έκδοσης αδειών στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Η Ελληνική
Κυβέρνηση διαβεβαίωσε, ότι οι διατάξεις της Οδηγίας 96/2 έχουν µεταφερθεί πλήρως
στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε το προεδρικό διάταγµα 124/1998, του οποίου τα Άρθρα 3 και 7
επιτρέπουν τον περιορισµό της χορήγησης αδειών κινητής και προσωπικής τηλεφωνίας
στην περίπτωση που ο περιορισµός οφείλεται στην έλλειψη διαθέσιµου φάσµατος
συχνοτήτων, ενώ λαµβάνονται µέτρα για αποφυγή επιζήµιων παρεµβολών,
προωθήσεως επενδύσεων και προστασίας ανταγωνισµού.
Επιπλέον µε δυο µεταγενέστερα έγγραφα στις 29 Σεπτεµβρίου 1998 η Ελληνική
Κυβέρνηση προέβαλε, ότι δεν µπορούσε να δηµοσιεύσει πρόσκληση υποβολής
προσφορών για τη χορήγηση νέων αδειών κινητής τηλεφωνίας, διότι αν και υπήρχαν
ελεύθερες συχνότητες δεν ήταν εφικτό να διατεθούν λόγω έλλειψης κατάλληλου
συστήµατος ελέγχου της ενδεχόµενης παράνοµης χρήσης τους.
Η Επιτροπή έκρινε, ότι η Ελλάδα καθυστέρησε να δηµιουργήσει σύστηµα
παρακολούθησης συχνοτήτων γι’ αυτό και τις απηύθυνε δυο αιτιολογούµενες γνώµες
στις 17 ∆εκεµβρίου 1998, τάσσοντας σε αυτήν προθεσµία δυο µηνών, υπολογιζόµενη
από την ηµεροµηνία λήψεως των γνωµών αυτών.
Η απάντηση της Ελλάδας στην επιτροπή δόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1999, κατά
την οποία διαβεβαίωνε ότι είχε αρχίσει συνοµιλίες µε τρεις φορείς κινητής τηλεφωνίας
σχετικά µε την τροποποίηση, επέκταση ή εναρµόνιση των υφιστάµενων αδειών
DCS1800. Επιπλέον, δήλωσε ότι επεξεργαζόταν τις απαιτούµενες κανονιστικές
διατάξεις και εξέθεσε, ότι προωθούσε τη δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης των
ραδιοσυχνοτήτων. Ως προς τις άδειες όµως DECT επανέλαβε την έλλειψη του
συστήµατος ελέγχου που θα καθιστούσε τη χρήση του φάσµατος αποτελεσµατική και,
για οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, το φάσµα δεν ήταν διαθέσιµο.
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Η δεύτερη προσφυγή στο ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αφορά πάλι την παραβίαση της
Οδηγίας 96/2, σύµφωνα µε την οποία:
Οι χορηγούµενες άδειες δεν πρέπει να υπόκεινται σε αδικαιολόγητους
τεχνικούς ή άλλους περιορισµούς ούτε να περιλαµβάνουν αποκλειστικά
δικαιώµατα
Η χορήγηση των αδειών γίνεται µε κάθε διαφάνεια και
Τα Κράτη Μέλη δεν επιτρέπεται να αρνούνται χορήγηση των αδειών
αυτών, εκτός αν υπάρχει έλλειψη διαθέσιµων συχνοτήτων.
Ο περιορισµός ως προς τη χορήγηση αδειών δικαιολογείται µόνο λόγω δηµοσίου
συµφέροντος, όπως είναι η αποτελεσµατική χρήση φάσµατος συχνοτήτων και η
αποφυγή επιζήµιων παρεµβολών.
Η Ελληνική Κυβέρνηση στη δεύτερη προσφυγή αναγνώριζε, ότι υπήρχε
διαθέσιµο φάσµα και για τα δυο συστήµατα, δεν προέβαλε όµως λόγους που να
δικαιολογούν την άρνηση χορήγησης αδειών.
Η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Damaso Ruiz-Jarabo Colomer ήταν να
αναγνωρίσει το ∆ικαστήριο, ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις της
Οδηγίας 96/2/ΕΚ της Επιτροπής σε συνδυασµό µε την Οδηγία 90/338/ΕΟΚ, επειδή δεν
καθόρισε εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
για χορήγηση αδειών κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τα πρότυπα
DCS1800 και DECT.
Στην

δεύτερη

δικαστική

υπόθεση

56

που

αφορά

εταιρίες

παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός από το θέµα χορήγησης αδειών, εµπλέκεται
επιπλέον ένα ακόµη ζήτηµα: αυτό της διακριτικής επιβολής τελών. «Η υπόθεση αυτή
θα είναι σηµαντική για όλες τις υποθέσεις, µε τις οποίες θα ασχοληθούν τα διοικητικά
και δικαστικά σώµατα όλων των Κρατών Μελών» 57 . Είναι σαφές, ότι, άρρηκτα
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συνδεδεµένη µε την άρνηση χορήγησης αδειών είναι και η διακριτική συµπεριφορά
απέναντι σε νεοεισερχόµενους στην αγορά. Είναι πολύ πιθανόν, όπου κυριαρχεί µια
εταιρία να ασκήσει πολιτική διάκρισης σε άλλες εταιρίες. Αυτό αφορά είτε τις
υπηρεσίες που παρέχει είτε την πολιτική διάκρισης ως προς το τιµολόγιο των
υπηρεσιών αυτών που προσφέρονται. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Οδηγία
97/13, «τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν, ότι τα τέλη που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις
ως µέρος των διαδικασιών χορήγησης αδειών αποσκοπούν αποκλειστικά στην κάλυψη
των διοικητικών δαπανών που συνεπάγεται η έκδοση, διαχείριση, έλεγχος και εκτέλεση
της εκάστοτε ειδικής άδειας». Τα τέλη των ειδικών αδειών είναι ανάλογα προς τις
διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα και δηµοσιεύονται µε τρόπο ενδεδειγµένο και
επαρκώς λεπτοµερή έτσι ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές σε
οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
Στην περίπτωση των δύο συνεκδικαζόµενων υποθέσεων, ο εθνικός νόµος
προβλέπει, ότι οι ειδικές άδειες χορηγούνται κατόπιν καταβολής τέλους, πλέον των
διοικητικών εξόδων. Τα έξοδα αυτά αφορούν κυρίως έξοδα σχετικά µε τη διαχείριση
των δικαιωµάτων και τον έλεγχο των εντεύθεν υποχρεώσεων. Οι εταιρίες i-21 Germany
gmbH και ISIS Multimedia Net Ghmbh & Co. KG κατέβαλαν τέλη που τους
επιβλήθηκαν ύψους 10600 DEM (54196393, 94 ευρώ) και 131660 DEM (67316, 99
ευρώ) αντίστοιχα, ενώ άλλες εταιρίες που διέθεταν άδειες τηλεπικοινωνιών,
προσέβαλαν το κύρος των πράξεων επιβολής τελών που απευθύνονταν προς αυτές, µε
αποτέλεσµα να πετύχουν την ακύρωση αυτών από το Ανώτατο Οµοσπονδιακό
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας (Bundesverwaltungsgericht). Κατόπιν αυτού του
γεγονότος, οι εν λόγω εταιρίες κατέφυγαν στην κανονιστική αρχή ζητώντας να τους
επιστραφούν τα ήδη καταβληθέντα ποσά. Η αίτησή τους για επιστροφή των υπέρογκων
καταβληθέντων ποσών απορρίφθηκε και καµία από τις δύο εταιρίες δεν άσκησε
προσφυγή

ενώπιον

του

Πρωτοβάθµιου

Οµοσπονδιακού

∆ικαστηρίου

(Verwaltungsgericht), µε το σκεπτικό ότι δεν µπορούσε πλέον να διαταχθεί η
επιστροφή των τελών. Αντίθετα, άσκησαν απ’ ευθείας αίτηση ακυρώσεως στο
Bundesverwaltungsgericht, το οποίο έκρινε, ότι αν και οι προσφυγές σε αυτό δεν θα
είχαν το επιθυµητό αποτέλεσµα, αυτό της επιστροφής των ποσών, υπήρχαν επιφυλάξεις
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ως προς τις συνέπειες από πλευράς εφαρµογής του Κοινοτικού ∆ικαίου σε ανάλογες
περιπτώσεις.
Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Damaso Ruiz- Jarabo Colomer ήταν, ότι
τα κριτήρια που διέπουν την ισχύ, την κατάργηση ή την ερµηνεία των διατάξεων,
έπρεπε να διασφαλίσουν πρώτα την εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου, «χωρίς τούτο
να κλονίσει τα θεµέλια των εθνικών έννοµων τάξεων». Θα έπρεπε επιπλέον να γίνει
επανεξέταση των δύο αυτών υποθέσεων περί επιβολής τελών που έχουν καταστεί
απρόσβλητες, µόνο στην περίπτωση που η διατήρησή τους εµποδίζει την επίτευξη των
σκοπών του Κοινοτικού ∆ικαίου και δηµιουργεί άνιση µεταχείριση, η οποία είναι
σαφώς ασυµβίβαστη µε τον σκοπό του δικαίου αυτού και κυρίως, µε την αρχή της
αναλογικότητας.
Στις εξεταζόµενες περιπτώσεις, εκτός από την αρχή της αναλογικότητας,
παραβιάζεται επιπλέον και η αρχή της ισότητας. Αν και τηρούνται τα όσα ορίζει η
Οδηγία 97/13, οι σκοποί της µαταιώνονται, εφόσον επικρατεί ασύµµετρη, δυσµενής και
άδικη µεταχείριση των επιχειρηµατιών, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε αντίδραση
άµεση. Πράξεις, οι οποίες παρέµειναν απρόσβλητες εντός ενός καθορισµένου χρονικού
περιθωρίου που δίνεται για παρόµοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου µε
τρόπο που να καθιστά έννοµο τον νέο έλεγχο χωρίς να θιγούν τρίτοι, προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν εµποδίζουν την επίτευξη σκοπών και δηµιουργούν καταστάσεις,
αντίθετα µε τα όσα ορίζει η Οδηγία 97/13. Επιπλέον, στις δύο αυτές υποθέσεις
δηµιουργείται και ένα επιπλέον θέµα: οι δύο γερµανικές εταιρίες, οι οποίες τελικά
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν το χρηµατικό ποσό που τους ζητήθηκε βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων εταιριών ως προς την εφαρµογή του Άρθρου
10 της Συνθήκης, διότι τίθεται «σε κίνδυνο η πραγµατοποίηση των σκοπών της
παρούσας Συνθήκης», της οποίας στόχος είναι η διατήρηση µη διακριτικών µέτρων και/
ή πράξεων ενάντια σε επιχειρηµατίες που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε µία
οποιαδήποτε αγορά. Έτσι λοιπόν, µε το να δικαιώνεται µια µερίδα επιχειρηµατιών
έναντι ορισµένων άλλων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για την
απόκτηση αδειών, θα έπρεπε τουλάχιστον για τη διαφύλαξη του Άρθρου 10 και των
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ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει «υποχρέωση να αποσυρθεί η
απόφαση και να επιστραφεί το αντίτιµο»58.
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, αντίθετα µε τον A.G. Colomer,
θεωρεί ότι υπαίτια για την καταβολή των υψηλών τελών ήταν οι δυο γερµανικές
εταιρίες, εξαιτίας της παθητικής τους στάσης και της µη εξάντλησης όλων των ένδικων
µέσων για άρση µιας τέτοιας απόφασης, ακόµα και αν για τον εκάστοτε εθνικό νόµο
ένα τέτοιο διάβηµα φαίνεται άσκοπο. Εποµένως, θέµα «άνισης συµπεριφοράς» δεν
τίθεται από τη στιγµή που δεν κινήθηκαν άµεσα για άρση της εν λόγω απόφασης οι δυο
εταιρίες. Εκείνο που θα έπρεπε να είχε γίνει εξ’ αρχής, είναι το εθνικό δικαστήριο να
είχε λάβει υπόψη του όλες τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη χορήγηση
αδειών και σε συνδυασµό µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία να είχε εκδοθεί απόφαση,
ανεξάρτητα µε τις κινήσεις των ενδιαφερόµενων µερών, εφόσον πρόκειται για
αυτόνοµες αποφάσεις που εκδίδονται από το εθνικό δικαστήριο.
Υπό το πρίσµα αυτών των εξελίξεων, το ∆ικαστήριο βρέθηκε υπό την
υποχρέωση να «επανεξετάσει» και να «ξανανοίξει» την υπόθεση. «Παρόλα αυτά, η
έλλειψη άλλων ενδείξεων δυσκολεύει να αποφασίσει κανείς µέχρι ποιο σηµείο, το
καθήκον να επανεξεταστεί η υπόθεση περιλαµβάνει το καθήκον να ξανανοιχτεί η
τελική απόφαση στο εν λόγω αίτηµα» 59 . Το καθήκον για να «ξανανοιχτεί» µια
οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση, η οποία έχει εκδικαστεί απορρέει µέσα από τον
κίνδυνο µη εφαρµογής των κανονιστικών ρυθµίσεων της εκάστοτε νοµοθεσίας. Σε
περιπτώσεις που η εθνική νοµοθεσία δεν συµβαδίζει µε αυτή της Κοινότητας, τότε σε
αυτές τις περιπτώσεις τίθεται θέµα επανεξετάσεως της υπόθεσης, παρόλα αυτά όµως
ακόµα και σε µια τέτοια περίπτωση δεν σηµαίνει, ότι επειδή υπάρχει δυνατότητα να
ανοιχτεί ξανά µια υπόθεση, ότι η διαδικασία θα είναι και αποτέλεσµα της εν λόγω
«επανεξετάσεως».
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Σε

αυτές τις

δύο

όµοιες

υποθέσεις, αν

και οι εταιρίες

παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητούσαν ίση µεταχείριση και πλήρη εξέταση του
ενδεχοµένου να «ξανανοιχτούν», εντούτοις δεν διεκδίκησαν εξ’ αρχής τα δικαιώµατά
τους, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των υπολοίπων γερµανικών εταιριών. Από την
άλλη πλευρά είναι καθαρά σηµαντικό κατά πόσο προβλέπει το γερµανικό δίκαιο να
επανεξετασθεί µια ήδη εκδικασθείσα υπόθεση, από τη στιγµή που δε ζητήθηκε
επανεξέταση εντός του χρονικού ορίου, όπως εκείνο προβλέπεται από τις αντίστοιχες
διατάξεις.
Ως προς την απόφαση τώρα για το τι µέλλει γενέσθαι στην περίπτωση των δύο
εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιών, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν υπολόγισε ούτε
καθόρισε τα ποσά που θα έπρεπε τελικά να πληρωθούν ή να επιστραφούν, αλλά
στράφηκε προς την εθνική νοµοθεσία του γερµανικού κράτους κατά τις διατάξεις της
οποίας εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις και έκρινε ότι η απόφαση για τις δυο
εταιρίες ήταν «ασυµβίβαστη µε τον Κοινοτικό νόµο». Γι’ αυτό άλλωστε και το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν αφήνει πλήρως την ελευθερία στο γερµανικό δικαστήριο να
αποφασίσει για την εκτίµηση της κατάστασης: αν και θέτει στη δικαιοδοσία του
εθνικού δικαστηρίου να αποφασίσει για τον υπολογισµό των επιβαλλόµενων τελών,
εντούτοις το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξετάζει παράλληλα, αν η διαδικασία επιβολής
των τελών αυτών αλλά και τα τέλη αυτά έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
∆ίκαιο και το Άρθρο 10 της Συνθήκης.
Η συµµετοχή εν τέλει του Bundesverwaltungsgericht σε όλη αυτή την υπόθεση
που απασχόλησε, ήταν ότι δεν εφάρµοσε ακριβώς την Οδηγία 97/13 (σύµφωνα πάντα
µε το γερµανικό δίκαιο), προκειµένου να εκδοθεί µια δικαστική απόφαση, η οποία να
ικανοποιεί τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση όµως αυτό που έγινε
κατανοητό, ήταν ότι ο κάθε ιδιώτης είτε αποτελεί φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο «θα
πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώµατά του» ακόµα και αν µια απόφαση είναι για αυτόν η
τελική»60.
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Ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η εταιρία που κυριαρχεί στην αγορά είναι
υποχρεωµένη να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες σε όσους συµµετέχουν στην
αγορά, χωρίς την εφαρµογή πολιτικών διάκρισης και χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια, η
οποία λειτουργεί ενάντια στην προσπάθεια για µια φιλελεύθερη αγορά. Επιπλέον, λόγω
της ταχύτατης εξέλιξης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών είναι πιθανό κάποιες εταιρίες
να προσφέρουν καινούριες υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία ίσως να µην παρέχονται
από την κυρίαρχη εταιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κατάργηση δεσπόζουσας
θέσης εξαιτίας του ότι παρεµποδίζεται η είσοδος στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή
υπηρεσίας. Η δικαστική υπόθεση C-109/0361, που αφορά την προσφυγή που άσκησε η
KPN Telecom BV κατά του Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
(OPTA), αναφέρεται σε ζητήµατα σχετικά µε την έκταση της υποχρεώσεως εταιριών
κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν πληροφορίες προκειµένου να συνταχθούν καθολικοί
τηλεφωνικοί κατάλογοι. Οι Οδηγίες που θεωρούνται, ότι παραβιάστηκαν είναι η
96/19/ΕΚ62, η 97/66/ΕΚ και η 98/10/ΕΚ.
Σύµφωνα µε την Οδηγία 98/10, εξασφαλίζονται η εναρµόνιση των όρων για
ελεύθερη και αποτελεσµατική πρόσβαση στα τηλεφωνικά δίκτυα και τις σταθερές
δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε περιβάλλον ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών.
Επιπλέον, το Άρθρο 6 της οδηγίας ορίζει, ότι οι συνδροµητές δικαιούνται να
καταχωρούνται σε δηµόσια διατεθειµένους καταλόγους, καθώς επίσης και να ελέγχουν
ή να διορθώνου, αν είναι απαραίτητο, ή και να ζητούν διαγραφή καταχώρησής τους.
Επιπλέον η Οδηγία 97/66 αναφέρεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Σε ό, τι αφορά την υπό εξέταση υπόθεση, η KPN Telecom BV, η οποία
δραστηριοποιείται στις Κάτω Χώρες, παρέχει καθολικές υπηρεσίες φωνητικής
τηλεφωνίας και βρίσκεται υπό την υποχρέωση δηµοσιεύσεως πλήρους τηλεφωνικού
οδηγού. Η εταιρία Denda Multimedia BV και η Topware CD- Service AG (εν συντοµία
Topware) ζητούν δηµοσίευση ανταγωνιστικών καταλόγων σε CD-ROM και στο
διαδίκτυο και την παροχή από την πλευρά της KPN βασικών στοιχείων που αφορούν
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συνδροµητές (όνοµα, διεύθυνση, πόλη, αριθµό τηλεφώνου και όλες εκείνες τις
πληροφορίες που δηµοσιεύει η KPN στις «λευκές σελίδες» της, πλην διαφηµιστικών
µηνυµάτων, δηλαδή αριθµό κινητού τηλεφώνου, επάγγελµα και καταχώρηση µε άλλο
όνοµα).
Η KPN αρνήθηκε να παράσχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και τα
βασικά στοιχεία έναντι ποσού κατώτερου του 0,85 NLG (0, 39 ευρώ) ανά στοιχείο. Οι
δύο εταιρίες, όπως ήταν αναµενόµενο θεώρησαν, ότι µια τέτοια άρνηση ήταν αντίθετη
σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό δίκαιο για τις µισθωµένες γραµµές και την τηλεφωνία. Η
ΟΡΤΑ πιο συγκεκριµένα έκρινε, ότι η ΚΡΝ ήταν υποχρεωµένη να παράσχει µόνο τα
βασικά στοιχεία και το ποσό που χρέωνε για τη γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων
δεν έπρεπε να υπερβαίνει το οριακό κόστος της πραγµατικής παροχής των βασικών
στοιχείων, αυξανόµενο ίσως µε ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Σε ότι αφορά τα βασικά
στοιχεία, η ΟΡΤΑ όρισε τα εξής: τον τηλεφωνικό αριθµό της συνδέσεως, το όνοµα, την
ενδεχόµενη επωνυµία εταιρίας, την πλήρη διεύθυνση, συµπεριλαµβανοµένου του
ταχυδροµικού κώδικα, την ενδεχόµενη καταχώριση του τηλεφωνικού αριθµού µε άλλο
όνοµα, τη διευκρίνιση αν η σύνδεση χρησιµοποιείται (αποκλειστικώς) ως γραµµή
τηλεοµοιοτυπίας, την πρόσθετη καταχώριση αριθµού ή αριθµών κινητού τηλεφώνου,
την πρόσθετη καταχώριση του επαγγέλµατος και πρόσθετες καταχωρίσεις σε άλλους
δήµους. Η ΚΡΝ ως απάντηση στην κατηγορία αυτή άσκησε προσφυγή

ενώπιον του

Arrondissementsrechtbank του Rotterdam, η οποία και απορρίφθηκε.
Αυτό που υποστήριξαν οι ΟΡΤΑ και Denda ήταν, ότι οι πληροφορίες που
δηµοσιεύονται στον κατάλογο της ΚΡΝ αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για όσους
επιθυµούν να συντάξουν τηλεφωνικό κατάλογο ικανό να θεωρείται και να είναι
ανταγωνιστικός. Με το να αρνείται η ΚΡΝ να δώσει στοιχεία παρεµποδίζει την είσοδο
στην αγορά νέων επιχειρήσεων και εποµένως πρόκειται για σαφή κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, εφόσον «οι παρέχοντες υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας
περιορίζονται µόνο από τους συνδροµητές τους ως προς τη συλλογή στοιχείων», όπως
υποστήριξε ο Γενικός Εισαγγελέας M. Poiares Maduro.
Επιπλέον, σε ό, τι αφορά τη χρέωση για µη γνωστοποίηση των
προαναφερθέντων στοιχείων, όπως προκύπτει από την Οδηγία 98/10 όλοι οι
παρέχοντες υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλογο
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των πελατών που δεν επιθυµούν καταχώρησή τους, το οποίο έχει τα ίδια έξοδα όπως
συµβαίνει και µε τα καταχωρηµένα τηλέφωνα. Σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγγελέα, η
δραστηριότητα για καταχωρηµένα τηλέφωνα ή µη πρέπει να σχετίζεται µε τα έξοδα για
παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και όχι ως χωριστή δραστηριότητα που
συνεπάγεται επιπλέον έξοδα για τη δηµοσίευση πλήρων τηλεφωνικών καταλόγων.
Εποµένως η πρόταση της ΚΡΝ δεν µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, διότι το κόστος
συλλογής και ενηµέρωσης των εν λόγω πληροφοριών σχετίζεται µε τον αριθµό των
χρηστών φωνητικής τηλεφωνίας και όχι µε τον αριθµό των πλήρων τηλεφωνικών
καταλόγων ή χρηστών των καταλόγων αυτών. Τέλος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα έξοδα της πραγµατικής παροχής των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και τα έξοδα στα
οποία ο παρέχων υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορεί να αποδείξει, ότι έπρεπε να
προβεί σε αυτά προκειµένου να συλλέξει, επεξεργαστεί και παρέχει τις εν λόγω
πληροφορίες.
Κάτι άλλο που συµβαίνει είναι η άρνηση και η καθυστέρηση εισόδου νέων
εταιριών µε την αιτιολογία, ότι δεν πληρούν τα τεχνολογικά εκείνα κριτήρια που
απαιτούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλα εκείνα τα
ενδεχόµενα που αφορούν παρόµοιες περιπτώσεις και µελετά τους λόγους για τους
οποίους συµβαίνουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις.
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης υπάρχει επίσης και ως προς την πολιτική
τιµολόγησης που ακολουθείται. Είναι δυνατόν εταιρίες που κυριαρχούν στην αγορά να
τιµολογούν µε πολύ χαµηλές τιµές ούτως ώστε να «φύγουν» από την αγορά εταιρίες
που χρεώνουν σε υψηλότερες τιµές, εφόσον δεν υπάρχουν τα περιθώρια κέρδους. Αυτό
που εξετάζει η Επιτροπή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, αν η τιµολόγηση γίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές και για άλλες εταιρίες, πέραν
της κυρίαρχης, να επικρατήσουν στην αγορά.
Επειδή το θέµα των τιµών έχει απασχολήσει έντονα, αυτό που απαιτείται από
τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών είναι να δηµοσιεύουν αναλυτικά τις οικονοµικές τους
καταστάσεις και µε συγκεκριµένο τρόπο να φαίνονται τα κόστη και τα έσοδα από των
κύκλο των εργασιών τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που θα πρέπει
να ρυθµίσει κατά κάποιο τρόπο το ζήτηµα της χρέωσης των υπηρεσιών, έτσι ώστε οι
εταιρίες

τηλεπικοινωνιών

να

µη

χρεώνουν

αλόγιστα

όποιον

επιθυµεί

να
79

δραστηριοποιηθεί σε αυτήν την αγορά. Στην περίπτωση της δικαστικής υπόθεσης C262/06, όπως αυτή εκδικάστηκε στις 22 Νοεµβρίου 2004, η Deutsche Telecom AG
προσέφυγε ενάντια στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας εκπροσωπούµενη
από τα αρµόδια υπουργία για τον Ηλεκτρισµό, το Αέριο, τις Τηλεπικοινωνίες, τα
Ταχυδροµεία και τον Σιδηρόδροµο. Το αίτηµα που επικράτησε, ήταν ότι οι χρεώσεις
για κύριες προσφορές υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, παραβιάζουν την Οδηγία
2002/21/EC περί κοινού ρυθµιστικού πλαισίου.
Οι χρεώσεις θα πρέπει να εξαρτώνται από το είδος της υπηρεσίας, να είναι
σύµφωνες µε τον Κοινοτικό νόµο και στην περίπτωση που παρέχονται από εταιρίες που
κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά να µην είναι κατώτερες του κόστους, ούτως
ώστε να αποκλειστούν από την αγορά οι νέοι επιχειρηµατίες. Το τελευταίο σηµείο έχει
ιδιαίτερη σηµασία, διότι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας παρέχουν εταιρίες που
κατέχουν σηµαντική θέση στην αγορά µε το σκεπτικό, ότι αυτές είναι καθ’ όλα ικανές
να παρέχουν καθολικές υπηρεσίες.
Μια επιπλέον περίπτωση επιβολής «επιθετικών τιµών» αποτελεί η υπόθεση T340/03, η οποία εκδικάστηκε από το Πρωτοδικείο στις 30 Ιανουαρίου 2007 και αφορά
την προσφυγή της France telecom SA κατά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στην υπόθεση αυτή, τέθηκε ζήτηµα κατά πόσο παραβιάζονται οι διατάξεις του Άρθρου
82, όταν ακολουθείται πρακτική τιµολόγησης υπηρεσιών κατώτερη του κόστους. Η
απόφαση της Επιτροπής στις 16/07/2003 ήταν, ύστερα από εξέταση των χρεώσεων που
επιβάλλονται για παροχή υπηρεσιών γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο, ότι όντως
υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 82 και µάλιστα µια τέτοια ενέργεια γίνεται µε σκοπό
«να αποκλείσει προληπτικώς την αγορά». Η France Telecom, όπως ήταν φυσικό µε την
προσφυγή της πρωτόδικα ζήτησε την ακύρωση αυτής της απόφασης, κάτι το οποίο δεν
έγινε δεκτό, εφόσον υπάρχει σαφέστατη στρέβλωση της ανταγωνιστικής αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υπάρχει καµία λογική εξήγηση για άρνηση
εισόδου στην αγορά από πλευράς της κυρίαρχης εταιρίας, εφόσον από πλευράς της
εταιρίας που κατέχει δεσπόζουσα θέση υπάρχει αρκετή χωρητικότητα για την είσοδο
νέων εταιριών και από την πλευρά των ενδιαφερόµενων εταιριών υπάρχει η δυνατότητα
να καταβάλλουν ένα αντίτιµο, χωρίς πολιτικές διάκρισης, προκειµένου να
δραστηριοποιηθούν στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Η είσοδος νέων εταιριών
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επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση και απαγορεύεται κάθε εµπόδιο εισόδου αυτών από τις
εταιρίες που κυριαρχούν στην αγορά είτε επειδή δεν επιθυµούν τον ανταγωνισµό είτε
επειδή αδυνατούν να καλύψουν ορισµένες ανάγκες των καταναλωτών και φοβούνται,
ότι θα χάσουν µερίδιο στην αγορά.

2.3. Φαινόµενα κρατικών ενισχύσεων και αποφάσεις της Επιτροπής
Η ύπαρξη φαινοµένων κρατικών ενισχύσεων στις τηλεπικοινωνίες έφερε στο
προσκήνιο το ζήτηµα στρέβλωσης ή µη του ανταγωνισµού. Η πρώτη περίπτωση αφορά
την περίπτωση της Γαλλίας63 και των οικονοµικών µέτρων που ελήφθησαν υπέρ της
France Telecom.Πιο συγκεκριµένα, από τον Ιούνιο του 2002, παρουσιάστηκαν στην
εταιρία σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα και µη ισορροπηµένος ισολογισµός. Η
αύξηση κεφαλαίου που δόθηκε στην εταιρία αυτή64 βελτίωσε σαφώς την οικονοµική
της κατάσταση. Η Επιτροπή δεν είχε επαρκή στοιχεία, δηλαδή κατά πόσο η ενίσχυση
αντισταθµίστηκε από πιθανά οφέλη, ούτως να έχει πλήρη εικόνα της γαλλικής αγοράς
πριν και µετά την ενίσχυση.65 Σε κάθε περίπτωση το γαλλικό κράτος θα έπρεπε να είχε
δηµοσιεύσει επαρκή στοιχεία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί πλήρως, αν όντως υπάρχει
κρατική ενίσχυση ή όχι.
Οι κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που χορηγούνται δεν θα πρέπει να
παρεµβαίνουν στην αρχή της ουδετερότητας και συγκεκριµένα στην αρχή της
τεχνολογικής ουδετερότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της
Γερµανίας66, και συγκεκριµένα η Mabb 67, η οποία χορήγησε ενίσχυση κρατική σε
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Τον ∆εκέµβριο του 2002 χορηγήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση στην εν λόγω εταιρία

εισφορά κεφαλαίου ύψους 9 δις. Ευρώ υπό µορφή κονδυλίου πίστωσης.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η άποψη της Cable & Wireless, σύµφωνα µε την οποία

κανένας συνετός ιδιωτικός επενδυτής δεν θα είχε λάβει απόφαση να αναδιαρθρώσει το κεφάλαιο
µιας επιχείρησης, η οποία παρουσιάζει πρόβληµα.
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ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς για µετάβαση από την αναλογική στη ψηφιακή
τηλεόραση, όταν οι δηµόσιοι χρηµατοδοτούν τις δαπάνες τους από έσοδα
ραδιοτηλεοπτικών τελών που τους αναλογούν. Η επιλεκτική αυτή στήριξη επηρεάζει
την τελική τιµή, και συνεπώς και τον τελικό χρήστη.
Μια άλλη απόφαση της Επιτροπής που αφορά την ψηφιακή τηλεόραση είναι
αυτή, η οποία εκδόθηκε για τη Σουηδία στις 20 ∆εκεµβρίου 2006 και αφορούσε
παράνοµη κρατική ενίσχυση που δόθηκε για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης έναντι των άλλων δύο µορφών, της δορυφορικής και της καλωδιακής.
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και δηµιουργία
κρατικού πλεονεκτήµατος προς την Teracom, διότι δεν παρείχε ανεπιφύλακτα το
δικαίωµα άσκησης πιστωτικής εγγύησης, όπως στην περίπτωση της France Telecom.
Τέλος µορφή κρατικής ενίσχυσης και παρέµβασης, θεωρείται η περίπτωση
εκείνη κατά την οποία χρηµατοδοτείται η βελτίωση της όποιας υποδοµής, χωρίς να
είναι απαραίτητο. Κάτι ανάλογο συνέβη στις Κάτω Χώρες, όταν ο δήµος του
Appingedam χρηµατοδότησε τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας υποδοµής για παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται µια τέτοια πράξη, εφόσον δεν υπάρχει
στην περιοχή σηµάδι αδυναµίας λόγω του ότι, η περιοχή δεν αποτελεί «περιφερειακή
περιοχή που χαρακτηρίζεται από κοινωνική ή οικονοµική καθυστέρηση»68.
Συνοψίζοντας, µια ενδεχόµενη κρατική χρηµατοδότηση, προκειµένου να µην
θεωρηθεί παρέµβαση, θα πρέπει πρώτα να απαιτήσει την έκδοση όλων εκείνων των
στοιχείων από την πλευρά του οργανισµού που χρήζει της ενίσχυσης, ούτως ώστε να
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, αν πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισµού η παροχή
µιας ενίσχυσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι λεπτοµέρειες,
όπως στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, οι οποίες καθιστούν µια γεωγραφική περιοχή
ικανή να απαιτήσει οικονοµική βοήθεια για βελτίωση των υποδοµών της. Τέλος, δεν θα
πρέπει να χορηγείται οικονοµική ενίσχυση επιλεκτικά (όπως στην περίπτωση της
Mabb), λόγω του κινδύνου που ενέχει ένα τέτοιο διάβηµα, να επηρεαστεί ο τελικός
καταναλωτής ως προς τη χρήση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
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2.4. Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 για τις τηλεπικοινωνίες
Λόγω των παραπάνω φαινοµένων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε να λάβει
ενεργό δράση στα πλαίσια της δηµιουργίας και βελτίωσης των συνθηκών εκείνων που
θα θεµελιώσουν την επικουρικότητα και την αναλογικότητα στις αποφάσεις, οι οποίες
λαµβάνονται σε σχέση µε την ανάπτυξη και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Τα σηµεία, τα οποία αποτέλεσαν κύριο αντικείµενο ενασχόλησης των
«δηµιουργών» ενός τέτοιου πλαισίου ήταν η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων
εκείνων, οι οποίες υπήρξαν µέχρι πρότινος επιχειρήσεις υπό κρατικό έλεγχο, και η
κοινωνική διάσταση, η οποία καθώς φαίνεται απασχόλησε έντονα τους εµπλεκόµενους
φορείς µε την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Πρωταρχικός στόχος
προς συζήτηση και διευθέτηση ήταν η προστασία του καταναλωτή, λόγω της άποψης
που επικρατούσε διάχυτα, ότι «τα πλήρως εξευρωπαϊσµένα πρότυπα θεωρούνται
συνεχώς ως απειλή που αποδυναµώνει αντί να βελτιώνει τα δικαιώµατα των
καταναλωτών» 69 . Έτσι, έχοντας η Επιτροπή να αντιµετωπίσει µια τέτοια σκληρή
κριτική για τον τρόπο που εφαρµόζονται οι Οδηγίες και οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου,
προχώρησε σε µια σειρά λήψης µέτρων που ενθαρρύνουν τη δύναµη του καταναλωτή.
Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο τέθηκε σε εφαρµογή στις 01/01/2004 και έχει ως
πρωταρχικό στόχο τη µείωση των νοµοθετικών πράξεων. Επιπλέον, «µεταξύ των
προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν συγκαταλέγονται οι ανάγκες: 1) να δοθεί
λιγότερο βάρος στην εκ των προτέρων (ex ante) ρύθµιση και περισσότερο στην εκ των
υστέρων (ex post) εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού, στο βαθµό που σε εποχή
έντονου ανταγωνισµού οι ειδικοί τοµεακοί κανόνες µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, 2) να αποσυνδεθούν οι κανόνες από τις τεχνολογικές
εξελίξεις, τις οποίες άλλωστε αδυνατούν να προλάβουν και οι οποίες οδηγούν σε µια
διαρκώς µεγαλύτερη αναµεταξύ τους σύγκλιση, και 3) να εξασφαλιστεί καλύτερος
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συντονισµός µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών παρεµβάσεων»70. Το νέο αυτό πλαίσιο
αποτελείται από τις εξής πέντε Οδηγίες: την Οδηγία πλαίσιο 2002/21/ΕΚ και τις
τέσσερις ειδικές Οδηγίες, την 2002/20/ΕΚ, την 2002/19/ΕΚ, την 2002/22/ΕΚ και την
97/66/ΕΚ.
Ξεκινώντας µε την Οδηγία πλαίσιο 2002/21/ΕΚ, κατά τη µετάβαση της αγοράς
των

τηλεπικοινωνιών

από

καθεστώς

µονοπωλίου

σε

καθεστώς

ελεύθερου

ανταγωνισµού, το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο πέτυχε τη δηµιουργία των κατάλληλων
συνθηκών για ένα τέτοιο διάβηµα. Η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών,
των µέσων επικοινωνίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών σηµαίνει, ότι όλα τα
δίκτυα και οι υπηρεσίες µετάδοσης θα διέπονται από ενιαίο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό
δεν καλύπτει εποµένως, υπηρεσίες που παρέχονται µέσω δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, όπως είναι το ραδιοτηλεοπτικά εκπεµπόµενο περιεχόµενο, οι
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ορισµένες από τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας λόγω του ότι, δεν αφορούν στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της παρούσας Οδηγίας, κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει
να διαθέτει µια κανονιστική αρχή υπεύθυνη για την ακριβή εφαρµογή των κανονισµών
του Πλαισίου, η οποία θα δρα ανεξάρτητα και θα διαθέτει τους οικονοµικούς πόρους
και το κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό που θα την καθιστούν ικανή να
διεκπεραιώνει τα καθήκοντά της. Οι αρχές αυτές έχουν υποχρέωση να συλλέγουν
πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς (Άρθρο 16, Παράγραφος 4), καθώς και για
τις προθέσεις και κινήσεις των εταιριών τηλεπικοινωνιών, τις οποίες πολλές φορές είναι
δυνατό να τις παρέχουν στην Επιτροπή για ιδία χρήση. Επιπλέον, σύµφωνα µε το
Άρθρο 5, οι εθνικές κανονιστικές αρχές και οι αρχές ανταγωνισµού θα πρέπει να
ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αγορά σχετικά µε τις διατάξεις
που ρυθµίζει το Κανονιστικό Πλαίσιο µε απόλυτη εµπιστευτικότητα και σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόζονται οι κανόνες περί επιχειρηµατικού απορρήτου,
όταν δηµοσιεύονται πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό.
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Μια αρκετά ενδιαφέρουσα σηµείωση, βρίσκεται στο Άρθρο 8, Παράγραφος 2,
κατά το οποίο γίνεται λόγος για δηµιουργία ευκολιών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το
συγκεκριµένο άρθρο κάνει γενικότερα λόγο για άρση των περιορισµών και των
εµποδίων στην ευρύτερη αγορά των τηλεπικοινωνιών και ενθαρρύνει τη δηµιουργία
διευρωπαϊκών δικτύων και διατερµατικής διασύνδεσης ανάµεσα στα Κράτη Μέλη. Για
την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών βασικό στοιχείο αποτελούν οι
ραδιοσυχνότητες, οι οποίες θα πρέπει να κατανέµονται και να παραχωρούνται από τις
κανονιστικές αρχές βάση αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων,
ούτως ώστε η χρήση αυτών να αποδίδει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα. Ως προς τις
διαδικασίες παροχής δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών, θα πρέπει αυτές να
διέπονται από διαφανείς και αµερόληπτους τρόπους και η από κοινού χρήση των
ευκολιών αυτών σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τη δηµόσια
υγεία ή/ και το περιβάλλον, γι’ αυτό σε ό, τι αφορά την κινητή τηλεφωνία και την
χρήση ιστών ή πύργων, η επιτρεπόµενη ισχύς που θα εκπέµπεται θα πρέπει να
διατηρείται στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα.
Σε ό, τι αφορά την εξασφάλιση παροχής πλήθους αριθµών για όλες τις
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό, υπεύθυνες καθίστανται οι εθνικές
κανονιστικές αρχές (Άρθρο 10), οι οποίες εξασφαλίζουν τον διαφανή και αµερόληπτο
τρόπο διανοµής τους στους ενδιαφερόµενους παρόχους και εξετάζουν προσεκτικά
προκειµένου να διαπιστώσουν, ότι δεν ακολουθείται διακριτική συµπεριφορά σε
περίπτωση που µια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή η ισχύ της και η
θέση της στην αγορά ισοδυναµεί µε δεσπόζουσα θέση (Άρθρο14). Προκειµένου να
υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε κάθε τοµέα µιας επιχείρησης, η Οδηγία αυτή υποχρεώνει
τις αντίστοιχες εταιρίες να διατηρούν ξεχωριστές λογιστικές καταστάσεις για
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Άρθρο 13).
Τέλος, το Άρθρο 18 της παρούσας Οδηγίας, ενθαρρύνει τους φορείς
προηγµένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού για τη δηµιουργία ψηφιακής
τηλεόρασης και στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρότυπα, τα οποία κωλύουν την
ανάπτυξη και εξέλιξη των παραπάνω, το Άρθρο 17, Παράγραφος 5, προβλέπει την
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κατάργηση προτύπων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και
δεν ικανοποιούν πλέον τη ζήτηση των καταναλωτών.
Η επόµενη Οδηγία, η 2002/22/ΕΚ, αφορά κυρίως την παροχή καθολικής
υπηρεσίας. Μάλιστα επικρατεί η άποψη, ότι «η έννοια της καθολικής υπηρεσίας
λειτούργησε στη συνέχεια και ως λόγος διάσπασης του µονοπωλίου» 71 .Έτσι λοιπόν
θεµελιώδες αίτηµα της Οδηγίας αυτής, είναι η παροχή στους χρήστες, κατόπιν
αιτήµατος, σύνδεση µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε προσιτή τιµή και πάντα
λαµβάνοντας υπόψη «τις εθνικές τιµές καταναλωτή και το εθνικό εισόδηµα της κάθε
χώρας» (Άρθρο 9).
Η παρούσα Οδηγία, στην ουσία, καθορίζει τα δικαιώµατα των τελικών χρηστών
και στα πλαίσια της δηµιουργίας πληθώρας υπηρεσιών στη διάθεση του καταναλωτή,
ενθαρρύνει τη δηµιουργία ανταγωνιστικής αγοράς. Γι’ αυτό και θεσπίζει τα όρια
εκείνα, εντός των οποίων παρέχονται «µισθωµένες γραµµές» από επιχειρήσεις µε
σηµαντική ισχύ στην αγορά, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί πληθώρα δέσµης γραµµών
κατάλληλη προς την διάθεση του κοινού (Άρθρο 18). Παράλληλα όµως, καθορίζει τη
σηµασία της σύναψης συµβάσεων τόσο από την πλευρά του καταναλωτή όσο και από
την πλευρά του παρόχου λόγω ακριβώς αυτής της εµφάνισης των νέων δεδοµένων. Από
την πλευρά του ο πάροχος, µε την υπογραφή σύµβασης καθορίζει τα όρια των ευθυνών
του και των υπηρεσιών, των οποίων προσφέρει, ενώ ο χρήστης από την πλευρά του
γνωρίζει σαφώς τις υπηρεσίες που του παρέχονται.
Σηµαντικό στοιχείο της Οδηγίας αυτής, είναι ότι εισάγει µια σειρά από έννοιες,
άγνωστες µέχρι τότε στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η «Προεπιλογή Φορέα» και η
«Φορητότητα Αριθµού» εµφανίζονται στα πλαίσια των νέων εξελίξεων στις
τηλεπικοινωνίες. Το Άρθρο 19 καθορίζει τους τρόπους, µε τους οποίους οι χρήστες θα
είναι σε θέση να επιλέγουν οποιονδήποτε φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, ο οποίος είναι διασυνδεδεµένος και εξουσιοδοτηµένος για την παροχή
αναλόγων υπηρεσιών και το Άρθρο 30 εισάγει στην αγορά τη «Φορητότητα των
Αριθµών», σύµφωνα µε την οποία ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωµα, κατόπιν αίτησής
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του, να αλλάξει φορέα παροχής τηλεπικοινωνιών (είτε σταθερής είτε κινητής
τηλεφωνίας) χωρίς να αλλάξει ο τηλεφωνικός αριθµός τους.
Επιπλέον, στα πλαίσια της διευκόλυνσης της καθηµερινότητας των χρηστών, το
Άρθρο 6 ορίζει την υποχρέωση από πλευράς των εθνικών κανονιστικών αρχών για την
τοποθέτηση κοινόχρηστων τηλεφώνων, καθώς επίσης και την ευκολία πρόσβασης σε
αυτά από άτοµα µε ειδικές ανάγκες και το Άρθρο 26, ορίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό
αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης ( 112 ), τον οποίο θα είναι σε θέση να χρησιµοποιούν
και οι χρήστες των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον
όποιο αριθµό έχει ορίσει ξεχωριστά το κάθε Κράτος Μέλος. Σε κάθε όµως περίπτωση,
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή χρήση και η ακεραιότητα των δικτύων και να
λαµβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 23).
Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι απόψεις των τελικών χρηστών και καταναλωτών και να αναπτύσσονται
εκείνοι οι µηχανισµοί που ενθαρρύνουν τέτοια διαβήµατα, τα οποία έχουν ως στόχο τη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών (Άρθρο 33). Τυχόν προσαρµογές της
υπάρχουσας τεχνολογίας µε τις νέες εξελίξεις ή µε τις απαιτήσεις της αγοράς γίνονται
κατόπιν θέσπισης των κατάλληλων µέτρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Άρθρο 35).
Σχετικά µε τον τρόπο που τα Κράτη Μέλη ρυθµίζουν την πρόσβασή τους σε
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες ασχολείται η Οδηγία
2002/19/ΕΚ. «Σκοπός είναι η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου, σύµφωνα µε τις
αρχές της εσωτερικής αγοράς, για τη σχέση µεταξύ προµηθευτών δικτύων και
υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσµα βιώσιµο ανταγωνισµό, διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οφέλη για τους καταναλωτές», (Άρθρο 1,
Παράγραφος 1). Η παρούσα Οδηγία θεσπίζει εκείνες τις διαδικασίες, µε τις οποίες
επιτυγχάνονται οι στόχοι των Κρατών Μελών ως προς την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και επιπλέον καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορέων
εκµετάλλευσης δικτύων.
Το γενικότερο πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση καθορίζεται
καλύτερα από το Άρθρο3 της παρούσας Οδηγίας. Σύµφωνα µε αυτό, δεν υπάρχουν
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περιορισµοί σε όποιον επιθυµεί να εισέλθει στην αγορά παροχής τηλεπικοινωνιών
ακόµα και αν πρόκειται για διαφορετικό Κράτος Μέλος από αυτό, στο οποίο ανήκει µια
επιχείρηση. Από την πλευρά τους οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να
ενθαρρύνουν τέτοιες κινήσεις και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη πρόσβαση,
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών µε τρόπο, «ο οποίος εξασφαλίζει
οικονοµική απόδοση, βιώσιµο ανταγωνισµό και παρέχει το µέγιστο δυνατό όφελος»,
(Άρθρο 5, Παράγραφος 1).
Οι εθνικές κανονιστικές αρχές των Κρατών Μελών θα πρέπει να αποφασίσουν,
κατά πόσο οι ισχύουσες διατάξεις είναι πλήρως εναρµονισµένες µε αυτές της παρούσας
Οδηγίας και θα πρέπει να αποφασίσουν, αν θα πρέπει να προβούν σε αναθεωρήσεις ή
τροποποιήσεις αυτών (Άρθρο 7). Σύµφωνα µε το Άρθρο 8, υπεύθυνα ώστε οι
κανονιστικές εθνικές αρχές να έχουν τη ζητούµενη εξουσία επιβολής των παραπάνω
υποχρεώσεων είναι τα Κράτη Μέλη.
Όπως και οι προηγούµενες Οδηγίες, έτσι και η 2002/19, µε τα Άρθρα 9 και 10,
επισηµαίνει για µια ακόµα φορά τις υποχρεώσεις αµεροληψίας και διαφάνειας, τις
οποίες είναι αρµόδιες να επιβάλουν οι εθνικές κανονιστικές αρχές σε ό, τι αφορά τη
διασύνδεση ή/ και την πρόσβαση σε δίκτυα που εκµεταλλεύεται ο φορέας
εκµετάλλευσης. Τα δυο αυτά Άρθρα καθιστούν σαφές, ότι θα πρέπει να δηµοσιεύονται
όλες οι απαραίτητες εκείνες πληροφορίες για την είσοδο νέων επιχειρήσεων και
απαγορεύεται ρητά κάθε είδους διάκριση από πλευράς φορέων εκµετάλλευσης δικτύων.
Σχετικά µε τις χρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται, σύµφωνα µε το Άρθρο 13, θα
πρέπει να διεξάγεται έλεγχος τιµών και κοστολόγησης από πλευράς των εθνικών
κανονιστικών αρχών και να διεξάγεται ανάλυση αγοράς, προκειµένου να καθορίζονται
οι τιµές µε γνώµονα το πραγµατικό κόστος παροχής µιας οποιασδήποτε υπηρεσίας. Γι’
αυτό άλλωστε, απαραίτητος είναι και ο λογιστικός διαχωρισµός των οικονοµικών
καταστάσεων, ούτως ώστε να διαφαίνονται πλήρως οι χονδρικές τιµές πώλησης και οι
εσωτερικές τιµολογήσεις. Σύµφωνα µε την Παράγραφο 1 του Άρθρου 11, οι εθνικές
κανονιστικές αρχές καθορίζουν τη µέθοδο και τη λογιστική µορφή που θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί.
Όλες οι παραπάνω διατάξεις, «συνεισφέρουν» στις ευκολίες πρόσβασης, οι
οποίες ενισχύουν την καλόπιστη διαπραγµάτευση µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης
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δικτύων και επιχειρήσεων που ζητούν πρόσβαση σε αυτά, αφού πρώτα έχει εξετασθεί,
ότι οι ενδιαφερόµενοι πληρούν όλες τις απαραίτητες υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν
την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα των δικτύων προς εκµετάλλευση, καθώς
επίσης και τη σκοπιµότητα παροχής της προτιθέµενης πρόσβασης (Άρθρο 12).
Η Οδηγία 2002/20/ΕΚ ή αλλιώς «η Οδηγία για την «αδειοδότηση», ασχολείται
µε την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επειδή η
παρούσα Οδηγία αφορά τις άδειες, θα ήταν χρήσιµο να αναλυθεί, τι εννοείται µε τον
όρο γενική άδεια. Σύµφωνα µε το Άρθρο2, Παράγραφος 2, «Γενική άδεια είναι το
νοµικό εκείνο πλαίσιο που θεσπίζεται από τα Κράτη Μέλη και εξασφαλίζει δικαιώµατα
για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών και θεσπίζει ειδικές υποχρεώσεις ανά τοµέα που
είναι δυνατόν να εφαρµόζονται σε όλους ή συγκεκριµένους τύπους δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία».
Πράγµατι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η δηµιουργία νοµικού πλαισίου
για την εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καλύπτοντας παράλληλα την αδειοδότηση όλων δικτύων και υπηρεσιών
που παρέχονται από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ανεξαρτήτως από το αν
παρέχονται ή όχι στο κοινό. Η παρούσα Οδηγία εφαρµόζεται στην παροχή
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µόνο όταν η χρήση αυτή συνεπάγεται, επ’
αµοιβή, παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σηµαντική σηµείωση στο προοίµιο της Οδηγίας αυτής, είναι η ενδεχόµενη
απαραίτητη ύπαρξη χορήγησης ειδικών δικαιωµάτων για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων
και αριθµών, συµπεριλαµβανοµένων και των σύντοµων κωδικών, όπως αυτοί
χορηγούνται από το εκάστοτε εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης. Τα δικαιώµατα χρήσης και
χορήγησης αριθµών δεν θα πρέπει να περιορίζονται, εκτός και αν άτι τέτοιο κριθεί
αναπόφευκτο λόγω ανεπάρκειας ραδιοσυχνοτήτων.
Η Οδηγία αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τη σύγκλιση των διαφορετικών
παρεχόµενων υπηρεσιών, δικτύων, παρεχόµενων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των
διαφορετικών υπαρχουσών τεχνολογιών, όρισε στο Άρθρο 4 τα δικαιώµατα, τα οποία
παρέχονται σε µια επιχείρηση, η οποία κατέχει τη «γενική άδεια». Σύµφωνα λοιπόν µε
το συγκεκριµένο Άρθρο, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να εξετάζεται η αίτησή τους για
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εγκατάσταση ευκολιών. Επιπλέον, τους παρέχεται το δικαίωµα για διαπραγµάτευση
διασύνδεσης µε άλλους φορείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προς το ευρύ κοινό και
να έχουν την ευκαιρία να τους ανατίθεται η παροχή διαφόρων στοιχείων που αφορούν
την καθολική υπηρεσία, καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο διάφορα τµήµατα της εθνικής
τους επικράτειας. Τα παραπάνω δικαιώµατα παρέχονται µε διαφανή τρόπο και κατόπιν
λεπτοµερούς εξέτασης, των σκοπών για τους οποίους χρησιµοποιούνται.
Θέµα για περιορισµό ή µη χρήσης των παρεχοµένων ραδιοσυχνοτήτων,
σύµφωνα µε το Άρθρο 7, τίθεται, αλλά µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν
ακολουθηθεί διαφανείς και αµερόληπτες διαδικασίες και επιπλέον αφού έχουν δηλωθεί
σαφώς οι λόγοι µιας τέτοιας πράξης. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν το δικαίωµα
να τους παρασχεθούν πληροφορίες για δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες
συνήθως αφορούν συµµόρφωση µε όρους που διέπουν τις εν λόγω άδειες, την
αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ή µπορούν ακόµη και να
χρησιµεύουν για τη δηµοσίευση ερευνών που να αφορούν την ποιότητα και την τιµή
των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών αλλά και για στατιστικούς σκοπούς
(Άρθρο 11).
Σύµφωνα µε το Άρθρο 13, το κάθε Κράτος Μέλος έχει διορίσει µια αρµόδια
αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για τα τέλη που επιβάλλονται για δικαιώµατα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών ή δικαιώµατα εγκατάστασης διευκολύνσεων, µε σκοπό τη
βέλτιστη χρήση των πόρων αυτών. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην
περίπτωση, κατά το Άρθρο 10, Παράγραφος 6, κατά την οποία η Επιτροπή διαπιστώσει
παραβίαση των κανόνων των γενικών αδειών, όπως αυτές έχουν χορηγηθεί στα
ενδιαφερόµενα µέρη, η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτηµένη να λάβει έκτακτα µέτρα για
παρόµοιες καταστάσεις.
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν από την πλευρά τους, ότι τα
δικαιώµατα, οι όροι και οι διαδικασίες που αφορούν δικαιώµατα χορήγησης γενικών
αδειών και/ ή χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µπορούν να τροποποιούνται µόνο σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις και σύµφωνα µε το Άρθρο14, κατόπιν δηµοσιεύσεως των
τροποποιήσεων αυτών στους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών
και των καταναλωτών. Οι πληροφορίες αυτές προς δηµοσίευση, σύµφωνα µε το
Άρθρο15, τηρούνται από τις υπεύθυνες αρχές, ούτως ώστε να διευκολύνεται όσο το
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δυνατόν πιο εύκολα η ικανοποίηση των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων για χρήση
ραδιοσυχνοτήτων και για τα δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών.
Η τελευταία Οδηγία που αποτελεί το Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 για τις
τηλεπικοινωνίες είναι η 97/66/ΕΚ και αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ό, τι αφορά τον
τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Σύµφωνα µε το Άρθρο 1, η Οδηγία αυτή «αποσκοπεί στην
εναρµόνιση των διατάξεων των Κρατών Μελών, οι οποίες απαιτούνται προκειµένου να
διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών, ιδίως δε το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή».
Άξιο σχολιασµού στην παρούσα Οδηγία είναι οι ορισµοί του Άρθρου 2, οι
οποίοι αποσαφηνίζουν τη διαφορά ανάµεσα σε «χρήστη» και «συνδροµητή». «Χρήστης
είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό τηλεπικοινωνιακή
υπηρεσία για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα
συνδροµητής της εν λόγω υπηρεσίας», ενώ «συνδροµητής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών αυτών».Οι παρεχόµενες
υπηρεσίες, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας, σύµφωνα
µε το Άρθρο3, Παράγραφος 1, είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσα από
την παροχή κυρίως τεχνολογικά εξελιγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µέσω του
ψηφιακού δικτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN) και µέσω των δηµοσίων
ψηφιακών κινητών δικτύων.
Όπως αναφέρθηκε, στόχος της παρούσας Οδηγίας είναι η προστασία του
ιδιωτικού απορρήτου των επικοινωνιών, το οποίο θεσπίζεται µέσα από τις διατάξεις του
Άρθρου 5 και κατοχυρώνεται από τα Κράτη Μέλη µε εθνικούς κανόνες, τους οποίους
εκείνα θεσπίζουν. Η ακρόαση , η υποκλοπή, η αποθήκευση ή άλλου είδους
παρακολούθησης από άτοµα πλην των χρηστών και χωρίς τη συγκατάθεση αυτών,
κρίνεται παράνοµη. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6, Παράγραφος1, «τα δεδοµένα κίνησης
συνδροµητών και χρηστών, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την
πραγµατοποίηση κλήσεων και στη συνέχεια αποθηκεύονται από το φορέα παροχής
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, θα πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυµα
κατά τη λήξη της κλήσης».
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Άλλες υπηρεσίες που θεσπίζονται και παρέχονται στο κοινό µε την παρούσα
Οδηγία, είναι η λήψη αναλυτικών ή µη λογαριασµών από τους συνδροµητές (Άρθρο 7,
Παράγραφος 1) και η ένδειξη της ταυτότητας του καλούντος χρήστη, καθώς και ο
περιορισµός αυτής. Πιο συγκεκριµένα, ο καλών χρήστης έχει το δικαίωµα να
αποκρύψει την ταυτότητά του, όταν καλεί ένα άλλον συνδροµητή και αντίστοιχα, ο
χρήστης, ο οποίος δέχεται µια εισερχόµενη κλήση, κατά την οποία δεν εµφανίζεται η
ταυτότητα του καλούντος, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα µε απλά µέσα να
απορρίψει την εισερχόµενη αυτή κλήση. Εν συνεχεία, το Άρθρο 9, περιλαµβάνει τις
εξαιρέσεις, κατά τις οποίες ο φορέας παροχής δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου
δύναται να εξαλείψει τη δυνατότητα της µη αναγραφής της καλούσας γραµµής. Τέτοιες
περιπτώσεις αφορούν κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις, καθώς επίσης η
εξουδετέρωση της µη αναγραφής της καλούσας γραµµής δεν ισχύει σε οργανισµούς,
όπως είναι οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές
υπηρεσίες, εφόσον είναι καθ’ όλα αναγκαίο να δίδεται απάντηση σε αυτές.
Συνοψίζοντας για τη λειτουργία και συνεισφορά του Κανονιστικού Πλαισίου
2004 για τις τηλεπικοινωνίες, θα µπορούσε κανείς να εστιάσει σε τρία βασικά που
προκύπτουν. Πρώτον, ανέπτυξε ένα κώδικα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις
τηλεπικοινωνίες, ο οποίος κύριο στόχο είχε να αποσαφηνίζει όλους τους νοµικούς
όρους και τις βασικές διατάξεις, να εξετάζει τη σαφήνεια των παρεχόµενων
κανονισµών της Ε.Ε. και να απλουστεύει ή να κωδικοποιεί τη σχετική νοµοθεσία.
Λόγω των θεµελιωδών διαφορών των εθνικών κανονισµών µε αυτούς της Ε.Ε, το
Κανονιστικό Πλαίσιο είχε ως στόχο να µειώσει ή και να εξαλείψει τέτοιου είδους
φαινόµενα, συστήνοντας παράλληλα για την προστασία του ευρωπαίου καταναλωτή
τον τρόπο σύνταξης συµβολαίων αγοράς και πώλησης υπηρεσιών και τις ρήτρες
εκείνες, οι οποίες σχετίζονται µε την κατοχή και µεταβίβαση ενός τίτλου ιδιοκτησίας
(στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είτε αφορούν
τους χρήστες δικτύων είτε τους τελικούς καταναλωτές).
∆εύτερον, το Κανονιστικό Πλαίσιο στόχευε στην απρόσκοπτη παροχή και
διάδοση πληροφοριών, παρέχοντες οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή κανονισµών της
Ε.Ε. και προσδιορίζοντας τα όποια εµπόδια προς την εφαρµογή αυτών.
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Τρίτον, προτάθηκε η επιλογή ενός ρυθµιστικού οργάνου, το οποίο θα είναι
ικανό να διαπραγµατευτεί και να διαδώσει τις αποφάσεις, οι οποίες λαµβάνονται. Το
ρυθµιστικό αυτό όργανο θα πρέπει να εκτιµά τις διάφορες νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και στη συνέχεια να γνωστοποιεί τις συνέπειες από την
εφαρµογή αυτών στους ενδιαφερόµενους φορείς. Το όργανο αυτό θα ελέγχεται και θα
κρίνεται και φυσικά θα εκτιµάται αναλόγως η συνεισφορά του, ενώ οι διατάξεις των
Οδηγιών του Πλαισίου θα είναι αυτές, οι οποίες θα κρίνουν, πότε θα πρέπει το
ρυθµιστικό αυτό όργανο να παρεµβαίνει.
Τέλος, το Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 αποσαφήνισε το γεγονός, ότι η Ε.Ε. δεν
είχε σκοπό µε τις παρεµβολές της και τις συστάσεις να εµποδίσει ή και να καταργήσει
το εθνικό νοµοθετικό έργο των Κρατών Μελών, αλλά αντίθετα επιθυµούσε να τα
εκσυγχρονίσει και «να εξουσιοδοτήσει τους κατοίκους της να προκαλέσουν τις εθνικές
τους νοµοθεσίες»72.

3. Συνέπειες από τη νοµοθεσία
3.1. Οικονοµικές Συνέπειες
Όπως αναλύθηκε στις πιο πάνω ενότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις και νοµοθεσίες
προχώρησαν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ανταγωνιστικού και φιλελεύθερου σε
ό, τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό που έγινε εξ’ αρχής κατανοητό είναι, ότι θα
έπρεπε να ληφθούν κάποια µέτρα λιγότερο περιοριστικά ως προς την ανάπτυξη της
αγοράς, όπως ήταν η διατήρηση µονοπωλίων και αποκλειστικών δικαιωµάτων. Τα νέα
αυτά δεδοµένα έγιναν πλήρως αποδεκτά από τα Κράτη Μέλη, αν και σε ορισµένα
σηµεία υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις και διαφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
αυτό φάνηκε και από την εκδίκαση ορισµένων υποθέσεων που αφορούσαν παραβίαση
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ορισµένων Κοινοτικών Οδηγιών. Παρόλα αυτά η φιλελευθεροποίηση της αγοράς
πραγµατοποιήθηκε και εισήλθαν νέες εταιρίες προσφοράς τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών.
Επόµενο αυτής της αλλαγής ήταν να προκύψουν κάποια οφέλη, αλλά και
ζηµιές, οι οποίες αφορούσαν είτε την πλευρά των µέχρι τότε κατόχων µονοπωλίων είτε
των νεοεισερχόµενων εταιριών. Ως γνωστόν, η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
έχει αρκετά υψηλά κόστη ως προς τις αρχικές επενδύσεις που γίνονται αλλά και για να
συνδεθούν

µε

την

υποδοµή

των

δικτύων.

Μέχρι

και

την

έναρξη

της

φιλελευθεροποίησης της αγοράς, τα µονοπώλια λόγω του ότι κατευθύνονταν από το
κράτος παρήγαγαν το κοινωνικά επιθυµητό και παρείχαν υπηρεσίες σε εξαιρετικά
χαµηλές τιµές. Παρόλα αυτά όµως µε την εµφάνιση νέων τεχνολογιών στην αγορά τα
κρατικά µονοπώλια δεν ήταν πλέον σε θέση να παράξουν και να προσφέρουν τις νέες
αυτές υπηρεσίες και φυσικά να διατηρήσουν τις ήδη χαµηλές τιµές.
Με την είσοδο ωστόσο ανταγωνιστών στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, εκτός
του ότι προσφέρεται πλήθος τεχνολογικά εξελιγµένων υπηρεσιών, η τιµή προσφοράς
των υπηρεσιών ολοένα και µειώνεται και οι καταναλωτές εκτός του ότι µπορούν να
επιλέξουν ανάµεσα σε εταιρίες προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι πλέον
σε θέση να επιλέξουν ανάµεσα και σε προσφερόµενες τιµές των υπηρεσιών αυτών,
εφόσον πλέον υπάρχει ελευθερία χρεώσεων, στα πλαίσια όµως πάντα της διατήρησης
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Κάτι ακόµα που αξίζει να αναφερθεί είναι το εξής: όσο υπήρχαν τα µονοπώλια,
εφόσον υπήρχε από το κράτος σηµαντική στήριξη είτε οικονοµική είτε νοµοθετική, η
παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών προσφερόταν σε όλους τους καταναλωτές, ακόµα
και στο πιο δυσπρόσιτο σηµείο, το οποίο αν και χρειαζόταν να γίνουν τεράστιες
επενδύσεις, παρόλα αυτά οι καταναλωτές ακόµα και τέτοιων περιοχών ήταν πλήρως
καλυµµένοι. Οι ιδιώτες όµως επιχειρηµατίες είναι επόµενο να µην υπολογίσουν τόσο το
κοινωνικό όφελος όσο το οικονοµικό όφελος και είναι πιθανόν να αρνηθούν την
παροχή υπηρεσιών σε µέρη όπου το κόστος παροχής και λειτουργίας είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο παρεµβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσπίζει
µέτρα για καθολική υπηρεσία και για εφαρµογή πολιτικών, οι οποίες υποχρεώνουν τις
εταιρίες τηλεπικοινωνιών να παρέχουν υπηρεσίες ακόµα και σε περιοχές που λόγω του
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χαµηλού πληθυσµού δεν δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας. Σκοπός είναι η συνεχής
και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν χαµηλότερη τιµή και σε
ολόκληρο τον πληθυσµό, χωρίς τη δηµιουργία στρεβλώσεων της αγοράς.

3.2. Κοινωνικές Συνέπειες
Οι κοινωνικές συνέπειες που προκύπτουν από τη φιλελευθεροποίηση των
αγορών δεν είναι τελείως ανεξάρτητες από τις οικονοµικές. Ένα από τα κυριότερα
σηµεία που κλίθηκε να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η διαφύλαξη του
ιδιωτικού απορρήτου και της εξασφάλισης της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων. Εφόσον πλέον επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδοµένων
εντός της Κοινότητας κρίθηκε απολύτως αναγκαίο να θεσπιστεί ένα νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει φυσικά και νοµικά πρόσωπα από την ελεύθερη
πρόσβαση σε δεδοµένα που τα αφορούν.
Επιπλέον, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα είναι η
παροχή υπηρεσιών σε περιοχές αποµακρυσµένες ή σε περιοχές µε ελάχιστους
κατοίκους. Μια ιδιωτική επιχείρηση πρωτίστως θα υπολογίσει, εάν τη συµφέρει
οικονοµικά να παρέχει τις υπηρεσίες της και βάσει αυτής της λογικής είναι δυνατόν
περιοχές αποµονωµένες να στερούνται τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Όµως και αυτή
η περίπτωση αποτελεί άλλο ένα σηµείο, το οποίο οι νοµοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προέβλεψαν καθορίζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες σε
όλους τους πιθανούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
περιοχών, στις οποίες κατοικούν.
Από τις κοινωνικές συνέπειες δεν θα µπορούσε να λείπει και η δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, καθώς οι πόροι που απελευθερώνονται µε το άνοιγµα των αγορών
λόγω της µείωσης των τιµών στις προσφερόµενες υπηρεσίες, αυξάνουν την
κατανάλωση αυτών και κατά συνέπεια των επενδύσεων, δηµιουργώντας ταυτόχρονα
νέες θέσεις απασχόλησης εργαζοµένων. Αν και θίγονται ορισµένα παραδοσιακά
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επαγγέλµατα, εντούτοις µέχρι και το 2005 δηµιουργήθηκαν 1 εκατοµµύριο καινούριες
θέσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση.73
Τέλος, ένα σηµαντικό σηµείο που αξίζει να αναφερθεί είναι, ότι η µείωση της
κρατικής κυριαρχίας στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και η εξάλειψη
κρατικών µονοπωλίων και αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων, είχε ως συνέπεια την
αισθητή µείωση των τιµών στις παρεχόµενες υπηρεσίες και την ευρύτερη ανάπτυξη των
προσφερόµενων υπηρεσιών. Μέσα από τα πλαίσια στήριξης που προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται η συνεργασία µεταξύ φορέων τηλεπικοινωνιών και της
συνεχούς εξελισσόµενης βιοµηχανίας πολυµέσων, η οποία προσφέρει ολοένα
περισσότερα πλεονεκτήµατα σε τοµείς όπως είναι: η τηλεργασία, η εκµάθηση εξ’
αποστάσεως, τα διαπανεπιστηµιακά δίκτυα και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
1. Η περίπτωση της Ελλάδας στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών

1.1. Το νοµοθετικό καθεστώς στην Ελλάδα

Η Ελλάδα σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως θα αναπτυχθεί
στις επόµενες ενότητες, παρουσίασε µια σχετική καθυστέρηση ως προς την ανάπτυξη
του τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ∆εδοµένης της παράτασης που δόθηκε
από την Ε.Ε. για απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών της, µπορεί εύκολα κανείς να
αντιληφθεί, ότι ήταν γνωστό σε όλους τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πως η
ελληνική αγορά έπρεπε πρώτα να ξεπεράσει ορισµένα θεσµικά προβλήµατα, τα οποία
την εµπόδιζαν προς το δρόµο που θα την οδηγούσε σε ένα περισσότερο φιλελεύθερο και
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τα νοµοθετικά καθεστώτα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια παρουσίαζαν έντονο
παρεµβατισµό και ακαµψία, γεγονός που απέτρεπε την ελληνική αγορά να προσαρµοστεί
και εποµένως, να συµβαδίσει µε τα νέα δεδοµένα, εφόσον δεν ενσωµατωνότανε εκείνο
το θεσµικό πλαίσιο στην ελληνική νοµοθεσία που ήταν κατάλληλο προς µια φιλελεύθερη
κατεύθυνση. Κάθε προσπάθεια που γινόταν από πλευράς κάθε ελληνικής κυβέρνησης
χαρακτηριζόταν από επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία τα χαρακτήριζαν τα ιδιαίτερα
υψηλά κόστη, και στόχος τους ήταν περισσότερο λεπτοµέρειες που αφορούσαν ανάθεση
και διαχείριση του σχεδίου και τις σχετικές διαδικασίες, παρά η αποτελεσµατικότητα.
Για δεκαετίες, κυριαρχούσαν οι πελατειακές σχέσεις, αναχρονιστικές πρακτικές
διοίκησης του δηµοσίου τοµέα (οι οποίες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις πελατειακές
σχέσεις) και η προσκόλληση σε αυστηρά νοµικά πλαίσια που ίσχυαν χωρίς αναθεώρηση
για πολλά χρόνια, και απουσίαζαν παντελώς

ο ανταγωνισµός στην αγορά και η

εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής πολιτικής.
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Αντίθετα µε το τι είχε θεσπιστεί και υιοθετηθεί από πολλές χώρες που είχαν
προσχωρήσει στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), στην
Ελλάδα δεν υπήρχε εκείνη η δηµόσια διοίκηση, η οποία εκτιµά τα δεδοµένα και στη
συνέχεια τα προσαρµόζει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου γι’ αυτό και η
παραγωγικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Ως προς αυτό το
γεγονός η Ελλάδα δέχθηκε πολλές πιέσεις από την Ε.Ε. για άνοιγµα των αγορών της και
µάλιστα αυτές οι πιέσεις ασκήθηκαν µε ταχύτητα γρηγορότερη απ’ ότι εκείνη, µε την
οποία κινήθηκε το ελληνικό κράτος προκειµένου να εφαρµόσει νέες πρακτικές και
πολιτικές αναδιοργάνωσης. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης ήταν να δηµιουργηθεί
ένα τεράστιο κενό ανάµεσα στις νέες ανάγκες και τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζει
η συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία και στις αργές προσπάθειες από πλευράς του
ελληνικού κράτους να συµβαδίσει µε τα νέα αυτά δεδοµένα.
Τα πρώτα σηµαντικά βήµατα έγιναν τη δεκαετία του 1990, όπου η τότε ελληνική
κυβέρνηση προχώρησε σε µέτρα που αφορούσαν τη δηµιουργία του περιβάλλοντος
εκείνου για έναν περισσότερο αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα και οι προσπάθειες αυτές
εντατικοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2000, όταν ο τότε πρωθυπουργός ανακοίνωσε την
αποκεντροποίηση των υπηρεσιών και τη µείωση όλων εκείνων των πιθανών διοικητικών
εµποδίων που καθυστερούν την προσέλκυση επενδυτών.

1.1.1. Λόγοι καθυστέρησης προς µια φιλελεύθερη αγορά

Ένας από τους κυριότερους λόγους ανάπτυξης του ευρύτερου ιδιωτικού τοµέα
και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, ήταν η πολιτική που ακολουθούσαν οι µέχρι τότε
κυβερνήσεις. Η νοµοθεσία που όριζε τα πλαίσια, στα οποία µπορούσε να δράσει ένας
οποιοσδήποτε ιδιώτης επιχειρηµατίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά καθώς επίσης και η
νοµοθεσία που καθόριζε πράξεις προς αυτήν την κατεύθυνση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντική, διότι δεν προέτρεπε καθόλου τους
νέους ιδιώτες επιχειρηµατίες να αναλάβουν το υψηλό ρίσκο µιας µεγάλης επένδυσης κι
επιπλέον δεν προσέφερε καµία απολύτως κάλυψη κινδύνου, σε πιθανή περίπτωση
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αποτυχίας. Επιπλέον, για να εισέλθει κάποιος ανεξάρτητος ιδιώτης στην ελληνική αγορά
έπρεπε να «υποστεί» µια σειρά από ελέγχους και να «συγκεντρώσει» έναν τεράστιο όγκο
εγγράφων.
Το 1995, ο ΟΟΣΑ µε τη Σύσταση για Ανάπτυξη της Ποιότητας της Κυβερνητικής
Νοµοθεσίας, τόνισε ότι η νοµοθεσία είναι αυτή που θέτει τις βάσεις και τους κανόνες για
επιλογές αποτελεσµατικές και παραγωγικές. Η Ελλάδα παρόλα αυτά έκρινε, ότι δεν
υπάρχει λόγος να υιοθετήσει τις συστάσεις αυτές, δηµιουργώντας έτσι ένα τεράστιο κενό
στους ποιοτικούς της ελέγχους και οι αποφάσεις για καίρια θέµατα που αφορούν την
αγορά συνεχίζουν να λαµβάνονται, χωρίς να υπολογίζεται η παραγωγικότητα και τα
οφέλη. Έτσι λοιπόν, συνεχίζεται και αυξάνεται η επιρροή συγκεκριµένων οµάδων που
επηρεάζουν το κοινό συµφέρον, αποδυναµώνεται η σηµασία των υπουργικών
αποφάσεων που λαµβάνονται, δηµιουργούνται αποτυχηµένες προσπάθειες ενσωµάτωσης
στο ελληνικό δίκαιο µιας πιο φιλελεύθερης νοµοθεσίας από την ήδη υπάρχουσα και το
άνοιγµα των αγορών σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ολοένα και καθυστερεί λόγω της
δυσκολίας χορήγησης αδειών εισόδου σε νέους επιχειρηµατίας και λόγω των
εξαντλητικών ελέγχων και της γραφειοκρατίας, στην οποία υποβάλλονται.
Πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, στην Ελλάδα δόθηκε η
δυνατότητα να απελευθερώσει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της αργότερα σε
σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και µέσα από την εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών να δεχτεί συµβουλές. Παρόλα αυτά όµως, η Ελλάδα δεν την εκµεταλλεύτηκε την
ευκαιρία και καθυστέρησε να εφαρµόσει αποτελεσµατικά τις Οδηγίες της Ε.Ε., παρά την
πίστωση χρόνου που της δόθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της καθυστέρησης αυτής
ήταν η προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας 74 , κατά την οποία η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις, οι
οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις των Οδηγιών 96/2/ΕΚ και 90/338/ΕΟΚ και
αφορούσαν χορηγούµενες άδειες κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, καθώς επίσης
και τη θέσπιση των κατάλληλων προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση των
αδειών αυτών σε όσους ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.
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Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν όχι µόνο να ζηµιωθούν οι καταναλωτές από
αυτή την καθυστέρηση αυτή, αλλά και να επιβληθεί ποινή στο ελληνικό κράτος. Αν και
ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος έκανε αρκετά σηµαντικά βήµατα προς την
παροχή υπηρεσιών βελτιωµένης ποιότητας, εντούτοις σύµφωνα µε τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να λειτουργήσει µια αγορά σε ανταγωνιστικό πλαίσιο, θα
πρέπει να εισέλθουν σε αυτήν νέες επιχειρήσεις και όσες επιχειρήσεις βρισκόντουσαν
υπό κρατικό παρεµβατισµό να απελευθερωθούν πλήρως.

1.1.2. Βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση και νοµοθεσία που
εφαρµόστηκε- Είσοδος ιδιωτικών εταιριών
Τα πρώτα βήµατα προς τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς έγιναν στις αρχές του
1990 και συγκεκριµένα το 1991, όπου µε τη νέα κυβέρνηση που αναλαµβάνει και για
δυο χρόνια, αρχίζουν να γίνονται προσπάθειες για έλεγχο των συγχωνεύσεων και τη
θέσπιση µιας νοµοθεσίας που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες θα πραγµατοποιούνται συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών. ∆εδοµένης της
κατάστασης της εποχής, στόχος ήταν µια σειρά από διορθώσεις στο καθεστώς των
τηλεπικοινωνιών που αφορούσαν «ουσιώδεις αλλαγές που θα εναρµόνιζαν την πολιτική
των ελληνικών τηλεπικοινωνιών µε αυτή των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών,
επενδύσεις ύψους 48 δισεκατοµµύρια λίρες Αγγλίας κατά το διάστηµα 1992- 2000
προκειµένου να αναβαθµιστεί η ήδη υπάρχουσα υποδοµή και αλλαγές σε βάθος ως προς
το νοµοθετικό καθεστώς και το τότε καθεστώς ιδιοκτησίας» 75 . Παρόλα αυτά, καµία
ουσιώδης αλλαγή δεν έγινε και ο ΟΤΕ, που αποτελούσε τότε τη µοναδική εταιρία
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εξακολουθούσε να προσφέρει υπηρεσίες
χαµηλής ποιότητας, όπως υψηλό ποσοστό βλαβών, χαµηλή ταχύτητα επιδιόρθωσής τους
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και φυσικά να εξακολουθεί να παραµένει σε δεσπόζουσα θέση «ελέγχοντας πάνω από το
90% της αγοράς των τηλεπικοινωνιών»76.
Η πλειοψηφία όλων όσων ενδιαφερόντουσαν να εισέλθουν στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών διαµαρτύρονταν για τη διαδικασία έκδοσης αδειών, ότι δηλαδή ήταν
αρκετά χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Με τα νέα όµως δεδοµένα στις τηλεπικοινωνίες,
αποφασίζεται ότι για τη χορήγηση µιας γενικής άδειας λειτουργίας, όπως είναι οι
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, θα απαιτείται χρονικό διάστηµα 15 ηµερών ενώ για
συγκεκριµένη άδεια, όπως τα δίκτυα του ραδιοφώνου, της κινητής τηλεφωνίας και των
δορυφόρων, καθορίζεται ως χρονικό διάστηµα έκδοσης οι 6 εβδοµάδες. Οι νέες αυτές
ρυθµίσεις εφαρµόστηκαν και το 1992, µε «δύο άδειες ύψους 30 εκατοµµύρια λίρες
Αγγλίας που χορηγούνται για τη λειτουργία GSM (Cellular Mobile Service) υπηρεσιών
εισέρχονται στην αγορά δύο ιδιωτικές εταιρίες: η Panafon S.A., η οποία αποτελείται στο
45% από τη Vodafone, στο 35% από τη France Telecom, από την Intracom στο 10% και
από την Databank επίσης στο 10%, και η STET HELLAS, η οποία αποτελείται 74,8%
από τη STET ITALY, 20% από τη Ninex και 5,2% από τη ελληνική εταιρία ασφαλειών,
την Interamerican. Έτσι δηµιουργείται µια ισχυρή αγορά µε ετήσιο τζίρο ύψους 80
εκατοµµυρίων δραχµών και µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 1994 κάθε εταιρία κάλυπτε µια
γεωγραφική περιοχή που ανταποκρινόταν στο 95% του συνολικού πληθυσµού της
χώρας»77.
Τον Οκτώβριο του 1994, βάσει του αναθεωρηµένου νόµου, ο ΟΤΕ δύναται πλέον
να εισέρθει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, από την οποία µέχρι τότε είχε εξαιρεθεί,
και επιπλέον βάσει του νόµου είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία του
δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας στο
76
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ευρύ κοινό. Ο ΟΤΕ σύµφωνα µε τον νόµο αυτό, έχει το δικαίωµα να συνάπτει συµφωνίες
µε τους ανταγωνιστές του, οι οποίοι πιθανόν να έχουν δηµιουργήσει τη δική τους
υποδοµή παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο ΟΤΕ έχει
δικαίωµα να εκµισθώνει κυκλώµατα του δικτύου του ανεξάρτητου αυτού χειριστή
δικτύου και να παρέχει έτσι υπηρεσίες σε αποµακρυσµένες περιοχές. Παρόλα αυτά,
καµία εταιρία τηλεφωνίας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ και να
«σπάσει» το µονοπώλιο που µέχρι τότε κατείχε, δηµιουργώντας δική της υποδοµή ή
κάνοντας χρήση της ήδη υπάρχουσας.
Το 1999, το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στην ανάληψη µιας σηµαντικής
πρωτοβουλίας για την απελευθέρωση των αγορών και εγκρίνει «συµφωνία κυριών» που
πραγµατοποιείται το διάστηµα εκείνο, σύµφωνα µε την οποία η τότε Κυβέρνηση και οι
επιχειρήσεις συµφωνούν σε διατήρηση των τιµών των υπηρεσιών σε χαµηλά επίπεδα.
Επιπλέον, το εν λόγω Υπουργείο είναι υπεύθυνο για κάθε πιθανή αντι- ανταγωνιστική
συµπεριφορά καθώς επίσης και για κάθε είδους περιορισµό στην ελεύθερη είσοδο
επιχειρήσεων στην αγορά υπό τη µορφή άρνησης χορήγησης αδειών.
Ένα ακόµα σηµαντικό και θετικό βήµα έγινε τον Αύγουστο του 2000 (µε τη
συµβολή φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Οδηγιών που εκδίδει). Σύµφωνα µε
τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν, µειώνονται οι αθέµιτες πρακτικές συγχωνεύσεων
εταιριών που εµποδίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς και η Επιτροπή
Ανταγωνισµού αποκτά περισσότερη δύναµη και ισχύ και της δίνεται πλέον η
δικαιοδοσία να δρα ανεξάρτητα και µε δική της πρωτοβουλία σε ζητήµατα που αφορούν
σηµαντικά γεγονότα και αποφάσεις. Την ίδια περίοδο δηµιουργήθηκε ένα αρκετά
σηµαντικό πρόγραµµα, το «Πολιτεία», το οποίο βοηθά στη βελτίωση των
προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω της εκπαίδευσης του εργαζόµενου προσωπικού, την
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση νέων πρακτικών διοίκησης ούτως ώστε
να αποφευχθούν φαινόµενα διαφθοράς και να εφαρµοστούν νέες µέθοδοι οικονοµικής
διαχείρισης, οι οποίες θα βασίζονται στην ανάλυση ωφελειών- κόστους. Επιπλέον,
προτείνεται η παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και η µείωση των
διαφόρων διοικητικών εµποδίων που µειώνουν την παραγωγικότητα.
Τον ∆εκέµβριο του 2000, το Ελληνικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της
απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών, ψηφίζει νόµο (ν. 2867/2000), ο οποίος στηρίζεται
102

σε όλες εκείνες τις Οδηγίες που έχει εκδώσει µέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και
σύµφωνα µε τον οποίο, η κυβέρνηση µειώνει το µερίδιό της στον ΟΤΕ προχωρώντας
έτσι σταδιακά το ελληνικό κράτος στη µείωση της κρατικής παρέµβασης στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών, παρά τις δύο αποτυχηµένες προσπάθειες που επιχειρήθηκαν το 1993
και 199478. Κάτι ακόµα που επισηµαίνει αυτός ο νόµος είναι, ότι ο ΟΤΕ στα πλαίσια της
απελευθέρωσης της αγοράς θα έπρεπε να αναπροσαρµόσει τις τιµές του στην σταθερή
τηλεφωνία µέχρι και την 1/1/2001, κάτι το οποίο δεν είχε συµβεί πριν την
απελευθέρωση, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει. Επιπλέον, µέχρι και την 1/1/2003, οι
συνδροµητές θα µπορούν να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τον ίδιο αριθµό
τηλεφώνου, όταν αλλάζουν περιοχή, εταιρία ή και ακόµα υπηρεσία.
Ένα ακόµα σηµείο που αξίζει να αναφερθεί, εκτός από την επιχειρηµατική
δραστηριότητα που επιθυµούν να ασκήσουν ανεξάρτητοι επιχειρηµατίες, είναι η ανάγκη
της επιστηµονικής κοινότητας για χρήση δικτύων υψηλών δυνατοτήτων. Παρά την
ανεπάρκεια του ΟΤΕ σε αυτό το θέµα, ο ΟΤΕ ήταν εκείνος που προσέφερε την τεχνική
υποστήριξη προκειµένου να δηµιουργηθούν 3 νέα δίκτυα που θα καλύπτουν τις
επιστηµονικές ανάγκες. Το πρώτο δίκτυο που δηµιουργήθηκε ήταν το «Αριάδνη», το
οποίο αναλήφθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Επιστήµης και Τεχνολογίας, η οποία είναι
υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, και «δόθηκε» στον «∆ηµόκριτο», ένα εθνικό εργαστήριο έρευνας, το οποίο
ανέλαβε τη σχεδίαση και λειτουργία του δικτύου. Η πολιτεία σε αυτήν την προσπάθεια
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Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1993, κατά την οποία επιχειρήθηκε να πουληθεί το 35% των

µερισµάτων µαζί µε τον έλεγχο της διοίκησης σε µια διεθνή εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιών
και ένα 14% σε µια ακαθόριστη εταιρία. Η δεύτερη προσπάθεια αφορούσε την πώληση 20% των
µετοχών του ΟΤΕ σε δηµοπρασία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Και οι δυο προσπάθειες
απέτυχαν, λόγω διαφωνιών στο εσωτερικό του οργανισµού.- Telecommunications infrastructure
competition in Greece-Potential scenarios for future Debates,Yannis D Caloghirou and Natasha
Constantelou, Telecommunications Policy, Vol. 19, No. 4. pp. 313-323, 1995
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συνεισέφερε 700 εκατοµµύρια δραχµές, δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο, στο οποίο έχουν
πρόσβαση όλα τα πανεπιστήµια και ακαδηµαϊκά ινστιτούτα.79
Το δεύτερο δίκτυο είναι αυτό της Forthnet, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε και
εγκαταστάθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Ανάπτυξης µε έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης. Το δίκτυο αυτό αυτή τη στιγµή είναι το πιο εξελιγµένο στην Ελλάδα
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα. «Παρόλα αυτά, για να
καλυφθούν τα αυξηµένα διοικητικά και λειτουργικά κόστη από τον Οκτώβριο του 1994
λειτουργεί και σαν εµπορική εταιρία»
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. Επιπλέον, το δίκτυο της Forthnet

χρησιµοποιείται κατεξοχήν από τρίτα µέρη, τα οποία παρέχουν στους χρήστες του
διαδικτύου πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες.
Το τρίτο δίκτυο (Northstar) αποτελεί πρόσφατη προσπάθεια των ακαδηµαϊκών
ινστιτούτων της Βορείου Ελλάδας και προσφέρει σύνδεση επικοινωνίας γρήγορων
ταχυτήτων µε την Αθήνα. Το δίκτυο αυτό είναι εγκατεστηµένο στα Πανεπιστήµια των
Αθηνών, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης και είναι διασυνδεδεµένο µε
εκµισθωµένες γραµµές του ΟΤΕ. Αυτό που το διαφοροποιεί από τα δύο προηγούµενα
δίκτυα είναι, ότι δύναται να προσφέρει υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, χωρίς αλλαγές
στην ήδη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία του, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει µε δίκτυα που
είναι αποκλειστικά σχεδιασµένα να παρέχουν υπηρεσίες που προσφέρουν πληροφορίες
για τις τηλεπικοινωνίες. Μάλιστα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιδιωτική εταιρία
τηλεπικοινωνιών να κάνει πλήρη χρήση του δικτύου, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες
προστιθέµενης αξίας εντείνοντας έτσι την προσπάθεια που γινόταν για είσοδο ιδιωτών
και στην υποδοµή των τηλεπικοινωνιών.
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1.2.

Πώς το Κανονιστικό Πλαίσιο 2004 για τις τηλεπικοινωνίες
εφαρµόστηκε στην ελληνική αγορά
Στα πλαίσια εφαρµογής του νέου Κανονιστικού Πλαισίου σε όλη την Ευρώπη, η

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων προχώρησε σε µια σειρά από
ενέργειες προκειµένου να διασφαλίσει τον ανταγωνισµό στην ελληνική αγορά
τηλεπικοινωνιών, να προαχθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να
εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας και να αναπτυχθεί η Ευρυζωνικότητα
στην Ελλάδα. Έτσι η ΕΕΤΤ σε πλήρη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό
το πρίσµα των διατάξεων του Άρθρου 7, Παράγραφος 2 της Οδηγίας Πλαίσιο 2002/21,
το οποίο αναφέρεται στη συνεργασία των εθνικών κανονιστικών αρχών µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέτασε προσεκτικά τα ζητήµατα, τα οποία υφίσταντο, και
διενήργησε ανάλογα. Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν καταγγελιών 81 , οι οποίες είχαν
κοινοποιηθεί ήδη από το 2001 για καθυστερήσεις από πλευράς του ΟΤΕ ως προς τη
χορήγηση αδειών για πρόσβαση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων κατόπιν χρήσης των
δικτύων του και δεδοµένων των υψηλών χρεώσεων για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
και για κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς 82 , η ΕΕΤΤ κατόπιν ανάλυσης της
αγοράς, η οποία αφορούσε το αν οι υψηλές χρεώσεις ήταν νόµιµες στα πλαίσια του
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Άρθρο 16, Παράγραφος 4, Οδηγία 2002/22) διεξήγε
ακρόαση, προκειµένου να διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο ο ΟΤΕ83 παραβίαζε τους
κανόνες της νοµοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι σχετίζονταν µε τον ελεύθερο
ανταγωνισµό και την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Όπως ήταν αναµενόµενο και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρο 12 της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/19, ο ΟΤΕ
κρίθηκε, ότι είχε παραβιάσει βασικές αρχές και εκτός ενός προστίµου 60.000 ευρώ που
81

Οι καταγγελίες έγιναν από τους εξής παρόχους: ΑΛΓΟΝΕΤ, FORTHNET και TELLAS
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Μη γεωγραφικοί αριθµοί = Αριθµοί µε πρόθεµα 800, 801 και 90, όπως αυτοί ορίζονται από το

Άρθρο 2 (στ) της Οδηγίας 2002/22
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Ο ΟΤΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 12, Παράγραφοι 2 και 3, εκείνο το διάστηµα, αν και είχαν

εισέλθει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών ιδιωτικές εταιρίες, εντούτοις η θέση του στην εν λόγω
αγορά ισοδυναµούσε µε αυτής της δεσπόζουσας θέσης.
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του επιβλήθηκε84, κλίθηκε να ικανοποιεί πλέον άµεσα κάθε αίτηµα για εισαγωγή νέων
ανταγωνιστών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Ένα επιπλέον ζήτηµα που απασχόλησε την ΕΕΤΤ ήταν τα υψηλά τέλη
διασύνδεσης στο δίκτυο του ΟΤΕ, τα οποία επηρέαζαν σηµαντικά την ανάπτυξη της εν
λόγω αγοράς. Σύµφωνα µε τη 10η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τέλη
διασύνδεσης στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2004 ήταν υψηλότερα από τους µέσους
όρους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών85. Με τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ, ο
οποίος ολοκληρώθηκε από την ΕΕΤΤ τον Οκτώβριο του 2004, πράγµατι υπήρξε
σηµαντική µείωση των τιµών, παρόλα αυτά όµως ο ρόλος της ΕΕΤΤ δεν σταµάτησε εκεί.
Επιπλέον, είχε να αντιµετωπίσει το φαινόµενο των υψηλών χρεώσεων από πλευράς των
δικτύων της κινητής τηλεφωνίας, το οποίο ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε τις διατάξεις
του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2002/22 περί «προσιτότητας των τιµολογίων ιδίως σε σχέση
µε τις εθνικές τιµές καταναλωτή και το εισόδηµα», γι’ αυτό αξιοποιώντας κατάλληλα τις
αποφάσεις, όπως εκείνες απέρρεαν από τις υφιστάµενες εθνικές νοµοθεσίες, αποφάσεις
και την εν λόγω Οδηγία, όπως είχαν θεσπιστεί από την Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες,
αλλά και από αποφάσεις, τις οποίες είχε εκδώσει η ίδια, στράφηκε προς τους παρόχους
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE, TIM HELLAS και VODAFONE)
ζητώντας τη µείωση των τελών τερµατισµού των κλήσεων. Πράγµατι, σύµφωνα µε
στοιχεία της ΕΕΤΤ, το τέλος τερµατισµού µιας κλήσης διάρκειας 60 δευτερολέπτων από
σταθερό προς κινητό µειώθηκε σταδιακά κατά το διάστηµα Αύγουστος 2002- Οκτώβριος
2004 κατά 37% για την COSMOTE, για την Q- TELECOM 22%, για την TIM HELLAS
34,8% και τέλος για την VODAFONE η µείωση ήταν κατά 31%. Ο πίνακας που
ακολουθεί παριστάνει αναλυτικότερα τις σχετικές µειώσεις86.
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ΕΕΤΤ 2004- Πεπραγµένα
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ΕΕΤΤ 2004- Πεπραγµένα
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ΕΕΤΤ 2004- Πεπραγµένα
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Ένα επιπλέον ζήτηµα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για την ανάπτυξη της
αγοράς και διευθετήθηκε εκείνο το διάστηµα, ήταν οι µισθωµένες γραµµές που παρείχε ο
ΟΤΕ προς άλλους παρόχους. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 Παράγραφος 1 της Οδηγίας
2002/19, οι φορείς εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωµα
να διαπραγµατεύονται µε όποια εταιρία επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά σε
θέµατα που αφορούν τη µεταξύ τους διασύνδεση, καθώς επίσης και σύµφωνα µε το
Άρθρο 13, Παράγραφοι 2 και 3, υποχρεώνεται η εκάστοτε εθνική ρυθµιστική αρχή να
προβαίνει σε ελέγχους τιµών και κόστους, ούτως ώστε να «προάγει την οικονοµική
απόδοση και τον βιώσιµο ανταγωνισµό». Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΤΤ παρέβη το 2004
και προχώρησε σε ακροάσεις προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις από
πλευράς του ΟΤΕ, οι οποίες αφορούσαν:
•

Στους χρόνους παράδοσης των µισθωµένων γραµµών και στη διαδικασία
παράδοσής τους

•

Στην πληροφόρηση που παρείχετο σχετικά µε τις µισθωµένες γραµµές

•

Στους χρόνους άρσης των όποιων βλαβών παρουσιάζονταν

•

Στους όρους σύµβασης παροχής µισθωµένων γραµµών µεταξύ ΟΤΕ και
άλλων παρόχων, καθώς και στη σχετική σύνταξη και καταβολή ποινικών
ρητρών, και τέλος

•

Στη διαφάνεια των τιµολογίων
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Με την απόφαση της ΕΕΤΤ 254/70/2002 (ΦΕΚ 773/Β/21-06-2002), στις αρχές
του 2003 εισάγεται στην ελληνική αγορά η Προεπιλογή Φορέα (Άρθρο 19, Οδηγία
2002/22). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υποδείγµατος Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του
ΟΤΕ87, ορίστηκαν τρόποι και περιορισµοί διαχείρισης των πληροφοριών που παρέχονται
από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο ορίζει σαφώς τις διαδικασίες
ενεργοποιήσεως και κατάργησης της προεπιλογής φορέα, παρόλα αυτά καθίσταται
αναγκαία η λήψη µέτρων για την υποχρεωτική έκθεση αναφορών σχετικά µε τις
υποβληθείσες αιτήσεις κατάργησης της προεπιλογής φορέα. Κάτι το οποίο αξίζει να
σηµειωθεί είναι, ότι αν ο πάροχος χάσει ένα συνδροµητή, τότε ορίζεται µια χρονική
περίοδος κατά την οποία δεν επιτρέπεται να έρθει ο πάροχος σε επαφή µαζί του
προκειµένου να τον ξανακερδίσει. Η λογική σε µια τέτοια περίπτωση είναι, ότι ο
χρήστης θα πρέπει να έχει την ευχέρεια και τον χρόνο να «δοκιµάσει» τις προσφερόµενες
υπηρεσίες και άλλων παρόχων.
Από την 1η Μάιου 2004 για την κινητή τηλεφωνία και από την 1η Ιουνίου 2004
για τη σταθερή τηλεφωνία, εισάγεται η φορητότητα των αριθµών, η οποία αποδεσµεύει
τον συνδροµητή να αλλάξει τηλεφωνικό νούµερο σε περίπτωση που αλλάξει
τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Η νέα αυτή ρύθµιση, η οποία θεσπίζεται σαφώς από το Άρθρο
30 της Οδηγίας 2002/22, απαλλάσσει τον χρήστη από τη διαδικασία να αλλάζει
τηλεφωνικό αριθµό κάθε φορά που επιλέγει διαφορετικό παροχέα τηλεπικοινωνιών,
δίνοντας του µεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών και
θεµελιώνοντας έτσι τη λειτουργία µιας πλήρους ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς.
Τέλος, µια από τις πλέον σηµαντικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις του νέου αυτού
Κανονιστικού Πλαίσιο είναι η ρύθµιση της Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, µε της
οποίας την έννοια και την ένταξη αυτής στις υποχρεώσεις των εταιριών παροχής
τηλεπικοινωνιών ασχολείται πλήρως η Οδηγία 2002/22. Η Παροχή Καθολικής
Υπηρεσίας περιλαµβάνει τον ενοποιηµένο τηλεφωνικό κατάλογο, ο οποίος περιλαµβάνει
όλους τους καταχωρηµένους αριθµούς συνδροµητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
(Άρθρο 5, Οδηγία 2002/22) τηρώντας παράλληλα συγκεκριµένες προδιαγραφές.
Επιπλέον, προβλέπει και εξασφαλίζει την παροχή σειράς αναλόγων υπηρεσιών, οι οποίες
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κρίνονται καθ’ όλα αναγκαίες, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και έχουν ως κύριο στόχο
να διευκολύνουν την καθηµερινή ζωή τους (Άρθρο 8, Παράγραφος 2, Οδηγία 2002/21).
Τέλος, η Παροχή Καθολικής Υπηρεσίας συµπεριλαµβάνει και έναν ακόµα σηµαντικό
τοµέα: αυτόν της παροχής συνδέσεων για τοποθέτηση κοινόχρηστων τηλεφώνων
(Άρθρο4 και Άρθρο 6, Οδηγία 2002/22). Σύµφωνα µε αυτήν την παράµετρο, η ΕΕΤΤ
είχε δεχτεί από ενδιαφερόµενους παρόχους πληθώρα καταγγελιών που αφορούσαν τον
Π.Κ.Υ. (Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας) και την άρνησή του να παρέχει συνδέσεις για
την εγκατάσταση κοινόχρηστων τηλεφώνων από αυτούς. Κατόπιν του φαινοµένου
τούτου, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ακρόαση του Π.Κ.Υ. µε θέµα το συγκεκριµένο ζήτηµα, όπως
αυτό είχε προκύψει, και το αποτέλεσµα ήταν η επιβολή προστίµου ύψους 15.000 ευρώ88,
διότι οι ενέργειές του ήταν πλήρως αντίθετες µε αυτές του Κανονιστικού Πλαισίου και
του δικαίου περί ανταγωνισµού. Επιπλέον, ο Π.Κ.Υ. κλήθηκε από την ΕΕΤΤ

να

συµµορφωθεί και να µην επιδείξει παρόµοια αντι- ανταγωνιστική συµπεριφορά στο
µέλλον.

88

ΕΕΤΤ 2004- Πεπραγµένα

109

1.2.1. Η Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα
Σύµφωνα µε τη 10η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε σηµαντική
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε σχέση µε τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Το παρακάτω διάγραµµα

89

παρουσιάζει την πρόσβαση σε

ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλα τα κράτη της Ε.Ε. για το πρώτο εξάµηνο του 2004.

Οι λόγοι µιας τέτοιας καθυστέρησης ήταν κυρίως δύο: η καθυστερηµένη
ανάπτυξη των αγορών ADSL και η απουσία δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης. Λόγω
των γεγονότων αυτών, ο ΟΤΕ τον ∆εκέµβριο του 2004 κλήθηκε από την ΕΕΤΤ σε
ακρόαση µε σκοπό να τεθεί τέλος στα αδικαιολόγητα κωλύµατα και στις καθυστερήσεις
παροχής των σχετικών πληροφοριών και της διαθεσιµότητας «θυρών» για την περαιτέρω
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.
89
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2.

Σύγκριση πολιτικής ΟΤΕ µε την υπόλοιπη Ευρώπη

Όπως συµβαίνει σε κάθε περίπτωση ύπαρξης µονοπωλίου, έτσι και στην
περίπτωση του ΟΤΕ οι χρεώσεις για υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας για κλήσεις
µακρινών αποστάσεων και διεθνείς ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ για τοπικές κλήσεις ήταν
ιδιαίτερα χαµηλές. Η ιδιαιτερότητα του οργανισµού αυτού έγκειται στο ότι, δεν είχε
βρεθεί µια µεθοδολογία κοινή αποδεκτή από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, ούτως ώστε να
βρεθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα υπολογισµού του κόστους. Η µέθοδος που
χρησιµοποιούσαν µέχρι τότε δεν είχε καµία σχέση µε αυτή που εφάρµοζαν ήδη πολλά
κράτη της υπόλοιπης Ευρώπης: οι τιµές χρέωσης δεν αντανακλούσαν τα τρέχοντα κόστη.
Ο πίνακας90 που ακολουθεί παρουσιάζει τις χρεώσεις που επέβαλε ο ΟΤΕ για σύνδεση,
ετήσια τηλεφωνική χρέωση, τιµή για µια τοπική κλήση διάρκειας 3 λεπτών και τιµή για
µια µακρινής απόστασης κλήση διάρκειας 3 λεπτών σε σχέση µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
κράτη.

*Πηγή: HSBC: James Capel
Τιµές σε $US, Σεπτέµβριος 1997
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Από τον πίνακα προκύπτει, ότι η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα µετά τη
Φιλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία σε χρεώσεις σύνδεσης (142,12$US, 150,28$US και
159,09$US αντίστοιχα) και στις κλήσεις τριών λεπτών για αποστάσεις άνω των εκατό
χιλιοµέτρων παρουσιάζεται δεύτερη χωρίς µεγάλη διαφορά µετά την Ισπανία µε
χρεώσεις 1,07$US για την Ισπανία και 1,05$US για την Ελλάδα. Αντίθετα, στις τοπικές
κλήσεις τριών λεπτών και στις ετήσιες τηλεφωνικές χρεώσεις οι τιµές του ΟΤΕ
παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαµηλές, χωρίς όµως κάτι τέτοιο να συνεπάγεται, ότι ο ΟΤΕ
καθίσταται και ανταγωνιστικός.
Το γεγονός, ότι οι χρεώσεις για τις κλήσεις µακρινών αποστάσεων είναι ιδιαίτερα
υψηλές, αυτοµάτως δηµιουργεί ένα σοβαρό µειονέκτηµα για τον ΟΤΕ: εφόσον µέχρι και
εκείνη την περίοδο δεν είχε βρεθεί ένας τρόπος µείωσης των τιµών για τις κλήσεις αυτές,
ο ΟΤΕ δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί οποιοδήποτε επιθυµούσε να δραστηριοποιηθεί
στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, αντίθετα µε το τι συνέβαινε σε άλλες χώρες
όχι µόνο της Ε.Ε. αλλά και του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα παρουσίαζε σηµαντική έλλειψη σε
διαθεσιµότητα

υποδοµής,

λόγω

της

ύπαρξης

µονοπωλίου

στην

αγορά

των

τηλεπικοινωνιών. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν να καθυστερήσει την ανάπτυξη και
χρήση βελτιωµένων υπηρεσιών που υποστηρίζονται από ανάλογη υποδοµή, όπως το
ηλεκτρονικό εµπόριο και η Ευρυζωνικότητα.
Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις που συνέβαιναν στην τεχνολογία σε ό, τι αφορά τις
τηλεπικοινωνίες ο ΟΤΕ δεσµεύτηκε να ακολουθήσει µια διαφορετική πολιτική
τιµολόγησης, όπως συνέβαινε και στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., σύµφωνα µε την οποία
οι οικονοµικές αποφάσεις που θα λαµβάνονταν θα στηρίζονταν στα µακροπρόθεσµα
κόστη που θα προέκυπταν από τη λειτουργία του οργανισµού και βάσει των
αναµενόµενων εσόδων που θα προέκυπταν από τη λειτουργία αυτού.
Συνοψίζοντας την ενότητα αυτή, αξίζει να δοθεί µια πλήρης εικόνα της παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στα πλαίσια των νέων
κανονισµών και Οδηγιών που εφαρµόστηκαν. Στον πίνακα91 που ακολουθεί παρουσιάζει
91
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university, Michigan, USA, Received May 2003;final received accepted February 2005

112

τα εξής στοιχεία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τον οργανισµό τηλεπικοινωνιών
που βρίσκεται υπό κρατική ιδιοκτησία, τη θυγατρική του εταιρία που δραστηριοποιείται
στην κινητή τηλεφωνία, το µερίδιο του κράτους στον οργανισµό αυτό, το µερίδιο του
οργανισµού στη θυγατρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας και το µερίδιο του κράτους στην
θυγατρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας.
Από τον πίνακα αυτόν, φαίνεται καθαρά, πως η εφαρµογή των διατάξεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέβη ιδιαίτερα ωφέλιµη για την Ελλάδα, διότι το ποσοστό του
µεριδίου που κατείχε το κράτος στον ΟΤΕ παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Λουξεµβούργο όπου το κράτος εξακολουθεί να έχει
τον πλήρη έλεγχο των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, µειωµένο είναι και το ποσοστό
µεριδίου που έχει το ελληνικό κράτος στη θυγατρική εταιρία του κρατικού οργανισµού
τηλεπικοινωνιών (µόλις 22.2%) έναντι της Γερµανίας και της Γαλλίας, των οποίων τα
ποσοστά των µεριδίων τους ανέρχονται στο 38.0% και 42.2% αντίστοιχα. Τέλος στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι εθνικοί οργανισµοί τηλεπικοινωνιών παρουσιάζονται
να έχουν στην κατοχή τους το 100% των µεριδίων των θυγατρικών τους εταιριών, οι
οποίες προσφέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα,
αποτελούν η Αυστρία, η ∆ανία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και η
Πορτογαλία
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1)Στην TeliaSonera τo 46.0% ανήκει στη Σουηδία και το 19.3% στη Φιλανδία
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα τελευταία 20 χρόνια συνέβησαν µια σειρά από σηµαντικές τεχνολογικές
εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, µεταβάλλοντας έτσι τις µέχρι τότε
προσφερόµενες υπηρεσίες. Σιγά σιγά οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
παύουν να προσφέρουν τις απλές και παραδοσιακές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και
επεκτείνονται σε περισσότερο πολύπλοκες, όπως είναι (µερικές από τις πιο γνωστές) το
Internet, η επικοινωνία µέσω δορυφόρων και η κινητή τηλεφωνία. Απόρροια των
παραπάνω συµβάντων ήταν να µετατοπιστεί και η ζήτηση ταυτόχρονα του
καταναλωτικού κοινού από τις απλές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στις νεότερες, οι
οποίες προσέφεραν περισσότερες ευκολίες και δυνατότητες.
Η ύπαρξη για µεγάλο χρονικό διάστηµα κρατικών µονοπωλίων στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών εµπόδιζε την είσοδο των νέων αυτών προσφερόµενων υπηρεσιών,
καθώς δεν υπήρχε κίνητρο και ενδιαφέρον από τους εν λόγω οργανισµούς για εξέλιξη
και εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών τους. Το ζήτηµα τότε που δηµιουργήθηκε ήταν η
έντονη ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων και η είσοδος νέων
επιχειρήσεων, οι οποίες µέσω του ανταγωνισµού που θα δηµιουργείτο στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών, θα αναζητούσαν συνεχώς νέους τρόπους εκµετάλλευσης των νέων
δεδοµένων και προσφοράς αυτών στο καταναλωτικό κοινό.
Σε ένα µεγάλο βαθµό, σηµαντική ήταν η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία εξέδωσε Οδηγίες προς όλα τα Κράτη Μέλη, προκειµένου να προχωρήσουν στη
φιλελευθεροποίηση των αγορών τους, να δηµιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες για τη
δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να υπάρξει µια εναρµόνιση όλων
των κρατών µε τους παραπάνω στόχους. Οι Οδηγίες αυτές είχαν κύριο µέληµα να είναι
όσο το δυνατόν περισσότερο συµβατές µε τις ήδη υπάρχουσες νοµοθεσίες των Κρατών
Μελών, χωρίς όµως να αποδυναµώνεται και ο αρχικός τους στόχος. Το πρώτο βήµα προς
αυτή την κατεύθυνση έγινε µε την εκτίµηση της αγοράς και τη διαπίστωση των εµποδίων
που δηµιουργούν τα κρατικά µονοπώλια στη διάδοση των τεχνολογικών εξελίξεων. Το
δεύτερο βήµα που έγινε ήταν η ζήτηση για αλλαγή του µονοπωλιακού καθεστώτος σε
φιλελεύθερο και το τρίτο βήµα που ήταν και το περισσότερο δραστικό αφορούσε την
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κατάργηση κάθε αποκλειστικού ή ειδικού δικαιώµατος των εθνικών οργανισµών
τηλεπικοινωνιών της κάθε χώρας, η ύπαρξη των οποίων ήταν αυτή που εµπόδιζε στον
µέγιστο βαθµό την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών.
Παρά τις όποιες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Οδηγίες, οι οποίες
εξέδωσε δεν εφαρµόστηκαν οµοιόµορφα και από όλα τα Κράτη Μέλη. Μάλιστα σε
αρκετές περιπτώσεις, παρατηρήθηκε το φαινόµενο να παραβιάζονται βασικές διατάξεις
πολλών Οδηγιών και αντί της εµφάνισης ελεύθερου ανταγωνισµού να δηµιουργούνται
στρεβλώσεις και στις περιπτώσεις, όπου µια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών κατείχε δεσπόζουσα θέση να παρατηρείται κατάχρηση αυτής εις βάρος τόσο
των νέων επιχειρηµατιών που επιθυµούσαν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά αυτή όσο
και των καταναλωτών, η οποία εκφραζόταν µε υψηλές χρεώσεις στις προσφερόµενες
υπηρεσίες και καθυστέρηση της ανάπτυξης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Στις
περιπτώσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκούσε προσφυγή εναντίον των χωρών
αυτών, ούτως ώστε να εξετασθεί, αν, σε ποια έκταση και οι διατάξεις ποιας Οδηγίας
παραβιάστηκαν.
Η συµβολή του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ήταν καίρια, καθώς στις υποθέσεις που
είχε προς εξέταση δε µελετούσε µόνο την ευρωπαϊκή νοµολογία, αλλά και το εθνικό
δίκαιο της κάθε υπόδικης χώρας για τις ανάλογες περιπτώσεις και στη συνέχεια εξέδιδε
αποφάσεις, οι οποίες σχεδόν όλες τις φορές ήταν καταδικαστικές για τα Κράτη Μέλη.
Μετά την έκδοση των αποφάσεων τα Κράτη Μέλη δεσµεύονταν να ακολουθήσουν τις
όποιες ποινές τους είχαν επιβληθεί και να συµµορφωθούν ως προς τις διατάξεις της
όποιας ή των όποιων Οδηγιών είχαν παραβιάσει. Παρόλα αυτά, από το 2000 και µετά
παρατηρείται µια συνεχής µείωση της δηµόσιας παρέµβασης και των οργανισµών
τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι βρισκόντουσαν υπό το κρατικό καθεστώς.
Μια χώρα, κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή για µη αποτελεσµατική
λειτουργία µιας ανταγωνιστικής αγοράς, ήταν και η Ελλάδα, η οποία ήταν από τα
τελευταία Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που απελευθέρωσαν την αγορά των τηλεπικοινωνιών.
Οι διοικητικές έριδες δηµοσίων λειτουργών και φορέων και η έντονα παρεµβατική
συνδικαλιστική δραστηριότητα ακολουθούσαν µια πολιτική λήψης οικονοµικών και
διοικητικών αποφάσεων, η οποία δεν συµβάδιζε µε το γενικότερο πνεύµα
απελευθέρωσης που προσπαθούσε να προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε αποτέλεσµα να
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αποτρέπεται σε πολύ µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Επιπλέον, οι υπερβολικές καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών, αλλά και οι εξαιρετικά
υψηλές χρεώσεις για εκµετάλλευση των υπαρχόντων δικτύων παρακώλυαν, σχεδόν
απαγόρευαν, την είσοδο νέων επιχειρηµατιών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.
Εντούτοις όµως, λόγω των επίµονων και διαφόρων πιέσεων που ασκήθηκαν στην
Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και λόγω των προστίµων που της
επιβλήθηκαν από εκδίκαση δύο υποθέσεων παραβίασης σηµαντικών διατάξεων
Οδηγιών, ακολουθήθηκε εν τέλει µια φιλελεύθερη πολιτική ικανή να επιτρέψει την
είσοδο και δραστηριότητα νέων επιχειρήσεων.
Τα βήµατα αυτά έγιναν µε αργούς ρυθµούς, εφόσον έπρεπε πρώτα να γίνουν µια
σειρά από θεσµικές, οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές και γενικότερα να υπάρξει µια
µεταβολή στη επικρατούσα νοοτροπία ως προς τον τρόπο που λαµβάνονται σηµαντικές
αποφάσεις µέχρι να οδηγηθεί πλήρως

η Ελλάδα στην απελευθέρωση των

τηλεπικοινωνιών. Παρόλα αυτά, τα δίκτυα του ΟΤΕ αποδείχθηκαν εξαιρετικά ικανά να
«φιλοξενήσουν» τις νέες εταιρίες, καθώς χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς από αυτές για την
εξυπηρέτηση των ιδίων σκοπών τους.
Σήµερα πια, όπου έχει καταργηθεί κάθε είδους µονοπώλιο και πλέον επιτρέπεται η
ελεύθερη είσοδος νέων επιχειρήσεων, τα οφέλη που προκύπτουν είναι τεράστια, όχι µόνο
για τους καταναλωτές λόγω του ότι πλέον µπορούν να απολαµβάνουν µε την κατάλληλη
χρέωση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά και για τις επιχειρήσεις, εφόσον γίνονται
ολοένα και πιο αποδοτικές και παραγωγικές µε το να αναζητούν συνεχώς τρόπους
βελτίωσης και εκµετάλλευσης των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών και κατά συνέπεια και
των προσφερόµενων υπηρεσιών τους.
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