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Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2014/1678: Η αγορά 
χονδρικής ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών στην Κύπρο 

Σχόλια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK 

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στις 17 Nοεμβρίου 2014, η Επιτροπή καταχώρισε τρεις κοινοποιήσεις του Γραφείου Επιτρόπου 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), ήτοι της κυπριακής 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής1, σχετικά με τις ακόλουθες αγορές: την αγορά λιανικής για την 
ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών,2 την αγορά χονδρικής ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2009/140/ΕΚ, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, ΕΕ L 167 της 
29.6.2009, σ. 12. 

2 Αντιστοιχεί στην αγορά του σημείου 7 της σύστασης 2003/311/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο, ΕΕ L 114 
της 8.05.2003, σ. 45 (2003 Σύσταση για τις σχετικές αγορές). Η εν λόγω αγορά απαλείφθηκε από τον 
κατάλογο των σχετικών αγορών που θα δικαιολογούσαν εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση η 
οποία περιλαμβάνεται στην ισχύουσα επί του παρόντος σύσταση 2014/710/EΕ της Επιτροπής, της 9ης 
Οκτωβρίου 2014, σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα 
με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση για τις σχετικές 
αγορές), ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 79. 
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γραμμών,3 και την αγορά χονδρικής παροχής πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση4 
στην Κύπρο. 

Οι διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο5 διήρκεσαν από τις 8 Απριλίου 2014 έως τις 8 Μαΐου 2014. 

Στις 25 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ αίτημα παροχής πληροφοριών6, για το οποίο 
ελήφθη απάντηση στις 28 Νοεμβρίου 2014· στις 2 Δεκεμβρίου υποβλήθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ 
συμπληρωματικό αίτημα παροχής διευκρινίσεων, για το οποίο ελήφθη απάντηση αυθημερόν. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
(ΕΡΑ), ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
και η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στη σχετική ΕΡΑ παρατηρήσεις σχετικά με τα 
κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων. 

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

II.1. Ιστορικό 

Η λιανική αγορά για την ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών και οι αγορές χονδρικής για 
ζευκτικά και τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών στην Κύπρο έχουν ήδη κοινοποιηθεί και 
αξιολογηθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο των υποθέσεων CY/2006/0482-484.7 Το ΓΕΡΗΕΤ 
όρισε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΚ), ως διαθέτουσα σημαντική ισχύ στην αγορά 
(ΣΙΑ) στις εν λόγω τρεις αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά μερίδια αγοράς (98% στη 
λιανική αγορά και 100% σε αμφότερες τις αγορές χονδρικής), καθώς και τους υψηλούς 
φραγμούς εισόδου και επέκτασης, την έλλειψη δυνητικού ανταγωνισμού και τη χαμηλή 
αντισταθμιστική αγοραστική δύναμη. Το ΓΕΡΗΕΤ επέβαλε μια πλήρη δέσμη επανορθωτικών 
ρυθμίσεων με βάση τη διαφάνεια, την αποφυγή διακρίσεων, τον λογιστικό διαχωρισμό και τον 
έλεγχο των τιμών.  Όσον αφορά τον έλεγχο των τιμών των μισθωμένων γραμμών λιανικής, το 
ΓΕΡΗΕΤ διατήρησε το υφιστάμενο μοντέλο του πλήρως κατανεμημένου κόστους·για τα 
προϊόντα χονδρικής, το ΓΕΡΗΕΤ επροτίθετο να εφαρμόσει ένα μοντέλο μακροπρόθεσμου 
οριακού κόστους από τη βάση προς την κορυφή και, εν αναμονή της εφαρμογής του, να 
καθορίσει τις τιμές με βάση τη μέθοδο λιανική μείον (20%).  

Η Επιτροπή δεν διατύπωσε παρατηρήσεις. 

 II.2. Ορισμός της αγοράς 

Ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών 

Οι μισθωμένες γραμμές ορίζονται ως τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν 
αποκλειστική, συμμετρική σύνδεση. 

Σε επίπεδο λιανικής, η σχετική αγορά περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
μισθωμένων γραμμών, ψηφιακών γραμμών SDH/HDSL/SDLS και Ethernet· οι υπηρεσίες που 
παρέχονταν προηγουμένως μέσω συνδέσεων ΑΤΜ δεν αποτελούν πλέον μέρος της σχετικής 
αγοράς, επειδή δεν παρέχονται πλέον στην Κύπρο (όλοι οι πελάτες μετακινήθηκαν στην 
Ethernet). Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω xDSL και καλωδιακής υποδομής (DOCSIS) δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της σχετικής αγοράς, δεδομένου ότι δεν προσφέρουν τις ίδιες λειτουργίες με 
τις συνήθεις μισθωμένες γραμμές (από πλευράς ανταγωνισμού, ταχύτητας 
καταφόρτωσης/αναφόρτωσης και ασφάλειας). 

Χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 

Τα όρια της αγοράς μεταξύ τερματικών και ζευκτικών τμημάτων προσδιορίστηκαν με βάση την 

                                                 
3 Αντιστοιχεί στην αγορά του σημείου 14 της σύστασης του 2003 για τις σχετικές αγορές.  
4 Αντιστοιχεί στην αγορά του σημείου 4 της σύστασης για τις σχετικές αγορές.    
5 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας-πλαισίου. 
6 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαισίου. 
7 Έγγραφο SG-Greffe (2006) D/205462. 
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τοπολογία δικτύου: τα τερματικά τμήματα μισθωμένων γραμμών διασφαλίζουν αποκλειστική 
χωρητικότητα μεταξύ των εγκαταστάσεων του τελικού χρήστη και του σημείου παρουσίας του 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου· τα ζευκτικά τμήματα, αφετέρου, είναι τα στοιχεία του κεντρικού 
δικτύου μεταξύ των διαφόρων ανταλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου.  

Το ΓΕΡΗΕΤ αποφάσισε ότι δεν θα παρέχονται πλέον αναλογικές μισθωμένες γραμμές και, ως εκ 
τούτου, εξετάζονται μόνο οι ψηφιακές γραμμές. Με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, το 
ΓΕΡΗΕΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αγορά συνίσταται σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
συνήθων μισθωμένων γραμμών, Ethernet και VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο). Οι συνδέσεις που 
παρέχονται μέσω ADSL, VDSL2, καλωδίου (DOCSIS) και δορυφόρου εξαιρούνται από τον 
ορισμό της αγοράς, δεδομένου ότι δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες8. 

Η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η Δημοκρατία της Κύπρου.  

II.3. Διαπίστωση σημαντικής ισχύος στην αγορά και αξιολόγηση των τριών κριτηρίων 

Ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών 

Όσον αφορά την ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι βάσει της 
δοκιμασίας των τριών κριτηρίων9που περιέχονται στη σύσταση για τις σχετικές αγορές, τα 
κριτήρια δεν πληρούνται πλέον. Ως εκ τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι η αγορά αυτή δεν 
επιδέχεται πλέον εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο.  

Το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις της αγοράς χονδρικής (υφιστάμενες και 
προτεινόμενες για την επόμενη περίοδο επανεξέτασης) έχουν μειώσει σημαντικά τους φραγμούς 
εισόδου στην εν λόγω αγορά. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης που 
δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών, βασιζόμενοι στη δική τους 
υποδομή ή στις ρυθμιζόμενες εισροές χονδρικής.  Επιπλέον, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι η διάρθρωση 
της αγοράς ευνοεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό εντός της σχετικής περιόδου επανεξέτασης.  

Χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 

Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει να οριστεί η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ως ο φορέας εκμετάλλευσης 
με σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ) και για τις δύο αγορές χονδρικής. Όσον αφορά την αγορά 
χονδρικής για ζευκτικά τμήματα, η οποία δεν περιλαμβάνεται πλέον στη σύσταση για τις 
σχετικές αγορές, το ΓΕΡΗΕΤ διενεργεί τη δοκιμασία των τριών κριτηρίων για να εξετάσει κατά 
πόσο η εν λόγω αγορά εξακολουθεί να επιδέχεται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση. 
Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των χαρακτηριστικών της αγοράς, τα κριτήρια πληρούνται 
σωρευτικά και, ως εκ τούτου, η αγορά πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκειται σε εκ των 
προτέρων κανονιστική ρύθμιση.  

Όσον αφορά την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά για την αγορά χονδρικής παροχής 
τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, το ΓΕΡΗΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΑΤΚ 
παραμένει ο μοναδικός προμηθευτής και, παρά τις κάποιες επενδύσεις σε εναλλακτικές 
υποδομές, κανένας άλλος πάροχος δεν έχει εισέλθει στην εν λόγω αγορά. Το ΓΕΡΗΕΤ ανέλυσε 
επίσης και άλλους δείκτες, όπως ο δυνητικός ανταγωνισμός και οι φραγμοί εισόδου στην αγορά, 
η έλλειψη αντισταθμιστικής αγοραστικής ισχύος, οι οικονομίες κλίμακας και το πεδίο 
εφαρμογής, και η παρελθούσα  αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά.   
                                                 
8  Το ΓΕΡΗΕΤ δηλώνει ότι η δημοσίευση της νέας σύστασης (2014) για τις σχετικές αγορές συνέπεσε με 

την ολοκλήρωση της ανάλυσης της αγοράς χονδρικής παροχής τερματικών τμημάτων (ήτοι αγορά του 
σημείου 6 της προηγούμενης σύστασης). Το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν 
στην αγορά του σημείου 6 της σύστασης του 2007 περιλαμβάνονται επίσης στην αγορά του σημείου 4 
της σύστασης του 2014. Κατά τον ορισμό της σχετικής αγοράς το ΓΕΡΗΕΤ διενήργησε ανάλυση της 
δυνατότητας υποκατάστασης και διαπίστωσε ότι δεν διατίθενται προϊόντα δυφιορρευματικής 
(Bitstream) που να διαθέτουν χαρακτηριστικά «υψηλής ποιότητας» τα οποία παρέχονται αυτή τη 
στιγμή στην κυπριακή αγορά ή αναμένεται να παρασχεθούν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η 
παρούσα ανάλυση αγοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης για 
συνδεσιμότητα μισθωμένων γραμμών. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη επέκτασης του ορισμού της 
αγοράς του σημείου 6 της σύστασης του 2007 όσον αφορά την Κύπρο. 

9 Υψηλοί φραγμοί εισόδου, απουσία τάσης για αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ανεπάρκεια νομοθετικών 
μέσων ανταγωνισμού. 
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Όσον αφορά την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά όσον αφορά την αγορά ζευκτικών 
τμημάτων μισθωμένων γραμμών, το ΓΕΡΗΕΤ βασίζει τα συμπεράσματά του κυρίως στην 
απόδειξη των πολύ υψηλών μεριδίων αγοράς που παρέμειναν σταθερά κατά την τελευταία 
επταετία.10 Επιπλέον, παρά τις σημαντικές επενδύσεις από τρεις εναλλακτικούς φορείς 
εκμετάλλευσης11στα δικά τους δίκτυα, μόνο ένας ανταγωνιστής έχει εισέλθει στην αγορά 
χονδρικής παροχής ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών βάσει εμπορικής προσφοράς. Το 
ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει ότι δύο άλλοι φορείς εκμετάλλευσης έχουν αναπτύξει το δικό τους 
κεντρικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται για ιδιοπαροχή, ωστόσο το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι είναι 
απίθανο να εισέλθουν στην αγορά χονδρικής σε περίπτωση αύξησης των τιμών από την ΑΤΚ (η 
οποία μπορεί να αναμένεται σε περίπτωση πιθανής άρσης των κανονιστικών ρυθμίσεων για τα 
ζευκτικά τμήματα). Επιπροσθέτως, το ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει ότι το σχετικά μικρό μέγεθος της 
αγοράς ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την 
εμφάνιση περισσότερων δυνητικών ανταγωνιστών.  

Εκτός από τα υψηλά μερίδια αγοράς, το ΓΕΡΗΕΤ ανέλυσε επίσης και άλλους δείκτες, όπως τον 
δυνητικό ανταγωνισμό και τους φραγμούς εισόδου στην αγορά, την έλλειψη αντισταθμιστικής 
αγοραστικής ισχύος, τις οικονομίες κλίμακας και το πεδίο εφαρμογής, καθώς και την 
παρελθούσα αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά. 

Το ΓΕΡΗΕΤ παρατήρησε ότι, ενώ υπάρχουν ορισμένες πιθανές εναλλακτικές στην αγορά 
ζευκτικών τμημάτων, οι πελάτες δείχνουν μεγάλη προτίμηση να αγοράζουν από τον έναν και 
μοναδικό προμηθευτή. Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει όσον αφορά την 
κάλυψη του δικτύου της, η ΑΤΚ έχει καταστεί ο προτιμώμενος προμηθευτής τους.  Επιπλέον, οι 
εναλλακτικοί φορείς που επένδυσαν σε δικό τους κεντρικό δίκτυο εξακολουθούν επίσης να 
στηρίζονται στα ζευκτικά τμήματα της ΑΤΚ.   

II.4. Επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις 

Ελάχιστη δέσμη μισθωμένων γραμμών 

Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει να αποσυρθούν οι υφιστάμενες επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις οι 
οποίες είχαν προηγουμένως επιβληθεί στην ΑΤΚ για τη λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών. 

Χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 

Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει να διατηρηθούν οι επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις που είχαν 
επιβληθεί παλαιότερα και αφορούν τις αγορές ζευκτικών και τερματικών τμημάτων μισθωμένων 
γραμμών (με ορισμένες τροποποιήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την 
αποφυγή διακρίσεων).  Ως εκ τούτου, η ΑΤΚ θα υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

- παροχή πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης· 

- αποφυγή διακρίσεων· 

- λογιστικός διαχωρισμός·  

- έλεγχος τιμών (με βάση το μοντέλο του μακροπρόθεσμου οριακού κόστους από τη βάση προς 
την κορυφή) και κοστολόγηση. 

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή εξέτασε την κοινοποίηση και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε το 
ΓΕΡΗΕΤ και διατυπώνει την ακόλουθη παρατήρηση:12 

                                                 
10 Ο ακριβής προσδιορισμός του μεριδίου αγοράς της ΑΤΚ στην αγορά ζευκτικών τμημάτων 

μισθωμένων γραμμών είναι ανέφικτος, δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία για τις προμήθειες στον 
μεγαλύτερο πελάτη της ΑΤΚ (Primetel) είναι συγκεντρωτικά. Εντούτοις, στην αγορά ζευκτικών 
τμημάτων η ΑΤΚ κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 85%, ενώ παραμένει ο μοναδικός προμηθευτής 
στην αγορά τερματικών τμημάτων. 

11 Primetel, Cabelnet και MTN. 
12 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου. 
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Δυνατότητα χαλάρωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά την αγορά 
ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών 

Η Επιτροπή επισημαίνει τα συμπεράσματα του ΓΕΡΗΕΤ σχετικά με τη δοκιμασία των 
τριών κριτηρίων και τον ορισμό της ΑΤΚ ως φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Ειδικότερα, 
η Επιτροπή επισημαίνει το ιδιαίτερα υψηλό και σταθερό μερίδιο αγοράς, τις προτιμήσεις 
των πελατών για έναν και μοναδικό προμηθευτή, την απροθυμία των εναλλακτικών 
φορέων εκμετάλλευσης να εισέλθουν στην αγορά, καθώς και το περιορισμένο μέγεθος 
της αγοράς (από πλευράς γεωγραφικής θέσης και αξίας13). 

Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η είσοδος στην αγορά ζευκτικών τμημάτων 
παρουσιάζει λιγότερους φραγμούς σε σύγκριση με την αγορά τερματικών τμημάτων 
(όπου η γεωγραφική κάλυψη και η διασπορά του δικτύου έχουν μεγαλύτερη σημασία). Η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι ένας τουλάχιστον φορέας εκμετάλλευσης είναι ήδη 
εγκατεστημένος στην αγορά ζευκτικών τμημάτων, ενώ δύο άλλοι έχουν επενδύσει σε 
δική τους υποδομή και θα μπορούσαν ενδεχομένως να εισέλθουν στην αγορά εντός 
σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος (σε περίπτωση αύξησης των τιμών από την 
ΑΤΚ, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστήσει την είσοδο στην αγορά 
ελκυστική για τους άλλους φορείς εκμετάλλευσης). Επιπλέον, η συνεχής πτώση των 
εσόδων στην εν λόγω αγορά μπορεί να υποδηλώνει ότι οι εναλλακτικοί φορείς έχουν 
σταδιακά υποκαταστήσει τις εισροές χονδρικής που παρέχει η ΑΤΚ με τη δική τους 
υποδομή (ιδιοπαροχή), ασκώντας συνεπώς ανταγωνιστική πίεση στον πάροχο 
πρόσβασης.  

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή ζητεί από το ΓΕΡΗΕΤ να εξετάσει, ήδη σε αυτή 
τη φάση, την άρση της υποχρέωσης ελέγχου των τιμών που επιβλήθηκε στην ΑΤΚ όσον 
αφορά την αγορά χονδρικής παροχής ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη ανταγωνιστών, πραγματική ή δυνητική, μπορεί να 
ασκήσει πίεση στις τιμές, και ότι οι άλλες προτεινόμενες επανορθωτικές ρυθμίσεις, ιδίως 
η πρόσβαση και η αποφυγή διακρίσεων, καθώς και η παρακολούθηση οποιασδήποτε 
πιθανής συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επαρκώς 
τις υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που εντόπισε το ΓΕΡΗΕΤ.  Η 
άρση του ελέγχου των τιμών σε αυτή τη φάση θα ήταν ένα πρώτο σταδιακό βήμα προς 
την πλήρη άρση του ρυθμιστικού παρεμβατισμού στην εν λόγω αγορά και αποτελεί το 
πιθανό επόμενο βήμα για την εν λόγω αγορά που, κατά την αντίληψη της Επιτροπής, 
είναι στις προθέσεις του ΓΕΡΗΕΤ κατά την επόμενη αναθεώρηση.14  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαισίου, το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων ΕΡΑ, του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και της Επιτροπής, και ενδέχεται να εγκρίνει το προκύπτον σχέδιο 
μέτρου· εάν το πράξει, θα το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή. 

Η θέση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν προδικάζει οποιαδήποτε 
θέση μπορεί να λάβει έναντι των άλλων κοινοποιημένων σχεδίων μέτρων.  

Σύμφωνα με το σημείο 15 της σύστασης 2008/850 / ΕΚ,15 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το παρόν 
                                                 
13 Τα έσοδα από την αγορά ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών έχουν μειωθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια, από περίπου 700 000 ευρώ (το 2009) σε αναμενόμενα έσοδα της τάξης μόνο των 
100 000 ευρώ για το 2013.  

14 Στη συμπληρωματική απάντηση του ΓΕΡΗΕΤ στο αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών  
αναφέρεται ότι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς κατά την 
προσεχή ρυθμιστική περίοδο, εν όψει και της ισχυρής θέσης στην αγορά της ΑΤΚ σε άλλες αγορές 
τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, το ΓΕΡΗΕΤ δήλωσε ότι θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της άρσης του 
ρυθμιστικού παρεμβατισμού στην εν λόγω αγορά κατά την επόμενη αναθεώρηση. 

15 Σύσταση 2008/850/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για τις κοινοποιήσεις, τις 
προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 23. 
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έγγραφο στον ιστότοπό της. Η Επιτροπή δεν θεωρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτό. Μπορείτε να ενημερώσετε την Επιτροπή16 εντός τριών εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του εάν θεωρείτε ότι, σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες 
περί επιχειρηματικού απορρήτου, το παρόν έγγραφο περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
επιθυμείτε να απαλειφθούν πριν τη δημοσίευση.17 Κάθε σχετικό αίτημα πρέπει να αιτιολογείται. 

Με εκτίμηση, 
Για την Επιτροπή,  
Robert Madelin 
Γενικός Διευθυντής 

                                                 
16 Η αίτησή σας πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: CNECT-

ARTICLE7@ec.europa.eu ή με τηλεομοιοτυπία: +32 2 298 87 82. 
17 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής 

της πριν από την παρέλευση του εν λόγω τριημέρου. 

 


