
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 02.04.2003

C (2003) 1082 τελικό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 02.04.2003

µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη
συµφωνία για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M. 2876 � Newscorp / Telepiù)

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2
σηµείο α,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/972, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

την απόφαση της Επιτροπής της 29ης ∆εκεµβρίου 2002 για την κίνηση της διαδικασίας
στην παρούσα υπόθεση,

αφού έδωσε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις
απόψεις τους σε σχέση µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1⋅ διορθωµένη έκδοση ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ.13

2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ.1

ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις Συγκεντρώσεις3,

την τελική έκθεση του συµβούλου ακροάσεων στην παρούσα υπόθεση4,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Στις 16 Οκτωβρίου 2002 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 («κανονισµός περί συγκεντρώσεων»), για
σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µε την οποία η επιχείρηση The News Corporation Limited,
Australia (στο εξής �Newscorp�) αποκτά τον πλήρη έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 3
του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, των ιταλικών εταιρειών συνδροµητικής τηλεόρασης
Telepiù Spa και Stream Spa (στο εξής, αντίστοιχα �Telepiù� και �Stream�)· η απόκτηση
του ελέγχου αυτού θα γίνει µέσω εταιρείας - οχήµατος ειδικού σκοπού, η οποία θα
αγοράσει τις µετοχές των εν λόγω εταιρειών συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Telepiù και η
Stream θα συγκεντρώσουν τις δραστηριότητές της τους σε κοινή πλατφόρµα δορυφορικής
συνδροµητικής τηλεόρασης απευθείας µετάδοσης (DTH). Η Telecom Italia S.p.A. (η
οποία πρωταγωνιστεί στην ιταλική αγορά τηλεπικοινωνιών, στο εξής �Telecom Italia�) θα
κατέχει µειοψηφικό µερίδιο (19,9%) στη νέα κοινή πλατφόρµα συνδροµητικής
τηλεόρασης.

2. Κατόπιν εξέτασης της κοινοποίησης και όλων των δεσµεύσεων που υπέβαλε η
Newscorp στις 31 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή κατέληξε στις 29 Νοεµβρίου 2002 στο
συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων και ότι προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµό της
µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ. Συνεπώς η Επιτροπή αποφάσισε να
κινήσει τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 σηµείο γ) του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων.

3. Στις 14 Ιανουαρίου 2003 η Newscorp υπέβαλε νέες δεσµεύσεις.

4. Στις 5 και 6 Μαρτίου 2003 πραγµατοποιήθηκε προφορική ακρόαση.

5. Στις 13 Μαρτίου 2003 η Newscorp υπέβαλε τις τελικές δεσµεύσεις της.

6. Η Συµβουλευτική Επιτροπή συζήτησε το σχέδιο της παρούσας απόφασης στις 20
Μαρτίου 2003.

I ΤΑ ΜΕΡΗ

7. Η Newscorp είναι εταιρεία µέσων ενηµέρωσης που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ,
Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Λατινική Αµερική και Λεκάνη του Ειρηνικού. Οι
δραστηριότητες της Newscorp περιλαµβάνουν την παραγωγή και διανοµή
κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, τη δορυφορική και
καλωδιακή τηλεοπτική µετάδοση, την έκδοση εφηµερίδων, περιοδικών και βιβλίων, την
παραγωγή και διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών προβολής και διαφήµισης, την
ανάπτυξη ψηφιακής µετάδοσης, την ανάπτυξη συστηµάτων πρόσβασης υπό όρους και

                                                
3 ΕΕ C �199 ., σ�

4 ΕΕ C �200., σ�
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διαχείρισης συνδροµητών  και τη δηµιουργία και διανοµή on-line (επιγραµµικών)
προγραµµάτων.

8. Η Telepiù ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1991 ως πλατφόρµα αναλογικής
συνδροµητικής τηλεόρασης. Από το 1996, η Telepiù λειτουργεί επίσης ως
συνδροµητικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας µέσω ψηφιακής δορυφορικής µετάδοσης
(DTH) και, σε µικρότερο βαθµό, µέσω καλωδιακής µετάδοσης. Η Telepiù
δραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα της ψηφιακής χερσαίας µετάδοσης (DTT) σε
δοκιµαστική βάση σε λιγοστές περιοχές της ιταλικής επικράτειας. Από το 1997 η
Telepiù ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Vivendi Universal S.A. Η  Telepiù λειτουργεί
κυρίως µέσω των θυγατρικών της. Ειδικότερα, η Europa T.V. S.p.A. και η Prima TV
S.p.A. είναι υπεύθυνες για τις εκδοτικές δραστηριότητες της Telepiù και για την αγορά
τηλεοπτικών δικαιωµάτων επί αθλητικών διοργανώσεων και κινηµατογραφικών
ταινιών. Έχουν, αντίστοιχα, αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης της αναλογικής
χερσαίας µετάδοσης και άδεια για δορυφορική ψηφιακή µετάδοση. Η Omega TV S.p.A.
είναι υπεύθυνη για τις εσωτερικές παραγωγές προγράµµατος και τη διαχείριση της
προσφοράς της ψηφιακής δορυφορικής µετάδοσης µε πληρωµή ανά εκποµπή της
Telepiù. Η Atena Servizi S.p.A. παρέχει τις τεχνικο-διοικητικές υπηρεσίες για την
ψηφιακή πλατφόρµα και τις αγορές δικαιωµάτων µετάδοσης για τους σταθµούς τρίτων
που θα προσφέρονται στη συγκεκριµένη πλατφόρµα. Τέλος η TeleCare S.p.A., εταιρεία
ελεγχόµενη από την Atena Servizi, είναι υπεύθυνη για το κέντρο κλήσεων.

9. Η Stream συστάθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί ως πλατφόρµα συνδροµητικής
τηλεόρασης στην Ιταλία το 1998, µεταδίδοντας σε DTH. Το διάστηµα µεταξύ 1993 και
1997 η Stream λειτουργούσε µόνον ως προµηθευτής υπηρεσιών διανοµής
προγραµµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης για άλλες επιχειρήσεις. Σήµερα η Stream
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας, µεταδίδοντας
τα σήµατά της µέσω δορυφόρου και, σε µικρότερο βαθµό, καλωδιακά. Πριν τα µέσα
του 2000 οι µέτοχοι της Stream ήσαν οι εξής: Telecom Italia (35%), Newscorp (35%),
Cecchi Gori Group FINMAVI S.p.A. (CGG) (18%) και S.D.S. � Società Diritti Sportivi
S.r.l. (SDS) (12%). Από τα µέσα του 2000, κατόπιν άδειας της Επιτροπής5 τον έλεγχο
της Stream απόκτησαν από κοινού η Newscorp και η Telecom Italia εξ ηµισείας κατόπιν
συµφωνίας των µετόχων.

II Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

10. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση συνίσταται στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου
της Telepiù και της Stream από τη Newscorp µε σκοπό τη συνέχιση του συνδυασµού
των κοινών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό, την 1η
Οκτωβρίου 2002, η Newscorp και η Telecom Italia συνήψαν «συµφωνία εξαγοράς
µετοχών» µε την Vivendi Universal S.A., τον όµιλο Canal+ S.A. και την Canal+ Europe
B.V. (που αναφέρονται συλλογικά ως �όµιλος Vivendi�), η οποία προβλέπει την
απόκτηση του 100% των µετοχών της Telepiù από τη Newscorp µέσω εταιρείας -
οχήµατος ειδικού σκοπού που ανήκει εξ ολοκλήρου στη Stream.

                                                
5 Υπόθεση COMP/M.1978 Telecom Italia/News Television/Stream της 29/06/2000, που δηµοσιεύεται

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής : http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.
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11. Ταυτόχρονα, η Newscorp και η Telecom Italia συνήψαν «συµφωνία πλαίσιο» µε την
οποία προτίθενται: (i) να παρέχουν χρηµατοδότηση στη Stream, (ii) να
επανακαθορίσουν τα συµφέροντά τους και τους αντίστοιχους ρόλους τους στη Stream
και, µέσω της Stream, να συστήσουν και να εισφέρουν κεφάλαια σε µία κατά 100%
ελεγχόµενη θυγατρική της Stream ως εταιρεία-όχηµα ειδικού σκοπού που θα
πραγµατοποιήσει την εξαγορά της Telepiù και (iii) να ρυθµίσουν τις µελλοντικές
σχέσεις τους ως µετόχων της Stream και τη σχετική συµµετοχή στην εταιρεία-όχηµα
ειδικού σκοπού. Οι πράξεις αυτές θα ακολουθηθούν από τη δηµιουργία κοινής
πλατφόρµας συνδροµητικής τηλεόρασης DTH που θα συγχωνεύσει τις δραστηριότητες
της Stream και της Telepiù.

12. Τέλος, η «συµφωνία των µετόχων», που επισυνάπτεται στη συµφωνία πλαίσιο, διέπει τη
σχέση µεταξύ της Newscorp και της Telecom Italia ως µετόχων της Stream.

13. Η Telecom Italia θα έχει συµµετοχή 19,9% στην κοινή πλατφόρµα και η Newscorp
80,1%. Πιθανόν κι άλλοι επενδυτές να είναι σε θέση να προσχωρήσουν στη µετοχική
δοµή απλώς και µόνο για λόγους οικονοµικού συµφέροντος. Η συµφωνία εξαγοράς
µεριδίων αναφέρει ότι οι εν λόγω πιθανοί επενδυτές δεν θα έχουν, είτε µεµονωµένα είτε
από κοινού µε άλλους, κανένα δικαίωµα ελέγχου επί της κοινής πλατφόρµας, πράγµα
που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να ασκούν καµία επίδραση στον καθορισµό της
επιχειρηµατικής πολιτικής ούτε να συµµετέχουν στο σχεδιασµό της διαχείρισής της.

14. Καίτοι βασίζεται σε διάφορες συµβάσεις, η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της
Stream και της Telepiù από τη Newscorp πρέπει να θεωρηθεί ως ενιαία συγκέντρωση µε
µοναδικό σκοπό την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της κοινής πλατφόρµας από
τη Newscorp. Η σχεδιαζόµενη πράξη αποτελεί συνεπώς συγκέντρωση υπό την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 σηµείο β του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

15. Η σχεδιαζόµενη πράξη αποτελεί εξέλιξη πράξης που είχε εξετάσει διεξοδικά η Ιταλική
Αρχή Ανταγωνισµού (�IAA�) το 20026. Βάσει εκείνης της πράξης, σε αντίθεση µε την
παρούσα, ο όµιλος Vivendi θα αποκτούσε τον αποκλειστικό έλεγχο της ιταλικής
πλατφόρµας συνδροµητικής τηλεόρασης DTH που προκύπτει από το συνδυασµό των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Stream και της Telepiù. Στο σενάριο εκείνο, η
Telecom Italia από κοινού µε τη Newscorp ήσαν οι «πωλητές», ενώ στην παρούσα
υπόθεση, η Telecom Italia διατηρεί κάποια σχέση µε την κοινή πλατφόρµα. Η πράξη
εγκρίθηκε από την ΙΑΑ µε απόφαση της 13ης Μαΐου 2002, η οποία επιβάλλει όρους
παρεµφερείς µε τις αναλήψεις υποχρεώσεων που υπέβαλαν τα µέρη κατά το πρώτο
στάδιο της έρευνας της Επιτροπής. Στη συνέχεια η συµφωνία εγκαταλείφθηκε από τον
όµιλο Vivendi.

III Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

                                                
6 Απόφαση της Ιταλικής Αρχής Ανταγωνισµού (�IAA�) της 13ης Μαΐου 2002 (υπόθεση C/5109).

* Ορισµένα τµήµατα του παρόντος κειµένου διατυπώθηκαν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την τήρηση του
απορρήτου. Τα τµήµατα αυτά περικλείονται µέσα σε αγκύλες και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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16. Ο ολικός συνδυασµένος κύκλος εργασιών των συγκεκριµένων επιχειρήσεων παγκοσµίως
υπερβαίνει τα 5.000 εκατ.  EUR (Newscorp [�]*EUR τον Ιούνιο του 2002, Stream
[�]*EUR το 2001, Telepiù [�]*EUR το 2001). Ο ολικός κύκλος εργασιών σε ολόκληρη
την Κοινότητα  εκάστης από δύο τουλάχιστον από τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις
υπερβαίνει τα 250 εκατ. EUR (Newscorp [�]*EUR  τον Ιούνιο του 2002 και Telepiù
[�]*EUR το 2001, ενώ η Stream πραγµατοποίησε [�]*EUR το 2001).  Τα µέρη δεν
πραγµατοποιούν άνω των δύο τρίτων του κύκλου εργασιών τους σε ένα και το αυτό
κράτος µέλος (η Newscorp πραγµατοποιεί τα δύο τρίτα του κύκλου εργασιών της σε
ολόκληρη την Κοινότητα στο Ηνωµένο Βασίλειο, η Stream και η Telepiù στην Ιταλία).
Συνεπώς η πράξη έχει κοινοτική διάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

IV ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17. Η συγκέντρωση επηρεάζει ορισµένες αγορές στην ιταλική επικράτεια.

1. Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η αγορά προϊόντος

18. Η Newscorp θεωρεί ότι η σχεδιαζόµενη πράξη πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της
συνολικής αγοράς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης στην Ιταλία που περιλαµβάνει
υπηρεσίες τόσο συνδροµητικής τηλεόρασης όσο και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης.
Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο
τµηµάτων σε προηγούµενες αποφάσεις7. Η Newscorp προβάλλει την άποψη ότι, σε
σχέση µε την ιταλική αγορά, η Επιτροπή µπορεί, για διάφορους λόγους, να καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι η σχετική αγορά προϊόντος πρέπει να περιλαµβάνει υπηρεσίες
τόσο συνδροµητικής τηλεόρασης όσο και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης. Η
Newscorp ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η ισχύς των τηλεοπτικών φορέων ελεύθερης
πρόσβασης στην ειδική περίπτωση της Ιταλίας ασκεί πραγµατική πίεση στις
επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης.

                                                
7 Αποφάσεις της Επιτροπής της 10ης Σεπτεµβρίου 1991, υπόθεση αριθ. IV/M.110, ABC/Generale des

Eaux/Canal+/W.H. Smith TV, παρ. 11· 20 Σεπτεµβρίου 1995, υπόθεση αριθ. M.553,
RTL/Veronica/Endemol, παρ. 20.
Οι αναφερόµενες αποφάσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
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19. Η εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα υπόθεση έδειξε ότι στην
Ιταλία υπάρχει σαφής διάκριση, από την άποψη τόσο των καταναλωτών όσο και των
προµηθευτών, µεταξύ τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης και συνδροµητικής
τηλεόρασης. Το πεδίο της έρευνας συµπεριλάµβανε τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς
ελεύθερης πρόσβασης, τους προµηθευτές καναλιών, τα ποδοσφαιρικά σωµατεία και τις
ενώσεις καταναλωτών. Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά τα
βασικά ζητήµατα που ανέκυψαν από τον έλεγχο της αγοράς.

Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ελεύθερης πρόσβασης

20. Η διαπίστωση ότι η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης και η συνδροµητική τηλεόραση
αποτελούν ξεχωριστές αγορές αναγνωρίζεται τόσο από τις µεγαλύτερες
(ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που µεταδίδουν σε εθνική κλίµακα) όσο και από τις
περισσότερες µικρότερες (ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που µεταδίδουν σε περιφερειακή ή
τοπική κλίµακα) επιχειρήσεις τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης. Σχεδόν όλοι οι
ερωτηθέντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποστήριξαν ότι ο τύπος περιεχοµένου και τα
προγράµµατα που προσφέρει η συνδροµητική τηλεόραση δεν είναι τα ίδια µε αυτά που
διατίθενται στην τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό δηµιουργεί σαφώς
διαφορετική έλξη των δύο υπηρεσιών για τους τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, όσον
αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς, δεδοµένου ότι
διαφέρουν τα επιχειρηµατικά πρότυπα των δύο τύπων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, οι
επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης δεν είναι σε θέση να µεταστραφούν
βραχυπρόθεσµα στην τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης και αντιστρόφως, χωρίς αυτό
να συνεπάγεται σηµαντικό πρόσθετο κόστος και κινδύνους8. Ειδικότερα, η τηλεόραση
ελεύθερης πρόσβασης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε έσοδα προερχόµενα από
διαφηµίσεις ή δηµόσια κονδύλια (κρατικές συνεισφορές), ενώ η συνδροµητική
τηλεόραση βασίζεται σε έσοδα προερχόµενα από τις συνδροµές (και σε πολύ µικρότερο
βαθµό � γύρω στο 5% στην Ιταλία � από διαφηµίσεις).

21. Ενώ το «κοινό» (ή «µερίδιο» τηλεθεατών) αποτελεί την παράµετρο για την εκτίµηση
της επιτυχίας της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης (λαµβάνοντας υπόψη το δυνητικό
ποσοστό τηλεθεατών που επηρεάζονται από τη διαφήµιση), ο αριθµός των
συνδροµητών αποτελεί τη βασική παράµετρο για τη συνδροµητική τηλεόραση. Οι
απαντώντες ανέφεραν επίσης ότι για συγκεκριµένα είδη περιεχοµένου, για παράδειγµα
αθλητικά προγράµµατα και, ειδικότερα, ποδοσφαιρικούς αγώνες, η συνδροµητική
τηλεόραση είναι σε θέση να προσφέρει πολυάριθµες εκδηλώσεις, ακόµα και
ταυτόχρονα. Aυτή η προσφορά δέσµης καναλιών είναι ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη
που διατίθεται σε τηλεθεατές ελεύθερης πρόσβασης που, στην καλύτερη περίπτωση,
παρακολουθούν µία εκδήλωση τη φορά, για παράδειγµα ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Συνεπώς, εν προκειµένω, οι υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης και τηλεόρασης
ελεύθερης πρόσβασης δεν είναι πλήρως ανταλλάξιµες από την προοπτική του
καταναλωτή. Πράγµατι, ορισµένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ελεύθερης πρόσβασης
επισήµαναν ότι οι τηλεθεατές της συνδροµητικής τηλεόρασης ενδιαφέρονται συνήθως
για προγράµµατα συγκεκριµένου είδους, για παράδειγµα αθλητικές διοργανώσεις και
κινηµατογραφικές ταινίες, που διατίθεται αποκλειστικά στη συνδροµητική τηλεόραση.

                                                
8 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του

κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, 97/C372/03, παράγραφος 20. Ως βραχυπρόθεσµη νοείται «περίοδος
που δεν προϋποθέτει σηµαντική προσαρµογή των ενσώµατων και άυλων στοιχείων ενεργητικού».
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22. Επιπλέον, ορισµένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ελεύθερης πρόσβασης που κυριαρχούν
στην αγορά ανέφεραν ότι, ακόµα και αν υπάρχει κάποιος βαθµός αλληλεπίδρασης
µεταξύ συνδροµητικής τηλεόρασης και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης, οι εταιρείες
που παρέχουν περιεχόµενο τείνουν να πολλαπλασιάζουν τις πηγές εσόδων τους,
προβαίνοντας σε σαφή διάκριση  των «κατηγοριών πωλήσεων» µεταξύ συνδροµητικής
τηλεόρασης και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό συµβάλλει σαφώς στον
προσδιορισµό ξεχωριστών αγορών.

Προµηθευτές καναλιών

23. Παρεµφερείς απόψεις διατύπωσαν πολλοί προµηθευτές καναλιών, που ανέφεραν ότι η
συνδροµητική τηλεόραση και η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης ανήκουν σε
διακεκριµένες αγορές.

24. Οι διαφορές που υπάρχουν στα τυπικά µοντέλα εσόδων µεταξύ των δύο τύπων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων συµβάλλουν στην τοποθέτησή τους σε διαφορετικά
ανταγωνιστικά πεδία από την άποψη της προσφοράς. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, καίτοι
εν προκειµένω υπάρχει άµεση οικονοµική σχέση µεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα
και των τηλεθεατών όσον αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση (µέσω των συνδροµών),
αυτό δεν ισχύει για την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης, όπου η οικονοµική σχέση
υφίσταται µεταξύ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και των διαφηµιστικών εταιρειών.
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα προγράµµατά τους, από την άποψη των
τελικών καταναλωτών η σχέση µεταξύ των δύο τύπων τηλεόρασης µπορεί να
χαρακτηριστεί ως «συµπληρωµατική» παρά «εναλλακτική».

25. Λαµβάνοντας υπόψη την προοπτική της προσφοράς των παραγωγών θεµατικών
καναλιών,  οι απαντώντες ανέφεραν ότι µόνον η συνδροµητική τηλεόραση θεωρείται
πιθανός αγοραστής του περιεχοµένου, ενώ οι επιχειρήσεις τηλεόρασης ελεύθερης
πρόσβασης µετά δυσκολίας αποτελούν κατάλληλη εναλλακτική λύση.

26. Παρ� όλα αυτά, ορισµένοι απαντώντες υποστήριξαν ότι όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
ανταγωνίζονται σε µία παγκόσµια αγορά λιανικής για τηλεθεατές και σε µία παγκόσµια
αγορά χονδρικής για την απόκτηση υλικού προγράµµατος. Εν προκειµένω, αναφέρθηκε
ότι «όσον αφορά την απόκτηση των καλούµενων ταινιών «αρχείου» (ταινίες που
µεταδίδονται από συνδροµητικά κανάλια όχι µεγάλης θεαµατικότητας), υπάρχει
ανταγωνισµός µεταξύ συνδροµητικής τηλεόρασης και τηλεόρασης ελεύθερης
πρόσβασης». Όµως, κατά τον προσδιορισµό ορισµένων ειδικών στοιχείων του
περιεχοµένου, ένα τρίτο µέρος αναγνώρισε ότι «εν γένει, δεν υπάρχει ανταγωνισµός
µεταξύ επιχειρήσεων συνδροµητικής τηλεόρασης και επιχειρήσεων τηλεόρασης
ελεύθερης πρόσβασης όσον αφορά την απόκτηση/πώληση καναλιών και
προγραµµάτων». Ένας άλλος από τους απαντώντες ανέφερε ότι, σε κάθε περίπτωση,
ακόµα και αν η συνδροµητική τηλεόραση και η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης
αποτελούν ξεχωριστές αγορές, «αµφότερες βασίζονται στις ίδιες πηγές προγραµµάτων»,
πράγµα που «σηµαίνει ότι οι τιµές και οι όροι που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµατεύσεων στο ένα τµήµα επηρεάζουν και το άλλο».
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27. Τρίτοι υπογράµµισαν ότι οι δύο αγορές διαφέρουν ουσιαστικά λόγω κυρίως τεσσάρων
στοιχείων: (α) το επιχειρηµατικό πρότυπο που καθιστά τα δύο προϊόντα διαφορετικά
από την άποψη της προσφοράς, (β) τη διάσταση, (γ) το περιεχόµενο και (δ) τα
προγράµµατα. Αφήνοντας κατά µέρος τα τρία πρώτα στοιχεία, που έχουν ήδη
συζητηθεί, όσον αφορά τα προγράµµατα, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι η
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης έχει σταθερές «ώρες µετάδοσης του προγράµµατος»
καθ� όλη τη διάρκεια της ηµέρας και της εβδοµάδας, ενώ η συνδροµητική τηλεόραση
(ιδίως τα θεµατικά κανάλια που προσφέρονται µέσω συνδροµητικών πλατφορµών) έχει
προγραµµατισµό που επιτρέπει διάφορες «επαναλήψεις» του ίδιου περιεχοµένου/
προγράµµατος σε διάφορες χρονικές στιγµές στη διάρκεια της ίδιας ηµέρας και
εβδοµάδας. Συνεπώς, οι τηλεθεατές της συνδροµητικής τηλεόρασης µπορούν να
παρακολουθούν το πρόγραµµα της επιλογής τους (σε συνδροµητικό κανάλι) αρκετές
φορές στη διάρκεια της ίδιας ηµέρας ακόµα και της ίδιας εβδοµάδας.

28. Οι απαντώντες, όµως αναγνώρισαν ότι η παρουσία υψηλού αριθµού χερσαίων
τηλεοράσεων ελεύθερης πρόσβασης στην Ιταλία επηρεάζει το βαθµό διείσδυσης των
υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης και, σε κάποιο βαθµό, την ικανότητα των
προµηθευτών περιεχοµένου να διανέµουν τα προϊόντα τους µέσω συνδροµητικής
πλατφόρµας.

Ποδοσφαιρικές οµάδες

29.  Τα ποδοσφαιρικά σωµατεία έχουν πολύ στενή σχέση µε επιχειρήσεις συνδροµητικής
τηλεόρασης, εφόσον η ροή εσόδων τους εξαρτάται ιδιαίτερα από την πώληση των
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων τους στη συνδροµητική τηλεόραση. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την Ιταλία. Στην πραγµατικότητα, η ευρεία πλειοψηφία των
ιταλικών ποδοσφαιρικών σωµατείων (οµάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας)
ανέφεραν ότι οι αγορές συνδροµητικής τηλεόρασης και τηλεόρασης ελεύθερης
πρόσβασης είναι σαφώς ευδιάκριτες και ότι η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης δεν
ανταγωνίζεται άµεσα στην ίδια αγορά µε τη συνδροµητική τηλεόραση. Η διαφορά
έγκειται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: (α) τεχνολογικές διαφορές, (β) το καθεστώς
αδειών/εγκρίσεων που απαιτείται για τη λειτουργία στο συγκεκριµένο τοµέα, (γ) τη
σχέση µε τους τελικούς χρήστες και (δ) το διαφορετικό σύστηµα χρηµατοδότησης στο
οποίο βασίζονται οι δύο τύποι τηλεόρασης. Συνεπώς οι βασικές αυτές διαφορές πρέπει
να συνδυαστούν µε την κυριότερη διαφορά όσον αφορά την «προσφορά προϊόντος» που
χαρακτηρίζει τις δύο αγορές.

30. Από την προοπτική της προσφοράς, υποστηρίζεται ότι, όσον αφορά την απευθείας
µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων που πραγµατοποιούνται καθ� όλη τη διάρκεια του
έτους (για παράδειγµα το Ιταλικό Κύπελλο, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας) η
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης δεν ανταγωνίζεται τη συνδροµητική τηλεόραση για
την απόκτηση των σχετικών αποκλειστικών δικαιωµάτων, ενώ υπάρχει κάποιος βαθµός
ανταγωνισµού για φιλικές ποδοσφαιρικές συναντήσεις, κυριότερα στιγµιότυπα ή άλλα
προϊόντα. Η πλειονότητα των ποδοσφαιρικών οµάδων τείνουν να θεωρούν το
«ποδόσφαιρο» ως ενιαίο προϊόν που συνδέεται κυρίως µε την εκµετάλλευσή του από τη
συνδροµητική µετάδοση. Οι ενδεχόµενες εξαιρέσεις εν προκειµένω (για παράδειγµα,
κυριότερα στιγµιότυπα ή µαγνητοσκοπηµένες συναντήσεις) δείχνουν ότι µπορεί να
υπάρχουν κάποια περιθώρια για την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης ώστε να
εκµεταλλευτεί συναφή µε το ποδόσφαιρο προϊόντα, αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι
σποραδικού χαρακτήρα και οριακής σηµασίας.
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31. Εν προκειµένω, ορισµένοι από τους απαντώντες ανέφεραν ότι εφόσον οι κάτοχοι
δικαιωµάτων (οι ποδοσφαιρικές οµάδες), το προϊόν (ο ποδοσφαιρικός αγώνας) και ο
στόχος (οι καταναλωτές) είναι τελικώς οι ίδιοι, ανεξαρτήτως του τρόπου µετάδοσης
(κρυπτογραφηµένος ή απευθείας µετάδοση), µπορεί να υποστηριχθεί ότι η
συνδροµητική τηλεόραση και η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης ανταγωνίζονται στην
ίδια αγορά. Όµως, λαµβανοµένου υπόψη (α) του γεγονότος ότι οι πλατφόρµες
συνδροµητικής τηλεόρασης έχουν τη δυνατότητα να µεταδίδουν πολλούς αγώνες
ταυτόχρονα και (β) ότι οι ποδοσφαιρικές οµάδες, ιδίως οι µεσαίες και οι µικρές,
προτιµούν να πωλούν τα δικαιώµατά τους στη συνδροµητική τηλεόραση προκειµένου
να διατηρηθεί η προσέλευση στα γήπεδα, καθώς επίσης και (γ) των χαρακτηριστικών
και της συµπεριφοράς στην αγορά των περισσότερων προµηθευτών δικαιωµάτων όσον
αφορά ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, συνάγεται ότι υπάρχει σαφής διαφορά στα
προϊόντα για τα οποία είναι εφικτό και εύκολο να υποβληθούν προσφορές.

Ενώσεις καταναλωτών

32. Τέθηκαν κάποια ερωτήµατα σε σχετικές ιταλικές ενώσεις καταναλωτών (Adusbef,
Aduc, Altroconsumo, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori). Οι απαντώντες
ανέφεραν ότι ακόµα και αν µπορεί να υφίσταται στην Ιταλία ανταγωνιστική πίεση
µεταξύ τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης και συνδροµητικής τηλεόρασης λόγω της
ύπαρξης τεράστιου δικτύου τηλεοράσεων ελεύθερης πρόσβασης που έχουν σηµαντική
σειρά προγραµµάτων, είναι παρ� όλα αυτά απίθανο αύξηση της τάξης του 5-10% των
συνδροµών για πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης να επιφέρει «µεταστροφή» των
συνδροµητών και διακοπή συνδροµής ή µη προσέλκυση συνδροµητών 9.

33. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο τηλεθεατής της συνδροµητικής τηλεόρασης διαφέρει
τυπικά από τον τηλεθεατή της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης. Οι καταναλωτές που
επιθυµούν να εγγραφούν ως συνδροµητές καθοδηγούνται από ένα ιδιαίτερα έντονο
ενδιαφέρον για ειδικά θέµατα (όπως αθλητικά προγράµµατα, κινηµατογραφικές ταινίες
ή µουσικά προγράµµατα), τα οποία δεν θεωρούν ότι καλύπτει η παραδοσιακή γενικού
χαρακτήρα τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Εν προκειµένω, αναφέρθηκε ότι η
απόφαση εγγραφής είναι συχνά συναισθηµατικού χαρακτήρα, καθοδηγούµενη από την
έλξη του περιεχοµένου που προσφέρει η συνδροµητική τηλεόραση, για παράδειγµα
ποδοσφαιρικοί αγώνες της εθνικής οµάδας. Το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται να
καθιστά ασαφή τα όρια µεταξύ του καταναλωτή υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης
και του «υποστηρικτή» ή οπαδού συγκεκριµένης οµάδας ή αθλήµατος ή περιεχοµένου.

Συµπληρωµατικά στοιχεία

34. Η έρευνα αγοράς τόνισε ορισµένα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της διάκρισης µεταξύ
των αγορών συνδροµητικής τηλεόρασης και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης.

35. Το πρώτο στοιχείο σχετίζεται µε το διαφορετικό λογισµικό που απαιτείται για τη χρήση
συνδροµητικής τηλεόρασης σε αντίθεση µε την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Ο

                                                
9 Εν προκειµένω, ο «ρυθµός κίνησης» αποτελεί το µέτρο δυσαρέσκειας των πελατών έναντι της

συνδροµητικής τηλεόρασης. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι αύξηση κατά 15-20% είναι πιθανότερο
να επιφέρει «µεταστροφή» των συνδροµητών.
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καταναλωτής συνδροµητικής τηλεόρασης χρειάζεται έναν αποκωδικοποιητή (το
καλούµενο «set top box» -ειδική συσκευή που χορηγείται σε κάθε συνδροµητή- ή STB)
για την αποκρυπτογράφηση του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος. Το STB αγοράζεται ή
εκµισθώνεται, επιπλέον του συνήθους τηλεοπτικού δέκτη. Το STB είναι συσκευή µε
λογισµικό που ο καταναλωτής τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης δεν χρειάζεται για τη
χερσαία αναλογική µετάδοση. Η διαφορά στις απαιτήσεις λογισµικού είναι ιδιαίτερα
σηµαντική στην Ιταλία δεδοµένου ότι, προς το παρόν, καµία τηλεόραση ψηφιακής
χερσαία µετάδοσης (DTT) δεν διατίθεται στο εµπόριο. ∆εν αποκλείεται στο µέλλον η
διαφορά αυτή να καταστεί λιγότερο σηµαντική εφόσον, µετά την εισαγωγή της DTT, οι
δέκτες «χερσαίας» µετάδοσης θα χρειάζονται επίσης αποκωδικοποιητή για τη λήψη των
ψηφιακών σηµάτων. Όµως, βάσει των προγραµµάτων της ιταλικής κυβέρνησης η
εισαγωγή της DTT θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη του 2006 (σε αντίθεση µε άλλες χώρες
όπως η Ισπανία ή το Ηνωµένο Βασίλειο10, όπου τα ψηφιακά χερσαία µέσα µετάδοσης
είναι ήδη λειτουργικά). Επιπλέον, οι τελευταίες προβλέψεις της αγοράς δείχνουν ότι η
αναλογική τηλεόραση στην Ιταλία θα καταργηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο.

36. Επιπλέον οι ξεχωριστές λειτουργικότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, που
µέχρι σήµερα διατίθενται µόνο σε καταναλωτές συνδροµητικής τηλεόρασης είναι
επίσης σηµαντικές. Εκτός από τη δυνατότητα της ταυτόχρονης προβολής διαφόρων
γεγονότων µέσω πολλαπλών καναλιών, η συνδροµητική τηλεόραση στην Ιταλία
προσφέρει ολόκληρο φάσµα πρόσθετων χαρακτηριστικών που είναι εφικτά µόνο µέσω
της ψηφιακής τεχνολογίας. Σαφή παραδείγµατα αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι
Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγράµµατος (EPG) και η διαδραστικότητα. Οι τηλεθεατές
αθλητικών διοργανώσεων µπορούν να επιλέγουν εύκολα το θέαµα που επιθυµούν να
παρακολουθήσουν, ακολουθώντας για παράδειγµα τις διάφορες µηχανές λήψεως που
κινηµατογραφούν το Grand Prix της Formula 1 (από το εσωτερικό του ενός
αυτοκινήτου στο άλλο ή το χώρο παραπλεύρως της πίστας), ξαναβλέποντας τη φάση
όπου σηµειώνεται γκολ στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ή παρακολουθώντας ένα
πέναλτι από τη µηχανή λήψεως που βρίσκεται εντός του τέρµατος.

37. Όλα τα περιγραφόµενα στοιχεία δείχνουν ότι, προς το παρόν, η συνδροµητική
τηλεόραση και η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης παραµένουν σαφώς ευδιάκριτες
αγορές στην Ιταλία, παρά την αναντίρρητη αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αγορών.
Είναι σαφές ότι όσο ελκυστικότερη είναι η προσφορά ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα
ελεύθερης πρόσβασης, τόσο µικρότερο είναι το κίνητρο για ένα τηλεθεατή να επιλέξει
τη συνδροµητική τηλεόραση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε χώρες όπως η Ιταλία
όπου η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης προσφέρει ευρεία επιλογή καναλιών, όπου
ορισµένα περιλαµβάνουν περιεχόµενα που θεωρούνται ελκυστικά. Εν προκειµένω, η
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης ασκεί αναµφίβολα κάποια πίεση στη συνδροµητική
τηλεόραση.

38. Παρ� όλα αυτά, το κρίσιµο ερώτηµα είναι κατά πόσον η πίεση αυτή είναι επαρκώς
ισχυρή ώστε να καταστήσει την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης υποκατάστατο της
συνδροµητικής τηλεόρασης. Εν προκειµένω, η ελκυστικότητα της προσφοράς ενός
ραδιοτηλεοπτικού φορέα τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης εξαρτάται εξ ορισµού από
τα περιεχόµενα που προσφέρει σε τηλεθεατές. Προς το παρόν, όπως φαίνεται από την
έρευνα της αγοράς, οι τύποι περιεχοµένων που θεωρούνται στην Ιταλία «υψηλής

                                                
10 Εν προκειµένω, µπορεί να επισηµανθεί ότι στην Ισπανία, η  Quiero TV µετέδιδε ως φορέας

συνδροµητικής µετάδοσης DTT µέχρι τα τέλη του 2002 και, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η ITV µεταδίδει
µέσω DTT.
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θεαµατικότητας» (ειδικότερα, πρόσφατες κινηµατογραφικές επιτυχίες και αθλητικά
προγράµµατα, κυρίως ποδόσφαιρο) διατίθενται αποκλειστικά µέσω ραδιοτηλεοπτικών
φορέων συνδροµητικής τηλεόρασης. Αφενός, τα αθλητικά σωµατεία έχουν έντονη την
τάση να πωλούν τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης µόνο σε φορείς συνδροµητικής
τηλεόρασης. Αφετέρου, οι σηµαντικότεροι παραγωγοί κινηµατογραφικών ταινιών
πωλούν τα δικαιώµατα µετάδοσης κινηµατογραφικών ταινιών βάσει ενός συστήµατος
«κατηγοριών» δικαιωµάτων που προβλέπει ότι η «κατηγορία» συνδροµητική
τηλεόραση προηγείται της «κατηγορίας» τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Μέχρι
σήµερα, οι προµηθευτές περιεχοµένου ήσαν απρόθυµοι να παραιτηθούν από το
σύστηµα «κατηγορία» συνδροµητική τηλεόραση καθώς αυτό θα σήµαινε παραίτηση
από µία πρόσθετη πηγή εσόδων. Για όσο χρονικό διάστηµα εφαρµόζεται αυτό το
επιχειρηµατικό µοντέλο, η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης δεν θα είναι σε θέση να
ανταγωνιστεί τη συνδροµητική τηλεόραση όσον αφορά τη µετάδοση πρόσφατων
κινηµατογραφικών επιτυχιών αµέσως µετά τις «κατηγορίες» του οικιακού βίντεο.
Συνεπώς, προς το παρόν υπάρχει στην Ιταλία σαφής διαφορά όσον αφορά τα
περιεχόµενα «υψηλής θεαµατικότητας» που µπορεί να προσφέρει η τηλεόραση
ελεύθερης πρόσβασης και η συνδροµητική τηλεόραση και, το σηµαντικότερο, όσον
αφορά το χρόνο µετάδοσης του εν λόγω περιεχοµένου.

39. Η παρούσα κατάσταση δεν αποκλείει, όµως, το γεγονός η διάκριση µεταξύ των δύο
αγορών να καταστεί σαφέστερη στο µέλλον, για λόγους που συνδέονται µεταξύ άλλων
µε την εξέλιξη της τεχνολογίας εν γένει και την πρόοδο της ψηφιοποίησης στην Ιταλία.
Η µελλοντική εισαγωγή της DTΤ στην Ιταλία θα επιφέρει ασφαλώς αλλαγές στο
τηλεοπτικό τοπίο. Επιπλέον, η γενική τάση σύγκλισης µεταξύ των διαφόρων
οπτικοακουστικών µέσων αφενός και σύγκλισης µεταξύ µέσων ενηµέρωσης και
τηλεπικοινωνιών αφετέρου είναι πιθανό να επιφέρει αυξανόµενη εγγύτητα µεταξύ των
διαφόρων τρόπων µε τους οποίους η ψυχαγωγία και η ενηµέρωση παρέχονται στους
καταναλωτές και των τρόπων µε τους οποίους οι συγκεκριµένοι καταναλωτές τις
απολαµβάνουν.

Προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής

40. Τα πορίσµατα από την έρευνα της αγοράς στην παρούσα υπόθεση είναι παρεµφερή µε
τους ορισµούς της σχετικής αγοράς που επιβεβαίωσε η Επιτροπή σε προηγούµενες
υποθέσεις και οι αρχές ανταγωνισµού άλλων κρατών µελών11. Στο παρελθόν η
Επιτροπή υποστήριξε ότι υπάρχει ξεχωριστή αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, χωρίς
διάκριση µεταξύ χερσαίας, δορυφορικής, καλωδιακής ή µε άλλο µέσο µετάδοσης. Η
συγκεκριµένη αγορά χρηµατοδοτείται από συνδροµές και, σε µικρότερο βαθµό,
διαφηµίσεις και διακρίνεται από την αγορά τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης, που
χρηµατοδοτείται από διαφηµίσεις ή/και κρατικές συνεισφορές12.

                                                
11 Βλ. για παράδειγµα, για το ΗΒ, την απόφαση στην υπόθεση NTL/CWC, http://www.competition-

commission.org.uk/fulltext/437c2.pdf, για την Ιταλία την απόφαση της IAA, που αναφέρεται στην
υποσηµείωση 6 ανωτέρω, για τη συγκέντρωση του Οµίλου Canal+/Stream της 13 Μαΐου 2002 και, για
την Ισπανία, την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης στην υπόθεση Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía
Digital της 29ης Νοεµβρίου 2002.

12 Υπόθεση COMP JV 37 BskyB/Kirch Pay TV, υπόθεση IV M. 993 Bertelsmann/Kirch/Première, υπόθεση
COMP M. 2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) Studio Channel Ltd, υπόθεση COMP JV
57-TPS, υπόθεση COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital. Σε ορισµένες από αυτές
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41. Ενώ στην περίπτωση της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης υπάρχει εµπορική σχέση
µόνο µεταξύ του προµηθευτή του προγράµµατος και της διαφηµιστικής εταιρείας, στην
περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης υπάρχει επίσης άµεση µεταξύ του
προµηθευτή του προγράµµατος και του τηλεθεατή ως συνδροµητή. Έτσι η
συνδροµητική τηλεόραση διατίθεται στην αγορά µέσω δικτύου διανοµέων ή οµάδων
πωλήσεων. Το σύστηµα διαχείρισης συνδροµητών είναι βασικό και η επιχείρηση
συνδροµητικής τηλεόρασης χρειάζεται τεχνολογία πρόσβασης υπό όρους (CAS)
προκειµένου να περιορίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες της στους συνδροµητές που
πληρώνουν.

42. Συνεπώς οι όροι του ανταγωνισµού διαφέρουν για τη συνδροµητική τηλεόραση και την
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Ενώ στην περίπτωση της τηλεόρασης ελεύθερης
πρόσβασης η σχέση µεταξύ του µεριδίου τηλεθέασης και των ποσοστών διαφήµισης
αποτελεί τη βασική παράµετρο, στην περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης
βασικός παράγοντας είναι η σχέση µεταξύ της διαµόρφωσης προγραµµάτων και του
αριθµού συνδροµών. Το γεγονός ότι οι συνδροµητές είναι προετοιµασµένοι να
καταβάλουν σηµαντικά ποσά για τη συνδροµητική τηλεόραση, δείχνει σαφώς ότι η
συνδροµητική τηλεόραση είναι ένα διαφορετικό προϊόν µε σαφή στόχο.

43. Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τη συνδροµητική τηλεόραση, η Επιτροπή
προσδιόρισε στο παρελθόν δύο άλλες πιθανές αγορές: τις υπηρεσίες πληρωµής ανά
εκποµπή13 και τις διαδραστικές υπηρεσίες ψηφιακής µετάδοσης14, όπου η τελευταία
θεωρείται ως συνδεόµενη και συµπληρωµατική της συνδροµητικής τηλεόρασης. Όσον
αφορά ειδικότερα υπηρεσίες όπως «πληρωµή ανά εκποµπή» (PPV), «οιονεί
βιντεοπαραγγελία» (nVoD) και «βιντεοπαραγγελία» (VoD), η έρευνα της αγοράς
αποκάλυψε ότι, προς το παρόν, µπορούν να θεωρηθούν τµήµατα της αγοράς
συνδροµητικής τηλεόρασης15.

Τηλεοπτικά κανάλια, ειδικότερα τα συνδροµητικά κανάλια DTH

                                                                                                                                                     
τις αποφάσεις κατέστη σαφές ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της συνδροµητικής τηλεόρασης είναι ότι οι
τηλεθεατές πρέπει να διαθέτουν ένα δοµοστοιχείο αποκρυπτογράφησης (αποκωδικοποιητής). Στο πλαίσιο
αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι, σήµερα, απαιτείται επίσης η χρήση ειδικών συσκευών για κάθε
συνδροµητή για την ψηφιακή χερσαία και δορυφορική τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Όλες οι
αποφάσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

13 Υπόθεση COMP M. 2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL) Studio Channel Ltd. Απόφαση
της Επιτροπής της 20.12.2000, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

14 Υπόθεση COMP JV 37 BskyB/Kirch Pay TV, Απόφαση της Επιτροπής της 2.03.2000, που δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:  http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

15 Η πληρωµή ανά εκποµπή είναι άλλη υπηρεσία όπου εκτός από την πληρωµή συνδροµής, ο πελάτης
πρέπει να πληρώνει σε βάση προϊόντος για να παρακολουθήσει το περιεχόµενο (για παράδειγµα, µια
κινηµατογραφική ταινία ή αθλητική διοργάνωση). Η βιντεοπαραγγελία και η οιονεί βιντεοπαραγγελία
αποτελούν διαφορετικούς τρόπους προκειµένου οι πελάτες συνδροµητικής τηλεόρασης να έχουν
πρόσβαση σε περιεχόµενα βίντεο σε ατοµική βάση.
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44. Κάποιος βαθµός οµοιότητας υπάρχει µεταξύ των συνδροµητικών καναλιών ειδικού
ενδιαφέροντος (που σε ορισµένα κράτη µέλη διατίθενται ξεχωριστά στην αγορά16) και
πλατφορµών συνδροµητικής τηλεόρασης. Μεµονωµένα κανάλια δεν µπορούν να
εξοµοιωθούν µε τη συνδροµητική τηλεόραση που περιλαµβάνει πολλά κανάλια όπως η
Stream και ηTelepiù, όπου οι συνδροµητές µπορούν να αποκτήσουν δέσµη καναλιών µε
«βασικό» και «υψηλής θεαµατικότητας» περιεχόµενο (πακέτο). Παρ� όλα αυτά, σε
αµφότερες τις περιπτώσεις (κανάλια DTH και συνδροµητική τηλεόραση µε πολλά
κανάλια), σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας της
αγοράς, υπάρχει άµεση εµπορική σχέση µεταξύ του προµηθευτή του προγράµµατος και
του τηλεθεατή ως συνδροµητή. Αµφότερα διατίθενται στην αγορά µέσω δικτύου
διανοµέων ή χρησιµοποιώντας οµάδες πωλήσεων. Το σύστηµα διαχείρισης
συνδροµητών είναι σηµαντικό και αµφότερα απαιτούν τεχνολογία πρόσβασης υπό
όρους (CAS) προκειµένου να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους σε συνδροµητές που
πληρώνουν.

45. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι,
στο µέλλον, ανεξάρτητα κανάλια DTH µπορούν να ασκήσουν ανταγωνιστικές πιέσεις
στην ιταλική αγορά έναντι συνδροµητικών πλατφορµών µε πολλά κανάλια όπως η
Stream και η Telepiù εάν περιλαµβάνουν ιδίως περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας
(πρόσφατες κινηµατογραφικές ταινίες, αθλητικά προγράµµατα και ποδοσφαιρικούς
αγώνες).

46. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα συνδροµητικά
κανάλια αποτελούν πιθανή ξεχωριστή αγορά προϊόντος εντός της συνολικής αγοράς
συνδροµητικών υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση θα µπορούσε να οδηγήσει
στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης βάσει οποιουδήποτε πιθανού ορισµού αγοράς
προϊόντος.

Συµπέρασµα

47. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, συνάγεται ότι η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι στην Ιταλία,
καίτοι υπάρχει δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης και
συνδροµητικής τηλεόρασης, πράγµα που έχει επίδραση στη διείσδυση και την επιτυχία
της συνδροµητικής τηλεόρασης, υπάρχουν δύο ξεχωριστές αγορές τη συγκεκριµένη
χρονική στιγµή, οµοίως µε τα πορίσµατα των ερευνών της Επιτροπής στον ίδιο τοµέα.

Γεωγραφική αγορά

                                                
16 Για παράδειγµα, αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του ΗΒ όσον αφορά το "Channel 4".
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48. Παρά το γεγονός ότι σε ορισµένες εξειδικευµένες αγορές κανάλια µεταδίδουν σε
ολόκληρη την Ευρώπη, η τηλεοπτική µετάδοση παραµένει εν γένει οργανωµένη σε
εθνική βάση. Όπως ανέφερε ήδη η Επιτροπή σε ορισµένες αποφάσεις17, οι αγορές για
την οργάνωση της τηλεόρασης είναι εθνικού χαρακτήρα ή αφορούν οµοιογενείς
γλωσσικά περιοχές. Αυτό οφείλεται κυρίως σε διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα,
γλωσσικούς φραγµούς, πολιτιστικούς παράγοντες και άλλους διάφορους όρους του
ανταγωνισµού που κυριαρχούν στα µεµονωµένα κράτη µέλη. Ο συγκεκριµένος ορισµός
γεωγραφικής αγοράς επιβεβαιώθηκε στην παρούσα υπόθεση, µε ειδική αναφορά στην
αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Συνεπώς, τα όρια της αγοράς προϊόντος για την
παρούσα πράξη περιορίζονται στην ιταλική επικράτεια.

2. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Απόκτηση οπτικοακουστικών τηλεοπτικών περιεχοµένων (γενικές εκτιµήσεις)

49. Η πράξη έχει αντίκτυπο στον τοµέα του οπτικοακουστικού περιεχοµένου. Στο
εσωτερικό αυτής της αγοράς η Stream και η Telepiù δραστηριοποιούνται κυρίως ως
αγοραστές δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης18. Το οπτικοακουστικό
περιεχόµενο καλύπτει ορισµένα ετερογενή προϊόντα ψυχαγωγίας. Μεταξύ αυτών είναι,
µη περιοριστικά, κινηµατογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά προγράµµατα όλων των ειδών
(για παράδειγµα, τηλεταινίες, δραµατικές σειρές, κωµικές σειρές, ντοκιµαντέρ,
διαγωνισµοί γνώσεων και τηλεπαιχνίδια και ειδήσεις), αθλητικές διοργανώσεις και
βασικά και θεµατικά κανάλια («οπτικοακουστικό περιεχόµενο»).

50. Όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς καταρτίζουν τα προγράµµατά τους - και γενικότερα
τις «προσφορές» τους � πρέπει να λαµβάνουν υπόψη διάφορες µορφές
οπτικοακουστικού περιεχοµένου. Σύµφωνα µε τη Newscorp, εφόσον η ποικιλία του
τηλεοπτικού περιεχοµένου είναι βασική για τη δηµιουργία επιτυχούς πλατφόρµας
συνδροµητικής τηλεόρασης, η απόκτηση τηλεοπτικού περιεχοµένου συνολικά πρέπει να
θεωρηθεί ξεχωριστή αγορά.

51. Εν προκειµένω, τα πορίσµατα της Επιτροπής δείχνουν ότι, καίτοι είναι αλήθεια ότι οι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, ιδίως οι πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης, πρέπει να
αγοράζουν ποικίλο τηλεοπτικό περιεχόµενο, από την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή, από
την προοπτική της τηλεοπτικής επιχείρησης, τα περιεχόµενα αυτά δεν δύνανται να
υποκατασταθούν (µία κινηµατογραφική ταινία και ένα αµιγώς τηλεοπτικό πρόγραµµα
δεν έχουν την ίδια αξία όσον αφορά την προσέλκυση καταναλωτών).

52. Από την πλευρά της προσφοράς, τα δικαιώµατα επί του τηλεοπτικού περιεχόµενου
αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής βάσει διαφόρων δοµών τιµολόγησης και δεν έχουν

                                                
17 Yπόθεση COMP JV 37 BskyB/Kirch Pay TV, υπόθεση IV M. 993 Bertelsmann/Kirch/Première,

Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Μαϊου 1998, Επίσηµη Εφηµερίδα L 053 , 27/02/1999 σ. 0001 � 0030.
Υπόθεση COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, απόφαση της Επιτροπής της
14.08.2002 που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

18 Η Fox (εταιρεία του Οµίλου Newscorp) δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη, παραγωγή και
παγκόσµια διανοµή κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών καναλιών. ∆ιαθέτει ορισµένα από αυτά
τα προϊόντα στην Ιταλία, ειδικότερα κινηµατογραφηµένα ψυχαγωγικά προγράµµατα.
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την ίδια οικονοµική αξία. Επιπλέον, οι προµηθευτές ειδικού περιεχοµένου δεν είναι σε
θέση να µετακινήσουν την παραγωγή µεταξύ των διαφόρων τύπων περιεχοµένων. Σε
προηγούµενες αποφάσεις, η Επιτροπή υποστήριξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον οι
ακόλουθες αγορές σχετικά µε τηλεοπτικά περιεχόµενα19: (α) κινηµατογραφικές ταινίες
υψηλής θεαµατικότητας, (β) ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που πραγµατοποιούνται
τακτικά (κάθε χρόνο) µεταξύ εθνικών οµάδων, (γ) ποδοσφαιρικές διοργανώσεις  που
δεν πραγµατοποιούνται τακτικά µεταξύ εθνικών οµάδων, (δ) άλλες αθλητικές
διοργανώσεις, (ε) θεµατικά και γενικά τηλεοπτικά κανάλια και (στ) τηλεοπτικά
προγράµµατα. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα σηµεία (α), (β), (γ) και (δ)
εκτιµήθηκαν στο παρελθόν τόσο από την πλευρά της προσφοράς (πωλήσεις από
κατόχους δικαιωµάτων) όσο και την πλευρά της ζήτησης (απόκτηση αποκλειστικών
δικαιωµάτων).

53. Επιπλέον, καίτοι θεωρητικά η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης και η συνδροµητική
τηλεόραση ανταγωνίζονται για την απόκτηση του προαναφερόµενου τηλεοπτικού
περιεχοµένου, υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες περιεχοµένων που αποκτώνται µόνο από
τη συνδροµητική τηλεόραση λαµβανοµένων υπόψη µεταξύ άλλων (i) των τιµών τους
και των όρων των υποκείµενων συµβάσεων (για παράδειγµα, οι πρόσφατες
κινηµατογραφικές ταινίες πωλούνται αποκλειστικά σε συνδροµητικά κανάλια
προκειµένου να αποκτηθούν πρόσθετα έσοδα από επακόλουθες πωλήσεις σε κανάλια
ελεύθερης πρόσβασης) (ii) στην ειδική περίπτωση των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων,
η ικανότητα ταυτόχρονης µετάδοσης πολλών αγώνων και το γεγονός ότι τα
περισσότερα ποδοσφαιρικά σωµατεία (ιδίως τα µικροµεσαία) δεν ενδιαφέρονται να
πωλήσουν τα δικαιώµατά τους στην τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης (εύκολα προσιτή
σε όλους τους τηλεθεατές) στην ίδια τιµή µε τη συνδροµητική τηλεόραση, εφόσον µία
τέτοια πολιτική πωλήσεων θα µείωνε τον αριθµό των θεατών στα γήπεδα.

54. Συνεπώς, αυτό ο τύπος ακριβού περιεχοµένου δεν προβάλλεται συνήθως στην
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα επί πρόσφατων
κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας και των τακτικότερων
ποδοσφαιρικών διοργανώσεων όπου συµµετέχουν εθνικές οµάδες (συγκεκριµένα το
ιταλικό κύπελλο) τείνουν να αποκτώνται σε αποκλειστική βάση από επιχειρήσεις
συνδροµητικής τηλεόρασης και αποτελούν τον βασικό παράγοντα («κινητήρια
δύναµη») που ωθεί τους καταναλωτές να γραφτούν συνδροµητές σε συγκεκριµένο
συνδροµητικό κανάλι/πλατφόρµα. Καίτοι κι άλλοι τύποι περιεχοµένων είναι σηµαντικοί
για να συµπληρωθεί το πακέτο της συνδροµητικής τηλεόρασης, δεν είναι κατ� ανάγκη
περιεχόµενα «τύπου κινητήριας δύναµης».

Αγορές προϊόντος

                                                
19  Βλ. ειδικότερα COMP M. 553 RTL/Veronica/Endemol, COMP M. 2050 Vivendi/CANAL+/Seagram,

υπόθεση 37.576 UEFA's Broadcasting Regulations, COMP M. 2211 Universal Studio Networks/De facto
(NTL) Studio Channel Ltd, COMP JV 57 TPS, COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía
Digital. Βλ. ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.
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55. Οι αγορές που επηρεάζονται από την παρούσα πράξη στις οποίες η συγκέντρωση
δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση από την πλευρά της ζήτησης (η απόκτηση των
δικαιωµάτων) είναι οι ακόλουθες: (α) αποκλειστικά δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών
ταινιών υψηλής θεαµατικότητας, (β) αποκλειστικά δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων
(κυρίως εθνικό πρωτάθληµα, εθνικό κύπελλο, Kύπελλο UEFA και Κύπελλο
Πρωταθλητριών UEFA), (γ) αποκλειστικά δικαιώµατα επί άλλων αθλητικών
διοργανώσεων, (δ) εξαγορά τηλεοπτικών καναλιών.

a) ∆ικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας

56. Στο παρελθόν η Επιτροπή προέβη σε κατακερµατισµό της αγοραστικής δραστηριότητας
για δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης σε ξεχωριστές αγορές ανάλογα µε το
χαρακτήρα του περιεχοµένου20. Ειδικότερα, στην υπόθεση συγκέντρωσης
Vivendi/CANAL+/Seagram 21 διαπίστωσε ότι η απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης
κινηµατογραφικών ταινιών αποτελεί ξεχωριστή αγορά, που διακρίνεται από τα αµιγώς
τηλεοπτικά προγράµµατα.

57. ΄Όσον αφορά ειδικότερα τις επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης, η απόφαση
Vivendi/CANAL+/Seagram  δείχνει ότι «από την πλευρά της ζήτησης, τα εν λόγω
δικαιώµατα δεν είναι ανταλλάξιµα από την προοπτική των επιχειρήσεων συνδροµητικής
τηλεόρασης. Ο λόγος είναι ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες και τα αµιγώς τηλεοπτικά
προγράµµατα δεν έχουν την ίδια αξία όσον αφορά την προσέλκυση πελατών. Από την
πλευρά της προσφοράς, τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής βάσει
διαφόρων δοµών τιµολόγησης και δεν έχουν την ίδια οικονοµική αξία. «Στη
συγκεκριµένη αγορά, τα µεγάλα χολιγουντιανά στούντιο κατέχουν πολύ ισχυρή θέση
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, εφόσον είναι η βασική πηγή επιτυχών
κινηµατογραφικών ταινιών».

58. Τελευταία22, η Επιτροπή κατέδειξε ότι η σχετική αγορά κινηµατογραφικών ταινιών
αποτελείτο κυρίως από «επιτυχείς κινηµατογραφικές ταινίες» που εν γένει αντιστοιχούν
στις ταινίες που παράγουν τα µεγάλα αµερικανικά στούντιο (οι µεγάλες χολιγουντιανές
εταιρείες παραγωγής ). Οι κινηµατογραφικές ταινίες που πωλούνται σε συνδροµητικά
κανάλια περιλαµβάνουν δικαιώµατα για τις καλούµενες «περιόδους πληρωµής»

                                                
20 Το γενικό ζήτηµα παρουσιάστηκε χωρίς να έχει διευθετηθεί από την προαναφερόµενη απόφαση TPS της

03.03.1999 (παράγραφος 34), στη συνέχεια διευθετήθηκε στην προαναφερόµενη απόφαση συγκέντρωσης
της 13.10.2000 στην υπόθεση COMP M.2050 Vivendi/CANAL+/Seagram.  Βλ. επίσης, όσον αφορά την
ύπαρξη ξεχωριστής αγοράς για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων επί ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται τακτικά στη διάρκεια του έτους, την κοινοποίηση των αιτιάσεων
στην υπόθεση COMP/C.2/37.398 Κοινή πώληση των δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών UEFA σε αποκλειστική βάση [δελτίο τύπου IP/01/1043 της 20.07.01], �Η Επιτροπή κινεί
τη διαδικασία κατά της πώλησης από την UEFA των δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών UEFA� και υπόµνηµα [MEMO/01/271 της 20/07/01] και υπόθεση COMP M. 2845
Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital.

21 Βλ. την προαναφερόµενη απόφαση της 13.10.2000, υπόθεση COMP M. 2050 Vivendi/CANAL+/Seagram.

22 Υπόθεση COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital.
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(«πληρωµή ανά εκποµπή», «οιονεί βιντεοπαραγγελία», «βιντεοπαραγγελία»), προβολή
«πρώτης κατηγορίας» και «δεύτερης κατηγορίας» 23.

59. Η πρώτη κατηγορία είναι η πρώτη περίοδος της διαθεσιµότητας ταινιών υψηλής
θεαµατικότητας στη συνδροµητική τηλεόραση µετά τις περιόδους πληρωµής. Οι
επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης που δεν έχουν κανένα δικαίωµα πρώτης
κατηγορίας επί κινηµατογραφικών ταινιών µπορούν µόνο να προσφέρουν
«παλαιότερες» ταινίες υψηλής θεαµατικότητας που έχουν ήδη µεταδοθεί προηγουµένως
από τη συνδροµητική τηλεόραση, οι καλούµενες ταινίες δεύτερης κατηγορίας. Σύµφωνα
µε προηγούµενες έρευνες της Επιτροπής 24, οι καταναλωτές δεν θεωρούν ότι οι ταινίες
δεύτερης κατηγορίας είναι ανταλλάξιµες µε ταινίες πρώτης κατηγορίας όσον αφορά το
στοιχείο του νέου. Επιπλέον, από την άποψη της προσφοράς, δεν είναι δυνατή η
υποκατάσταση µιας κινηµατογραφικής ταινίας πρώτης κατηγορίας µε ταινία δεύτερης
κατηγορίας. Στην πραγµατικότητα, στη Γαλλία, που τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν
αντικείµενο ξεχωριστής εµπορίας, τα δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας τιµολογούνται
µεταξύ 5% και 25%25 επί των δικαιωµάτων πρώτης κατηγορίας. Το σύστηµα εµπορικής
εκµετάλλευσης από επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης τείνει επίσης να ποικίλλει:
ενώ οι κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης κατηγορίας περιλαµβάνονται συνήθως στα
κανάλια υψηλής θεαµατικότητας, οι ταινίες δεύτερης κατηγορίας τείνουν να
µεταδίδονται από εξειδικευµένα κανάλια προβολής κινηµατογραφικών ταινιών.

60. Στη συγκεκριµένη περίπτωση της Ιταλίας, η διαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης
κατηγορίας δεν ήταν, µέχρι σήµερα, σηµαντική ή συναφής µε την τρέχουσα εµπορική
πρακτική. Σύµφωνα µε τη Newscorp, καµία από τις προϋπάρχουσες πλατφόρµες
συνδροµητικής τηλεόρασης δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση
δικαιωµάτων δεύτερης προβολής στη συνδροµητική τηλεόραση. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο των συµβάσεων παραγωγής26 που συνάπτουν οι ιταλικές εταιρείες
συνδροµητικής τηλεόρασης µε τις µεγάλες εταιρείες και τους σηµαντικότερους
εθνικούς παραγωγούς ταινιών, κανένα ειδικό δικαίωµα δεύτερης προβολής στη
συνδροµητική τηλεόραση δεν έχει αποκτηθεί ή πωληθεί. Παρ� όλα αυτά, η Telepiù έχει
δικαιώµατα προαγοράς δεύτερης κατηγορίας για ορισµένες κινηµατογραφικές ταινίες
και σε άλλες περιπτώσεις δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας δεν µπορούν να πωληθούν
σε τρίτους πριν την προβολή σε τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης, λόγω δικαιωµάτων
παρακράτησης. Επιπλέον, είναι πιθανό δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας να διατίθενται
στο µέλλον στην ιταλική αγορά.

                                                
23 Εν γένει, οι κινηµατογραφικές ταινίες για τη συνδροµητική τηλεόραση προβάλλονται σε διάφορες ώρες

και κατηγορίες. Μετά από µία χρονική περίοδο προβολής στις αίθουσες (6-8 µήνες) και ενοικιάσεις ή/και
πωλήσεις (4-6 µήνες) βιντεοκασετών οι κινηµατογραφικές ταινίες φθάνουν στους καταναλωτές
συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω περιόδου πληρωµής ανά εκποµπή (συνήθως τρίµηνη περίοδος). Οι
ταινίες µπορούν µετέπειτα να προβληθούν ως πρώτης κατηγορίας (συνήθως εξάµηνη περίοδος) και
δεύτερης κατηγορίας (συνήθως εξάµηνη περίοδος). Τέλος αποτελούν µέρος του αρχείου των µεγάλων
εταιρειών και διατίθενται στην αγορά τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης.

24 Υπόθεση COMP M. 2050 Vivendi/Canal+/Seagram, απόφαση της 13.10.2000, υπόθεση COMP M. 2845
Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, απόφαση της 14.08.2002, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

25 Υπόθεση COMP M. 2050 Vivendi/Canal+/Seagram, παράγραφος 19.

26 Τα δικαιώµατα προβολής στη συνδροµητική τηλεόραση (ιδίως αυτά που παρέχονται από τους
µεγαλύτερους παραγωγούς) αποκτώνται συνήθως µέσω των καλούµενων συµβάσεων παραγωγής. Οι
συµβάσεις παραγωγής είναι τυπικά συµβάσεις βάσει των οποίων ένας παραγωγός κινηµατογραφικών
ταινιών πωλεί το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της εταιρείας του σε δεδοµένη
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61. Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε σε µεγάλο βαθµό ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες
αποτελούν ένα αυτόνοµο περιεχόµενο «κινητήρια δύναµη» για επιχειρήσεις
συνδροµητικής τηλεόρασης. Επιπλέον, η δοµή της προσφοράς, τα χαρακτηριστικά
αυτού του τύπου περιεχοµένων και οι όροι τιµολόγησης επιτρέπουν να εκτιµηθεί η
απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης κινηµατογραφικών
ταινιών υψηλής θεαµατικότητας ως ξεχωριστή αγορά προϊόντος από άλλες αγορές
απόκτησης περιεχοµένων.

Γεωγραφικό πεδίο

62. Σε ορισµένες από τις αποφάσεις της, η Επιτροπή θεώρησε τη γεωγραφική αγορά εθνική
ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, περιφερειακή.27 Καίτοι τα περισσότερα από τα
δικαιώµατα προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες (από τις µεγάλες χολιγουντιανές
εταιρείες) και τίποτα δεν αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την απόκτηση δικαιωµάτων για
περισσότερες από µία επικράτεια τη φορά, τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης
διαχωρίζονται και πωλούνται κυρίως σε εθνική βάση ή, το πολύ, ανά οµοιογενή
γλωσσικά περιοχή και η τιµή διαρθρώνεται κατά τρόπο που η οικονοµική αξία των
συµβάσεων εξαρτάται από τη συγκεκριµένη επικράτεια για την οποία αποκτώνται τα
δικαιώµατα. Συνεπώς, λαµβανοµένης υπόψη των περιορισµών που επιβάλλει ο
καταµερισµός των δικαιωµάτων, το γεωγραφικό πεδίο της αγοράς είναι εθνικό ή
περιορίζεται σε µία οµοιογενή γλωσσικά περιοχή.

63. Στην Ιταλία οι άδειες όσον αφορά τα δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης
περιορίζονται στην εθνική ιταλική επικράτεια. Έτσι, στην παρούσα υπόθεση το
γεωγραφικό πεδίο της αγοράς είναι εθνικό.

β) ∆ικαιώµατα µετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων

64. Σ προηγούµενες υποθέσεις28 η Επιτροπή ανέφερε ότι υπάρχει ξεχωριστή αγορά για την
απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο
(το εθνικό πρωτάθληµα, κυρίως πρώτης κατηγορίας και κύπελλα, το Κύπελλο
Πρωταθλητριών UEFA και το Κύπελλο UEFA). Η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης
συµµετέχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών για δικαιώµατα επί του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών και του κυπέλλου UEFA.

                                                                                                                                                     
επιχείρηση. Όσον αφορά τις συµβάσεις παραγωγής για τη συνδροµητική τηλεόραση, οι επιχειρήσεις
συνδροµητικής τηλεόρασης αγοράζουν την κατηγορία για τηλεοπτική µετάδοση µετά τη διάθεση σε
οικιακό βίντεο και, όπου διατίθενται, πληρωµή ανά εκποµπή και βιντεοπαραγγελία. Στις περιπτώσεις
αυτές, η ίδια κινηµατογραφική ταινία µπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλες κατηγορίες προβολής. Η
τιµολόγηση αυτών των συµβάσεων λαµβάνει υπόψη τις εισπράξεις των κινηµατογραφικών ταινιών που
διανέµονται στις αίθουσες. Τυπικά, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης αγοράζουν
επακόλουθες κατηγορίες προβολής που αναφέρονται συνήθως ως κατηγορίες τηλεόρασης ελεύθερης
πρόσβασης.   

27 Υπόθεση COMP M. 2050 Vivendi/Canal+/Seagram, υπόθεση COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite
Digital/Vía Digital.

28 Υπόθεση 37.576- κανόνες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης της UEFA, υπόθεση COMP M. 2483
Canal+/RTL/GJCD/JV, υπόθεση COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital.
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65. Η συγκεκριµένη αγορά διακρίνεται από την απόκτηση δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής
µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που δεν
πραγµατοποιούνται τακτικά, όπως το Παγκόσµιο Κύπελλο ή το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθληµα, που πωλούνται από διάφορους οργανισµούς. Σε κάποιο βαθµό, οι
τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης συµµετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών
για τα συγκεκριµένα δικαιώµατα. Τα πορίσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα
της αγοράς για την παρούσα υπόθεση.

66. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η επηρεαζόµενη αγορά είναι εκείνη της
απόκτησης αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο
(το εθνικό πρωτάθληµα, κυρίως πρώτης κατηγορίας και κύπελλα, το Κύπελλο
Πρωταθλητριών UEFA και το Κύπελλο UEFA). Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε
σαφώς ότι ο συγκεκριµένος τύπος ποδοσφαιρικού περιεχοµένου αποτελεί ένα αυτόνοµο
περιεχόµενο «κινητήρια δύναµη» για φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης. Επιπλέον,
λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών αυτού του τύπου περιεχοµένων και των
όρων τιµολόγησης (που είναι σαφώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα των άλλων τακτικών
αθλητικών διοργανώσεων όπου συµµετέχουν οι εθνικοί σύλλογοι), η απόκτηση
αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των τακτικών
ποδοσφαιρικών διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων µπορεί να θεωρηθεί
ξεχωριστή αγορά προϊόντος, σαφώς διακρινόµενη από άλλες αγορές απόκτησης
περιεχοµένων.

Γεωγραφικό πεδίο

67. Οι κανονισµοί ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης της UEFA αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι
η αγορά δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
είναι εθνική εφόσον τα εν λόγω δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης πωλούνται εν
γένει σε εθνική βάση, ακόµα και για πανευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως το κύπελλο
UEFA και το κύπελλο πρωταθλητριών UEFA. Όσον αφορά τα δικαιώµατα
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης του εθνικού πρωταθλήµατος και τον αγώνων εθνικού
κυπέλλου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προϊόντος λόγω πολιτιστικών παραγόντων που
συνδέονται µε τη ζήτηση και τις εθνικές προτιµήσεις συνεπάγεται ότι το γεωγραφικό
πεδίο αντιστοιχεί στη χώρα που πραγµατοποιούνται οι αγώνες. Στην Ιταλία τα
αποκλειστικά δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σχετικά µε ποδοσφαιρικές
διοργανώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή ιταλικών συλλόγων
έχουν αποκτηθεί από ιταλικές ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, στην Ιταλία τα
δικαιώµατα επί του ιταλικού πρωταθλήµατος και του ιταλικού κυπέλλου αποτελούν
αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης.

68. Συνεπώς, όπως και στις προηγούµενες αποφάσεις, το γεωγραφικό πεδίο της αγοράς
στην παρούσα υπόθεση είναι εθνικό, δηλαδή περιορίζεται στην Ιταλία.

γ) ∆ικαιώµατα επί άλλων αθλητικών διοργανώσεων

69. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει θέση σχετικά µε το κατά πόσον η αγορά
απόκτησης αποκλειστικών δικαιωµάτων επί αθλητικών διοργανώσεων εκτός των δύο
ποδοσφαιρικών αγορών που αναφέρονται στις παραγράφους 64 και 65 ανωτέρω
µπορούν να κατακερµατιστεί σε διαφορετικές αγορές.
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70. Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε παρ� όλα αυτά ότι, ακόµα και αν τα περιεχόµενα αυτά
δεν αποτελούν βασική κινητήρια δύναµη για εγγραφές στη συνδροµητική τηλεόραση,
έχουν παρ� όλα αυτά ιδιαίτερη σηµασία για τις επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης
στο βαθµό που αφορούν διοργανώσεις µε δυνατότητα προσέλκυσης πολυάριθµων
τελικών καταναλωτών (για παράδειγµα, σηµαντικά τουρνουά τένις, αγώνες πυγµαχίας,
γκολφ και αγώνες ταχύτητας µοτοσικλέτας). Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αυτού του
τύπου περιεχοµένων και οι όροι τιµολόγησης δείχνουν ότι η απόκτηση αποκλειστικών
δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης για τις συγκεκριµένες αθλητικές
διοργανώσεις µπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή αγορά προϊόντων, που διακρίνεται από
άλλες αγορές απόκτησης περιεχοµένου.

71. Παρ� όλα αυτά, δεν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης να
αποφασιστεί κατά πόσον οι σχετικές αγορές πρέπει να χωριστούν σε διαφορετικές
αγορές ανάλογα µε τις µεµονωµένες αθλητικές διοργανώσεις όσον αφορά την απόκτηση
δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης από τηλεοπτικές επιχειρήσεις, εφόσον η
συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ανεξαρτήτως
των εναλλακτικών ορισµών της αγοράς προϊόντος.

Γεωγραφικό πεδίο

72. Όσον αφορά ορισµένες αθλητικές διοργανώσεις, τα δικαιώµατα αποκτώνται σε
αποκλειστική βάση για ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και, ανεξαρτήτως των
τεχνικών µέσων µετάδοσης, µεταπωλούνται στη συνέχεια κατά χώρα. Αυτές οι
σηµαντικές αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, έχουν πανευρωπαϊκό
ενδιαφέρον από την προοπτική της τηλεθέασης. Ένα άλλο παράδειγµα δικαιωµάτων επί
αθλητικών διοργανώσεων που πωλούνται σε πανευρωπαϊκή βάση είναι αυτά που
αποκτώνται από το κανάλι Eurosport, που µεταδίδει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

73. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ευρεία πλειοψηφία των αθλητικών δικαιωµάτων που
αποκτώνται από φορείς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης περιορίζονται σε συγκεκριµένη
χώρα ή οµοιογενή γλωσσικά περιοχή, συνάγεται ότι η αγορά απόκτησης δικαιωµάτων
µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων παραµένει εθνική ή περιορισµένη σε οµοιογενή
γλωσσικά περιοχή.

δ) Τηλεοπτικά κανάλια

74. Η έρευνα της αγοράς στην παρούσα υπόθεση επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία καναλιών
της συνδροµητικής τηλεόρασης που αποτελούν αντικείµενο ανεξάρτητης εµπορίας,
ειδικότερα σε πλατφόρµες DTH, µπορεί να συνιστά ανταγωνιστική πίεση έναντι των
πλατφορµών συνδροµητικής τηλεόρασης. Τηλεοπτικά κανάλια µπορούν επίσης να
αποκτηθούν από πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης για να συµπεριληφθούν στο
«πακέτο» τους και, όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή σε προηγούµενες υποθέσεις29,
είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη συνένωση των υπηρεσιών συνδροµητικής
τηλεόρασης και αποτελούν ξεχωριστή αγορά προϊόντος30. Τα κανάλια υψηλής

                                                
29 υπόθεση IV/36.237-TPS,.ΕΕ L 90, 02.04.1999 σελίδα 6.

30 COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital.
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θεαµατικότητας προέρχονται συνήθως από υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης µε
περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας (αθλητικές διοργανώσεις και κινηµατογραφικές
παραγωγές) που έχει αποκτηθεί από αρχικούς κατόχους δικαιωµάτων. Η έρευνα της
αγοράς έδειξε επίσης ότι ακόµα και αν µόνο τα κανάλια υψηλής θεαµατικότητας
αποτελούν µόνιµη βασική κινητήρια δύναµη για τις εγγραφές στη συνδροµητική
τηλεόραση, κι άλλα κανάλια, είναι, παρ� όλα αυτά, πολύ σηµαντικά για επιχειρήσεις
συνδροµητικής τηλεόρασης στο βαθµό που οι διάφοροι τύποι καναλιών (γενικών και
θεµατικών) συµβάλλουν στο να καταστεί το «πακέτο» της συνδροµητικής τηλεόρασης
ελκυστικό για τελικούς καταναλωτές.

75. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια, η πλευρά της προσφοράς αντιπροσωπεύεται από
προµηθευτές που αγοράζουν µεµονωµένες διοργανώσεις ή περιεχόµενα (εν γένει σε µη
αποκλειστική βάση) και τα συγκεντρώνουν σε δέσµες προς µεταπώληση σε
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Αυτό το χαρακτηριστικό της προσφοράς, τα χαρακτηριστικά
του τύπου των προσφερόµενων περιεχοµένων και οι όροι τιµολόγησης (χαµηλότερη
τιµή ανά ώρα συγκριτικά προς τα αποκλειστικά περιεχόµενα) σηµαίνουν ότι τα
τηλεοπτικά κανάλια µπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστή αγορά προϊόντος, διακρινόµενη
από άλλες αγορές απόκτησης περιεχοµένων.

76. Παρ� όλα αυτά, δεν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης να
αποφασιστεί κατά πόσον οι σχετικές αγορές πρέπει να χωριστούν σε διαφορετικές
αγορές ανάλογα µε µεµονωµένο τύπο καναλιού (γενικό ή θεµατικό, για παράδειγµα,
αθλητικές διοργανώσεις, παιδικά προγράµµατα ή ειδήσεις), εφόσον η συγκέντρωση θα
δηµιουργήσει κατάσταση µονοψωνίου ανεξαρτήτως των εναλλακτικών ορισµών αγοράς
προϊόντος.

Γεωγραφικό πεδίο

77. Όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο, η απόκτηση αυτών των καναλιών εξαρτάται κυρίως
από την πολιτιστική και κοινωνιολογική υποδοµή της χώρας στην οποία λειτουργεί η
πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης και σε κάθε περίπτωση φαίνεται να επηρεάζεται
έντονα και να περιορίζεται από κάθε µεµονωµένη εθνική επικράτεια. Συνεπώς,
οποιαδήποτε εναλλακτική αγορά προϊόντος θα έχει κατ� ανάγκη εθνική διάσταση. Αυτή
η εθνική διάσταση επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Ιταλίας: προµηθευτές έχουν
δηµιουργήσει ειδικά θεµατικά κανάλια στην ιταλική γλώσσα, προσαρµοσµένα στις
ιταλικές προτιµήσεις και η διανοµή πραγµατοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

B. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

78. Η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε σηµαντικές οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις σε ορισµένες
αγορές που σχετίζονται κάθετα.

1. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1.1 Γενικές εκτιµήσεις
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79. Η ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο
επιχειρήσεων: της Telepiù και της Stream.  Ειδικότερα, µετά την έναρξη των υπηρεσιών
DTH το 1996, το µέγεθος της ιταλικής αγοράς υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης
αυξήθηκε σηµαντικά  τόσο ως προς την αξία όσο και τον όγκο (αριθµός συνδροµητών).
Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν εκτίµηση του µεγέθους της αγοράς που παρέχουν τα
µέρη για την οριζόντια επηρεαζόµενη αγορά από το 1999 έως το 2001 όπου η ανάπτυξη
αυτή παρακολουθείται εύκολα (τα τρία έτη αναφοράς +80,8% ως προς την αξία και
+36,1% ως προς τον αριθµό των συνδροµητών).

Πίνακας 1

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αξία (σε 000� EUR)

1999 2000 2001
∆ιαφήµιση [�]* [�]* [�]*
Συνδροµές [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]*
Πηγή: Form CO

Πίνακας 2
Όγκος (αριθ. συνδροµητών)

1999 2000 2001
[�]* [�]* [�]*

Πηγή: Form CO

80. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι, πριν τη συγκέντρωση, η Telepiù (η εταιρεία στόχος)
κατείχε ήδη δεσπόζουσα θέση στην ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

81. Το 2001 η Telepiù είχε µερίδιο αγοράς [60-70]*% όσον αφορά τους συνδροµητές και
[65-75]*% όσον αφορά την αξία· η Stream είχε µερίδιο αγοράς [30-40]*% όσον αφορά
τους συνδροµητές και µερίδιο αγοράς [25-35]*% όσον αφορά την αξία.  Επιπλέον, το
Νοέµβριο του 2002 η Telepiù είχε µερίδιο αγοράς [65-75]*% όσον αφορά τον αριθµό
των συνδροµητών (ενώ η Stream έχει [25-35]*%), και µερίδιο αγοράς περίπου [70-
80]*% όσον αφορά τα έσοδα. Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν τις θέσεις της Stream
και της Telepiù πριν τη συγκέντρωση κατά την τριετία αναφοράς, σύµφωνα µε την αξία,
τον αριθµό των συνδροµητών (όγκο) και τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς:

Πίνακας 3

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ της Telepiù και της Stream πριν τη συγκέντρωση

Αξία (σε 000� EUR)

1999 2000 2001
Telepiù [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]*
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Πηγή: Form CO

Πίνακας 4
Όγκος (αριθ. συνδροµητών)

1999 2000 2001
Telepiù [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]*
Πηγή: Form CO

Πίνακας 5

Μερίδιο αγοράς (αξία/όγκος)

1999 2000 2001
Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος

Telepiù [85-95]*% [70-80]*% [75-85]*% [65-75]*% [65-75]*% [60-70]*%
Stream [5-15]*% [20-30]*% [15-25]*% [25-35]*% [25-35]*% [30-40]*%
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Πηγή: Form CO

1.2 Εκτιµήσεις σχετικά µε το κόστος στην ιταλική αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης

82. Η αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης χαρακτηρίζεται, στην Ιταλία και σε ολόκληρο τον
ΕΟΧ, από πολύ υψηλά επίπεδα κόστους που επιβάλλουν οι πλατφόρµες. Η δοµή του
κόστους µιας επιχείρησης συνδροµητικής τηλεόρασης καθορίζεται, σε σηµαντικό
βαθµό, από την επιβάρυνση των δικαιωµάτων επί του προγράµµατος και από το επίπεδο
του κόστους απόκτησης συνδροµητών (δαπάνες εµπορίας και προώθησης). Το
µεγαλύτερο µέρος της βάσης του κόστους λειτουργίας αποτελείται από το κόστος
προγραµµατισµού, που έφθασε πολύ υψηλά επίπεδα σε απόλυτους και σχετικούς όρους
στους λογαριασµούς των ιταλικών πλατφορµών συνδροµητικής τηλεόρασης ιδίως την
τελευταία διετία.

83. Το συγκεκριµένο κόστος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή προγράµµατος προκύπτει
κυρίως από την ανάγκη απόκτησης περιεχοµένων «υψηλής θεαµατικότητας»
(ειδικότερα ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και κινηµατογραφικών ταινιών, αλλά και,
για παράδειγµα, άλλων αθλητικών διοργανώσεων) που έχουν τη δυνατότητα να
προσελκύουν τηλεθεατές και να τους καθιστούν σταθερούς συνδροµητές της υπηρεσίας
συνδροµητικής τηλεόρασης (ή πληρωµής ανά εκποµπής). Σύµφωνα µε τα έγγραφα που
προσκόµισαν τα µέρη, το κόστος αυτό «είναι προβλέψιµο µεσοπρόθεσµα λόγω της
λήξης των συµβάσεων µε τους προµηθευτές περιεχόµενο». Συνεπώς µπορούν να
θεωρηθεί σε κάποιο βαθµό ως σταθερό ή αναπόφευκτο κόστος για τις πλατφόρµες. «Τα
δικαιώµατα αυτά αποτελούν συνήθως αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µε προµηθευτές
περιεχοµένου ανά συνδροµητή και συχνά περιλαµβάνουν ελάχιστες εγγυήσεις
πληρωµής ή συνδροµητή. Εφόσον επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθµός συνδροµητών, το
κόστος αυτό καθίσταται πλήρως µεταβλητό».

84. Καίτοι το συγκεκριµένο κόστος µπορεί να θεωρηθεί είτε σταθερό είτε µεταβλητό,
ανάλογα µε το αναλυτικό σύστηµα λογιστικής της εταιρείας, φαίνεται να αποτελεί
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σταθερά µία µάλλον σηµαντική επιβάρυνση για τις πλατφόρµες, ιδίως στην Ιταλία,
όπου το επίπεδο διείσδυσης της υπηρεσίας συνδροµητικής τηλεόρασης είναι
χαµηλότερο απ� ό,τι στις άλλες χώρες του ΕΟΧ και συνεπώς η πελατειακή βάση και τα
έσοδα, από τα οποία είναι πιθανό να αποσβεστεί  το συγκεκριµένο κόστος, είναι
περιορισµένα.

85. Το κόστος καθορίζεται µεταξύ άλλων από µακροπρόθεσµες αποκλειστικές συµβάσεις
µε προµηθευτές περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας που συχνά περιλαµβάνουν την
απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης όχι µόνο στη
συνδροµητική τηλεόραση και βάσει της πληρωµής ανά εκποµπή, αλλά και βάσει  οιονεί
βιντεοπαραγγελίας και βιντεοπαραγγελίας και περιλαµβάνουν διάφορες µορφές
προστασίας (δικαιώµατα παρακράτησης, αρνητικά αποκλειστικά δικαιώµατα και άλλα
παρεµφερή) όσον αφορά τη δυνατότητα για τρίτους να αποκτήσουν και να διανέµουν τα
ίδια περιεχόµενα µε άλλα υφιστάµενα και µελλοντικά µέσα µετάδοσης (καλωδιακά,
∆ιαδίκτυο, UMTS31, κλπ.).  Επιπλέον, σε γενικές γραµµές, οι συµβάσεις µε προµηθευτές
περιεχοµένου είναι διαρθρωµένες κατά τρόπο που σηµαντικό µέρος των τελών που οφείλει
να καταβάλει η επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης λαµβάνει τη µορφή του «ελάχιστα
εγγυηµένου», που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε έναν υποθετικά ελάχιστο αριθµό
συνδροµητών στην πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης. Εάν ο αριθµός των
συνδροµητών αυξηθεί πέραν αυτού του υποθετικού αριθµού, τότε θα αυξηθούν αναλόγως
τα τέλη που οφείλει να καταβάλει η επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης στον
προµηθευτή του περιεχοµένου.

86. Από την έναρξη της δραστηριότητας της συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία το
1991 και µετά την έναρξη της δραστηριότητας της Stream το 1998, το κόστος
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αυξήθηκε απότοµα. Ο παράγοντας αυτός επηρέασε
σηµαντικά την αποδοτικότητα των ανταγωνιστικών πλατφορµών, όπως φαίνεται από τα
στοιχεία που προσκόµισε η Newscorp.

87. Πράγµατι, το κοινοποιούν µέρος ανέφερε (στα έγγραφα που προσκοµίστηκαν κατά τη
διαδικασία) ότι την περίοδο 1991-2001 η Telepiù και η Stream υπέστησαν σηµαντικές
ζηµίες. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει ειδικότερα τις οικονοµικές ζηµίες που
σηµειώθηκαν από τις δύο πλατφόρµες  την περίοδο 1998 - 2001:

Πίνακας 6

ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (εκατ. EUR)
Telepiù Stream Σύνολο

1998 [�]* - [�]*
1999 [�]* [�]* [�]*
2000 [�]* [�]* [�]*
2001 [�]* [�]* [�]*

Σύνολο 1998-2001 [�]* [�]* [�]*
Πηγή: επεξεργασµένα στοιχεία της Form CO

                                                
31 Universal Mobile Telecommunications System.



25

88. Κατά την ενδελεχή εξέταση της προηγούµενης συγκέντρωσης (που στη συνέχεια
µαταιώθηκε) στην οποία ο όµιλος Vivendi θα αποκτούσε τον έλεγχο της Stream, η IAA
διαπίστωσε ότι το κόστος προγράµµατος αντιπροσώπευε γύρω στο [55-65]*% του
συνολικού κόστους των επιχειρήσεων συνδροµητικής τηλεόρασης DTH32.

1.3 Κόστος απόκτησης δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών

89. Τόσο η Stream όσο και η Telepiù έχουν αποκτήσει αρκετά σηµαντικό αριθµό δικαιωµάτων
επί κινηµατογραφικών ταινιών «υψηλής θεαµατικότητας» από τις µεγάλες αµερικανικές
εταιρείες και, επίσης, σε µικρότερο βαθµό από Ιταλούς παραγωγούς κινηµατογραφικών
ταινιών. Η συνολική αξία της απόκτησης (ανά πλατφόρµα) για την τελευταία τετραετία
εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 7

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αξία (σε 000� EUR)

1999 2000 2001 2002
Telepiù [�]* [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]* [�]*
Πηγή: στοιχεία επεξεργασµένα από τα µέρη

90. Την περίοδο 1999 - 2002, το ανωτέρω κόστος αντιπροσώπευε, κατά µέσον όρο, ποσοστό
ελαφρώς χαµηλότερο από [5-15]*% του συνολικού κόστους για την Telepiù και γύρω στο
[0-10]*% για τη Stream.

1.4 Κόστος δικαιωµάτων επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

91. Τόσο η Stream όσο και η Telepiù έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµό
δικαιωµάτων επί αθλητικών διοργανώσεων από ιταλικά ποδοσφαιρικά σωµατεία, για τη
ραδιοτηλεοπτική µετάδοση διοργανώσεων που αφορούν ιταλικούς συλλόγους και σχετικά
µε το ιταλικό πρωτάθληµα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, το Coppa Italia, το Κύπελλο
Πρωταθλητριών και το Κύπελλο UEFA. Η συνολική αξία της απόκτησης αυτών των
δικαιωµάτων, όσον αφορά το κόστος των πλατφορµών, για την τελευταία τετραετία
εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 8

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αξία (σε 000� EUR)

                                                
32 Απόφαση της Ιταλικής Αρχής Ανταγωνισµού (�IAA�) της 13ης Μαΐου 2002, παράγραφος 33 (υπόθεση

C/5109).
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1999 2000 2001 2002
Telepiù [�]* [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]* [�]*
Πηγή: στοιχεία επεξεργασµένα από τα µέρη

92. Την περίοδο 2000 - 2002, το ανωτέρω κόστος αντιπροσώπευε, κατά µέσο όρο, το [40-
50]*% του συνολικού κόστους για τη Stream και [20-30]*%  για την Telepiù.

1.5 Κόστος δικαιωµάτων επί άλλων αθλητικών διοργανώσεων

93. Τόσο η Stream όσο και η Telepiù έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµό αθλητικών
δικαιωµάτων σε σχέση µε άλλες αθλητικές διοργανώσεις όπως οι αγώνες της Φόρµουλα 1,
τα σηµαντικά τουρνουά τένις (Grand Slam) ή διοργανώσεις όπου συµµετέχουν ιταλικοί
σύλλογοι ή αθλητές. Η συνολική αξία της απόκτησης αυτών των δικαιωµάτων (σε επίπεδο
κόστους πλατφορµών) για την τελευταία τριετία εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 9

ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αξία (σε 000� EUR)

1999 2000 2001
Telepiù [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]*
Πηγή: στοιχεία επεξεργασµένα από τα µέρη

94. Την περίοδο 1999 - 2001 το ανωτέρω κόστος αντιπροσώπευε, κατά µέσο όρο, µόλις άνω
του [0-10]*% του συνολικού κόστους για την Telepiù και γύρω στο [0-10]*% για την
Stream.

1.6 Κόστος απόκτησης καναλιών

95. Τόσο η Stream όσο και η Telepiù έχουν αποκτήσει σηµαντικό αριθµό δικαιωµάτων επί
καναλιών προκειµένου να τα συµπεριλάβουν στα πακέτα τους ή εναλλακτικά στον
προγραµµατισµό τους. Η συνολική αξία της απόκτησης αυτών των δικαιωµάτων, όσον
αφορά το κόστος των πλατφορµών, για την τελευταία τετραετία εµφαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα. Το κόστος απόκτησης αυτών των δικαιωµάτων είναι επίσης αρκετά
υψηλό συγκριτικά προς τα υπόλοιπα δικαιώµατα του προγράµµατος ακόµα και αν τα
προγράµµατα αυτά δεν θεωρούνται «υψηλής θεαµατικότητας». Όµως, όταν λαµβάνεται
υπόψη ο αριθµός των ωρών µετάδοσης που αποκτώνται µέσω καναλιών συγκριτικά προς
τον αριθµό των ωρών µετάδοσης που αποκτώνται µέσω δικαιωµάτων επί
κινηµατογραφικών ταινιών και αθλητικών διοργανώσεων, το ωριαίο κόστος των καναλιών
είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το κόστος των άλλων δικαιωµάτων του προγράµµατος.
Παρ� όλα αυτά, τα κανάλια συµβάλλουν στην αύξηση της συνολικής ελκυστικότητας της
πλατφόρµας συνδροµητικής τηλεόρασης έναντι των τελικών χρηστών.
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Πίνακας 10

ΚΑΝΑΛΙΑ
Αξία (σε 000 EUR)

1999 2000 2001 2002
Telepiù [�]* [�]* [�]* [�]*
Stream [�]* [�]* [�]* [�]*
Σύνολο [�]* [�]* [�]* [�]*
Πηγή: στοιχεία επεξεργασµένα από τα µέρη

96. Το ανωτέρω κόστος αντιπροσώπευε, κατά µέσο όρο, [10-20]*% του συνολικού κόστους
για την Telepiù και [10-20]*% για τη Stream την περίοδο 2001-2002.

1.7 Κόστος των συνολικών δικαιωµάτων του προγράµµατος

97. Συνολικά, η απόκτηση δικαιωµάτων του προγράµµατος διαβρώνει σηµαντικά τα
περιθώρια εσόδων για καθεµία από τις δύο πλατφόρµες. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία
φαίνεται να δείχνουν βελτίωση των σχετικών ποσοστών. Η αναλογία «Συνολικό κόστος
προγράµµατος»/ «Συνολικά έσοδα από συνδροµές» µειώθηκε για την Telepiù από [85-
95]*% (το 2001) σε [75-85]*% (το 2002), και για τη Stream από [135-145]*% (το 2001)
σε [135-145]*% (το 2002).

98. Τα ανωτέρω φαίνεται να δείχνουν ότι η σχέση µεταξύ εξόδων και εσόδων για τις
πλατφόρµες είναι πλέον εκτός ελέγχου. Επιπροσθέτως, οι χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες
που γνώρισε η αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης από αµφότερες τις πλατφόρµες DTH
στην Ιταλία µειώνονται σήµερα σε κάποιο βαθµό χάρη στις αναληφθείσες προσπάθειες για
την καταπολέµηση της πειρατείας. Αυτό επέφερε αύξηση κατά 150.000 περίπου του
αριθµού των συνδροµητών της Telepiù τους τελευταίους µήνες του  2002.

2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

2.1 Οριζόντιες επιπτώσεις (παροχή υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης)

99. Η αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης είναι η συνολική αγορά υπηρεσιών συνδροµητικής
τηλεόρασης που, προς το παρόν, περιλαµβάνει υπηρεσίες όπως η συνδροµητική
τηλεόραση καθαυτή (υπό την αυστηρή έννοια του όρου), η πληρωµή ανά εκποµπή, η
βιντεοπαραγγελία και η οιονεί βιντεοπαραγγελία. Είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών
συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω διαφόρων µέσων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης,
συγκεκριµένα ψηφιακή χερσαία (επίσης γνωστή ως DTT), καλωδιακή ή δορυφορική
(επίσης γνωστή ως DTH). Η αναλογική χερσαία ραδιοτηλεοπτική µετάδοση είναι από
τεχνολογική άποψη κατά πολύ λιγότερο κατάλληλη για τη στήριξη της ταυτόχρονης
µετάδοσης µεγάλου αριθµού καναλιών, προγραµµάτων και αθλητικών διοργανώσεων,
τυπικών στοιχείων ενός πακέτου συνδροµητικής τηλεόρασης.
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100. Η ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης περιορίζεται βασικά µέχρι σήµερα στη
δορυφορική µετάδοση (DTH), όπου δραστηριοποιούνται τόσο η Stream όσο και η
Telepiù. Η Telepiù εξακολουθεί να διατηρεί υπολειπόµενο αριθµό συνδροµητών για τις
αρχικές αναλογικές υπηρεσίες της (κληρονοµιά από τον πρώτο καιρό της
συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω αναλογικών χερσαίων µέσων), ενώ οι καλωδιακές
αναπτύσσονται µόλις οριακά (µέσω της επιχείρησης e.Biscom) και η ψηφιακή χερσαία
τηλεόραση (DTT) βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο.

2.1 (α) Ανταγωνιστική τηλεόραση: καλωδιακή µετάδοση και µετάδοση DTΗ

101. Στην αγορά αυτή η Telepiù κατέχει δεσπόζουσα θέση µε µερίδιο αγοράς [65-75]*%
όσον αφορά τον αριθµό των συνδροµητών ([�]* το Νοέµβριο του 2002) και το
πιθανότερο [70-80]*% όσον αφορά τα έσοδα. Η Stream είναι ο µόνος ανταγωνιστής που
δραστηριοποιείται σήµερα στην αγορά µε [�]* συνδροµητές (το Νοέµβριο του 2002).
Τα µέρη υποστηρίζουν ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ιταλία επιτρέπει
περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων καλωδιακής τηλεόρασης, όπως η e.Biscom, που
κατέχει δίκτυο για την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών ικανό να φθάνει σε περίπου 1
εκατ. νοικοκυριά.

102. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις καλωδιακής τηλεόρασης, προς το παρόν µόνον η
e.Biscom παρέχει υπηρεσίες βιντεοπαραγγελίας και διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες
σε [10 000 � 20 000] συνδροµητές. Επιπλέον, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο της
e.Biscom, η εταιρεία υλοποιεί ένα ιδιόκτητο καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών που
φθάνει σε πελάτες σε περιορισµένο αριθµό ιταλικών µεγαλουπόλεων. Επιπλέον, η
e.Biscom µεταδίδει τις προσφορές συνδροµητικής τηλεόρασης της Telepiù και της
Stream µέσω του καλωδιακού δικτύου της, αλλά η κυριότητα των πελατών, οι όροι
πώλησης και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών παραµένουν στη Stream και την
Telepiù.

103. Όπως επισηµαίνει η Επιτροπή στην κοινοποίηση των αιτιάσεων προς τη Newscorp
δεν θα παραµείνει ουσιαστικά ανταγωνισµός στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
στην Ιταλία µετά τη συγκέντρωση. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που θα αντιµετωπίσει η
κοινή πλατφόρµα από επιχειρήσεις καλωδιακής µετάδοσης στην Ιταλία µπορεί να
θεωρηθούν αµελητέες. Ακόµη και η Newscorp έχει αναφέρει, σε δηµόσιες συσκέψεις
και παρουσιάσεις προς την επιχειρηµατική κοινότητα, ότι στην Ιταλία η συγχωνευθείσα
οντότητα δεν θα αντιµετωπίσει «κανένα ανταγωνισµό από την καλωδιακή τηλεόραση»
33.  Επιπλέον, τρίτοι ισχυρίστηκαν ότι το κόστος της καλωδιακής σύνδεσης είναι
υψηλότερο, σε σχετικούς όρους, απ� ό,τι σε άλλες αγορές.

104. Όσον αφορά τη DTH, η ιταλική ρύθµιση απαιτεί πρόσβαση τρίτων σε συστήµατα
πρόσβασης υπό όρους (CAS) µε ισότιµους, λογικούς όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις
και περιλαµβάνει υποχρεώσεις πολλαπλής αποκρυπρογράφησης34. Όµως, για λόγους

                                                
33 Για παράδειγµα, βλ. ∆ιάσκεψη για τα µέσα ενηµέρωσης The News Corporation Goldman Sachs 1

Οκτώβριος 2000 http://www.newscorp.com/investor/presentations.html.

34 Decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1999, per l'attuazione della direttiva
comunitaria  95/47/CE concernente dei segnali televisi. Decreto legislativo 17 maggio 1999. Attuazione
della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di signali televisi ref: GURI n° 145, 23/06/1999.
Legge 78 29.3.1999, Delibera AGCOM 216/00.
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που εξηγούνται κατωτέρω (η ανάγκη για κάθε πιθανό ανταγωνιστή DTH να αποκτήσει
CAS από τη Newscorp ή να συνάψει συµβάσεις πολλαπλής αποκρυπτογράφησης µε τη
Newscorp και η κυριότητα από τη Newscorp της πλατφόρµας DTH), κανένας
πραγµατικός ανταγωνισµός από τη DTH δεν µπορεί λογικά να αναµένεται µετά τη
συγκέντρωση εκτός εάν υπάρξουν πρόσθετες εγγυήσεις.

2.1 (β) Προοπτικές ανάπτυξης της DTT

105. Όσον αφορά τη DTT, οι όροι δυνητικής εισόδου εντός εύλογου χρονικού πλαισίου
είναι ασαφείς. Η ιταλική κυβέρνηση έχει ορίσει ως προθεσµία την 31η ∆εκεµβρίου 2006
για τη µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Ωστόσο, σύµφωνα µε
την έρευνα της αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή, η µετάβαση θα
πραγµατοποιηθεί το πιθανότερο σε µεταγενέστερο στάδιο. Στο Λευκό Βιβλίο για την
ψηφιακή χερσαία τηλεόραση της 8ης ∆εκεµβρίου 2000, η AGGOM (η ιταλική
ρυθµιστική αρχή για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών) επισηµαίνονται οι δυσκολίες
όσον αφορά τις συχνότητες για ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ειδικές συσκευές που
χορηγούνται σε κάθε συνδροµητή. Προτείνεται το ιταλικό κράτος να επιδοτεί την
απόκτηση ψηφιακού αποκωδικοποιητή σε κάθε νοικοκυριό.

106. Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσίευσε η Επιτροπή35 � που παραθέτουν τρίτοι �
προκειµένου να επιτευχθούν τα αναµενόµενα οφέλη της DTT, πρέπει να υπερκεραστούν
τα ακόλουθα εµπόδια: (i) οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να επενδύσουν στην
αναβάθµιση των δικτύων µετάδοσης, (ii) οι καταναλωτές θα πρέπει να εξοπλίσουν
όλους τους υπάρχοντες αναλογικούς δέκτες (κύριοι τηλεοπτικοί δέκτες, δευτερεύοντες
τηλεοπτικοί δέκτες και συσκευές εγγραφής βίντεο) µε µετασχηµατιστές/
αποκωδικοποιητές ή/και να τους αντικαταστήσουν σταδιακά µε ολοκληρωµένους
ψηφιακούς δέκτες, για να δέχονται DTT, (iii) οι ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να
αλλάξουν τις εθνικές συχνότητες έτσι ώστε να µπορούν να οργανωθούν ταυτόχρονες
εκποµπές.

107. Τρίτοι ανέφεραν επίσης ότι οι επιχειρήσεις DTT αντιµετωπίζουν τεχνικές
δυσχέρειες. Επισήµαναν ότι η τεχνολογία DTT είναι συχνά µη επαρκώς προβλέψιµη και
η σχετικά περιορισµένη ισχύς της όσον αφορά τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση δεν
παρέχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο αποκωδικοποιητής σε συγκεκριµένη περιοχή θα
λαµβάνει πράγµατι το σήµα 36.  Τρίτοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει παράδειγµα επιτυχούς
συνδροµητικής τηλεόρασης DTT στην Ευρώπη. Τρίτοι ισχυρίζονται ότι, εκτός από το
περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, ένα από τα βασικά κίνητρα για να πληρώνουν οι
πελάτες για συνδροµητική τηλεόραση παραµένει η ευρεία επιλογή των προσφερόµενων
καναλιών. Εάν αυτό είναι ορθό, µία επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης DTT µε
περιορισµένο εύρος ζώνης δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον αριθµό των
καναλιών που προσφέρει σήµερα η  Telepiù και η Stream.

                                                
35 Ψηφιακή µεταστροφή στη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση � Τελική έκθεση, 12 Απριλίου, 2002 από την

BIPE, Μελέτη συµβούλων για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ∆ηµοσιεύτηκε από τη Γ∆
Κοινωνία της Πληροφορίας.

36 Ωστόσο, αυτό φαίνεται να ισχύει µόνο για προηγούµενη ανάπτυξη της τεχνολογίας DTT που βασίστηκε
σε µη ρεαλιστικές υποθέσεις κάλυψης.
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108. Η βιωσιµότητα του µηχανισµού παροχής DTT όσον αφορά άλλους µηχανισµούς
παροχής από την άποψη της επιχείρησης συνδροµητικής τηλεόρασης εξαρτάται από δύο
παράγοντες: πρώτον, την υπάρχουσα υποδοµή λήψης, δηλαδή, τον αριθµό των
νοικοκυριών και των δεκτών που χρησιµοποιούν χερσαίες λήψεις· δεύτερον, το κόστος
µετάδοσης µέσω DTT, συγκριτικά προς την καλωδιακή και ψηφιακή δορυφορική
τηλεόραση. Το πάγιο κόστος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης DTT σε εθνική κλίµακα
είναι κατά πολύ υψηλότερο από ό,τι για το δορυφόρο. Σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη µελέτη, το κόστος ενός έτους ψηφιακής µετάδοσης µέσω δορυφόρου
ανέρχεται περίπου σε 0,5 εκατ. EUR ενώ το κόστος µετάδοσης DTT σε εθνική κλίµακα
ανέρχεται σε 5 εκατ. EUR. Τρίτοι κατέδειξαν επίσης ότι η ανταγωνιστικότητα, η
ελκυστικότητα και η χρησιµότητα του µηχανισµού παροχής DTT για εµπορικές
επιχειρήσεις δεν έχει αποδειχθεί και ότι, καθόσον η ποικιλία των καναλιών παραµένει
καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση της συνδροµητικής τηλεόρασης, η DTH
έχει εγγενές πλεονέκτηµα έναντι της DTT και θα συνεχίσει να κατέχει τη µερίδα του
λέοντος της αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία.

109. Όµως, εν προκειµένω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η βασική κινητήρια δύναµη για
την εγγραφή στη συνδροµητική τηλεόραση δεν είναι τόσο η ποικιλία των
προσφερόµενων καναλιών (ιδίως στην περίπτωση της Ιταλίας που διαθέτει σηµαντικό
αριθµό καναλιών ελεύθερης πρόσβασης) αλλά µάλλον τα περιεχόµενα υψηλής
θεαµατικότητας  (κινηµατογραφικές ταινίες και αθλητικά προγράµµατα υψηλής
θεαµατικότητας, ιδίως εθνικοί αγώνες ποδοσφαίρου). Κατέστη εµφανές ότι ένα πακέτο
DTT µπορεί να περιλαµβάνει 30 κανάλια, συγκριτικά προς τα 300 κανάλια που
µπορούν να διατίθενται µέσω δορυφορικής πλατφόρµας. Εν προκειµένω, σύµφωνα µε
τα επιχειρήµατα τρίτου µέρους, επιτόπιες δοκιµές σε DTT πραγµατοποιήθηκαν στη
Σικελία και στην επαρχία La Spezia. Το καταγεγραµµένο ποσοστό δηλωθείσας
πρόθεσης εγγραφής στο τέλος της δοκιµαστικής περιόδου ήταν άκρως χαµηλό και
θεωρήθηκε αποτρεπτικό για να ξεκινήσει ένας υποψήφιος τη δραστηριότητά του.

110. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί µε
ικανοποιητικό βαθµό βεβαιότητας εάν και πότε θα προκύψει πραγµατική ανταγωνιστική
πίεση από πλατφόρµες  DTT έναντι της συγχωνευθείσας οντότητας στο προβλέψιµο
µέλλον.

2.1 (γ) Ισχυρισµοί περί ανταγωνιστικών πιέσεων από την τηλεόραση ελεύθερης
πρόσβασης

111. Η Newscorp υποστηρίζει ότι η ισχύς των ραδιοτηλεοπτικών φορέων ελεύθερης
πρόσβασης στην Ιταλία ασκεί ουσιαστική πίεση στις επιχειρήσεις συνδροµητικής
τηλεόρασης. Η Newscorp θεωρεί ότι τα ιταλικά προγράµµατα ελεύθερης πρόσβασης
εκφράζουν µία µοναδικής ποικιλίας και ελκυστικότητας προσφορά, τόσο σε εθνικό όσο
και τοπικό επίπεδο. Αυτή η ανταγωνιστική πίεση συνιστά, σύµφωνα µε τη Newscorp,
κρίσιµο περιορισµό για επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία που
υπερβαίνει την απλή «αλληλεπίδραση» ή «κάποια σχέση» που αναγνωρίστηκε από την
Επιτροπή στο παρελθόν. Εν προκειµένω, το κοινοποιούν µέρος αναφέρει ότι, όσον
αφορά την προσφορά ελεύθερης πρόσβασης διατίθενται στην Ιταλία 12 εθνικοί
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, 30 κανάλια µέσω DTH και περίπου 700 τοπικοί φορείς
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης.
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112. Σε κάθε περίπτωση, καίτοι µπορεί να υπάρχει κάποιος βαθµός ανταγωνιστικής
πίεσης από την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης (όπως γίνεται και σε άλλες χώρες,
όπως η Γερµανία), τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση
επιβεβαιώνουν το πόρισµα ότι η συνδροµητική τηλεόραση είναι ένα ευδιάκριτο προϊόν
µε επιπλέον χρησιµότητα. Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τις
κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας πρώτης κατηγορίας και τις
περισσότερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις µε συµµετοχή εθνικών συλλόγων µπορούν
να παρακολουθούν µόνον οι καταναλωτές συνδροµητικής τηλεόρασης και ότι οι
συνδροµητές είναι προετοιµασµένοι να καταβάλουν σηµαντικά ποσά για υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης.

113. Ενδεικτικά, τα µέσα έσοδα ανά συνδροµητή ήταν, το 2001, [�]* EUR για την
Telepiù και [�]* για τη Stream, ενώ τα ετήσια τέλη (που είναι υποχρεωτικός φόρος) για
τη δηµόσια τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης (RAI) για το 2003 είναι 97,10 EUR.
Επιπλέον, τα τρία εθνικής εµβέλειας κανάλια της Mediaset TV µπορούν να θεωρηθούν
ελεύθερης πρόσβασης. Όσον αφορά τα τοπικά κανάλια ελεύθερης πρόσβασης, όπως
αναφέρθηκε στην ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαρτίου από
εκπρόσωπο της ένωσης τηλεοράσεων ελεύθερης πρόσβασης, ο συνολικός κύκλος
εργασιών των 608 περιφερειακών και τοπικών ιταλικών καναλιών που ανήκουν στη
συγκεκριµένη ένωση αντιστοιχεί σε  [40-50]*% µόνο του κύκλου εργασιών της Telepiù.
Οι περιστάσεις αυτές τονίζουν µεταξύ άλλων το γεγονός ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις
που προέρχονται από επιχειρήσεις ελεύθερης πρόσβασης έναντι της πλατφόρµας
συνδροµητικής τηλεόρασης είναι µάλλον περιορισµένες προς το παρόν.

2.1.(δ) Συµπέρασµα

114. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία
οιονεί µονοπωλίου στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία.

2.2 Κάθετες επιπτώσεις (Τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης:
CAS και τεχνική πλατφόρµα)

115. Η λειτουργία της συνδροµητικής τηλεόρασης απαιτεί ειδική τεχνική υποδοµή για
την κρυπτογράφηση των τηλεοπτικών σηµάτων και την αποκρυπτογράφησή τους για
τον εξουσιοδοτηµένο τηλεθεατή. Η υποδοµή αυτή αποτελείται από ένα σύστηµα
πρόσβασης υπό όρους (�CAS�), και έναν αποκωδικοποιητή (η ειδική συσκευή που
χορηγείται σε κάθε συνδροµητή  �STB� ).

116. Η Επιτροπή εξέτασε σε προηγούµενες αποφάσεις την πιθανή ύπαρξη µιας αγοράς
προϊόντος για την παροχή, σε επίπεδο χονδρικής, τεχνικών υπηρεσιών που απαιτούνται
για τη συνδροµητική τηλεόραση37. « Οι υπηρεσίες αυτές ουσιαστικά περιλαµβάνουν τη

                                                
37 Βλ. υποθέσεις IV/M.993 Bertelsmann /Kirch/ Premiere, και IV/36 539 British Interactive Broadcasting /

ΕΕΕΚ αριθ. L312, παράγραφος 30, 06/12/1999 σ. 0001.
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διάθεση ειδικών συσκευών στους συνδροµητές, την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης υπό
όρους περιλαµβανοµένων έξυπνων καρτών, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
συνδροµών και δύνανται να περιλαµβάνουν επίσης υπηρεσίες όσον αφορά την
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό οδηγό προγραµµάτων καθώς και τη διαµόρφωση εφαρµογών
συµβατών µε τη διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών που περιλαµβάνεται στις
ειδικές συσκευές που διατίθενται στους συνδροµητές. Εκτός αυτού, η παροχή
υπηρεσιών ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης απαιτεί ένα σύστηµα ασφαλούς
διεξαγωγής οικονοµικών συναλλαγών 38».

2.2 (a) Σύστηµα πρόσβαση υπό όρους (CAS)

117. To CAS είναι µία τεχνολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του δικτύου να κρυπτογραφούν/περιπλέκουν το σήµα
ψηφιακής µετάδοσης39,  που στη συνέχεια µεταδίδεται µέσω δορυφορικών, καλωδιακών
ή χερσαίων συστηµάτων στο STB. Όταν το ψηφιακό σήµα φθάνει στο STB, µία έξυπνη
κάρτα40, που αποτελεί µέρος του CAS, δηµιουργεί τη λέξη ελέγχου που απαιτείται για
την αποκρυπτογράφηση και αποσαφήνιση του σήµατος µετάδοσης, επιτρέποντας σε
συνδροµητές µε τα απαιτούµενα δικαιώµατα πρόσβασης να παρακολουθούν τα
προγράµµατα.

118. Το Newscorp βρίσκεται σήµερα από την πλευρά της προσφοράς στον τοµέα του
συστήµατος πρόσβασης υπό όρους µέσω ελέγχοντος µεριδίου γύρω στο 80% στην
NDS, µία επιχείρηση χορήγησης αδειών για το σύστηµα πρόσβασης υπό όρους.
Ειδικότερα, η NDS παρέχει πρόσβαση υπό όρους και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες
για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφαλή διανοµή ψυχαγωγικών και ενηµερωτικών
τηλεοπτικών προγραµµάτων. Η κοινή οντότητα θα είναι συνεπώς κάθετα
ολοκληρωµένη µε την  NDS, που κατέχει µία κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
τεχνολογία CAS (την καλούµενη Videoguard).

119. Εν προκειµένω, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο τοµέας συνδροµητικής
τηλεόρασης έχει µέχρι τώρα χαρακτηριστεί από ισχυρή κάθετη ολοκλήρωση. Ορισµένες
από τις τεχνικές υπηρεσίες της συνδροµητικής τηλεόρασης (και ειδικότερα η παροχή

                                                
38 Βλ. υπόθεση British Interactive Broadcasting / Open, IV/36.539.

39 Τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα που µεταδίδονται περιλαµβάνουν τηλεοπτικά σήµατα και άλλα δεδοµένα
όπως πληροφορίες για προγράµµατα ή δέσµες προγραµµάτων στα οποία εγγράφονται οι συνδροµητές,
καθώς επίσης και για το δικαίωµα λήψης των προγραµµάτων από τους συνδροµητές της συνδροµητικής
τηλεόρασης.

40 Η έξυπνη κάρτα είναι µικρογραφία υπολογιστή µε µικροεπεξεργαστή, µνήµη και εσωτερικό σύστηµα
λειτουργίας, που χρησιµοποιείται ως φραγµός ασφαλείας, που επιτρέπει ή απαγορεύει την πρόσβαση σε
δεδοµένη υπηρεσία.
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CAS) παρέχονταν µέχρι τώρα εντός της επιχείρησης41. Το 2001 στην Ιταλία, δύο
επιχειρήσεις (Canal+ Technologies και NDS) που ολοκληρώθηκαν κάθετα στον όµιλο
Vivendi και στον όµιλο Newscorp αντίστοιχα κάλυπταν άνω του [80-90]*% της
συνολικής παροχής CAS σε επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης (το υπόλοιπο
καλύπτεται από την εταιρεία Irdeto).

120. Η Επιτροπή επισηµαίνει στην κοινοποίηση των αιτιάσεων που απέστειλε στη
Newscorp ότι, το πιθανότερο,  η κοινή πλατφόρµα θα υιοθετήσει, στο εγγύς µέλλον,
µόνον ένα CAS, που είναι το CAS Videoguard της NDS. Πράγµατι, υπάρχουν ισχυρά
κίνητρα για να υιοθετήσει η κοινή πλατφόρµα τη στρατηγική αυτή: κατ� αρχήν, το
µερίδιο πλειοψηφίας που κατέχει η Newscorp στη NDS, που είναι ο κάτοχος της άδειας
για το Videoguard· και δεύτερον, η στρατηγική, που ακολουθεί η Newscorp καθώς
επίσης και άλλες κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης, της
χρησιµοποίησης του CAS που παράγεται εντός της επιχείρησης. Πράγµατι, τόσο η
Stream όσο και η Telepiù ξεκίνησαν τη λειτουργία τους µε την τεχνολογία που παράγει
η Irdeto αλλά στη συνέχεια στράφηκαν στο CAS που παράγεται εντός της επιχείρησης
(το Videoguard που παράγει η NDS και το Mediaguard που παράγει η Canal+
Technologies αντίστοιχα).

121. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξαρτήτως του κατά πόσον µπορούν να εξεταστούν ξεχωριστές
αγορές προϊόντες για το CAS, το STB και άλλες τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής
τηλεόρασης42, η έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή τόνισε τα
ειδικά προβλήµατα σχετικά µε τις τεχνικές υπηρεσίες της συνδροµητικής τηλεόρασης
και ειδικότερα, σχετικά µε τα συστήµατα πρόσβασης υπό όρους. Τα προβλήµατα αυτά
τονίστηκαν τόσο από ορισµένους προµηθευτές CAS όσο και από ορισµένους
δυνητικούς νεοεισερχόµενους στις αγορές συνδροµητικής τηλεόρασης (µέσω
δορυφόρου). Συνοψίζονται δε ως εξής: κατ� αρχήν, η πιθανότητα η νέα οντότητα να
δύναται να παρέχει πρόσβαση στην τεχνολογία NDS  για CAS σε δυνητικούς
νεοεισερχόµενους υπό αθέµιτους όρους και προϋποθέσεις· δεύτερον, η πιθανότητα η
νέα οντότητα να δύναται να παρεµποδίσει την είσοδο εναλλακτικών πλατφορµών
συνδροµητικής τηλεόρασης µε διαφορετικό σύστηµα CAS από εκείνο της NDS, πράγµα
που οδηγεί σε εικονικό µονοπώλιο, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι το σύστηµα
NDS θα καταστεί το µόνο CAS που χρησιµοποιείται στην Ιταλία.

                                                
41 Οι δύο µεγαλύτεροι προµηθευτές CAS σε επίπεδο  ΕΟΧ είναι η NDS (που ανήκει στον όµιλο Newscorp)

και η Canal+ Technologies (που ανήκε στον όµιλο Vivendi group και που πωλήθηκε στον όµιλο Thomson
Multimedia τον Σεπτέµβριο του 2002).

42 Όπως αναφέρθηκε ήδη, σε προηγούµενες υποθέσεις η Επιτροπή εξέτασε το CAS στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης αγοράς τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης. Στην υπόθεση British Interactive
Broadcasting / Open, IV/36.539, ΕΕΕΚ αριθ. L 1312, παράγραφος 32, η Επιτροπή υποστήριξε ότι
ενδέχεται να υπάρχουν µικρότερες αγορές προϊόντος, δεδοµένων των διαφορετικών δεξιοτήτων και
τεχνολογιών στις οποίες βασίζονται οι µεµονωµένες τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την παροχή
συνδροµητικής τηλεόρασης.
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122. Όσον αφορά το πρώτο πρόβληµα, υποστηρίχθηκε ότι µετά τη συγκέντρωση η
Newscorp θα είναι σε θέση να αποτρέπει πιθανούς νεοεισερχόµενους στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία από την απόκτηση της άδειας Videoguard ή σε
κάθε περίπτωση θα είναι σε θέση να επιβάλει αθέµιτους όρους για την απόκτησή της.
Παρ� όλα αυτά η ύπαρξη κανόνων πρόσβασης που περιλαµβάνονται στην οδηγία
95/4743 µπορεί να περιορίσει τις ανησυχίες εν προκειµένω, εφόσον η εν λόγω οδηγία
προβλέπει ότι η πρόσβαση στο CAS πρέπει να χορηγείται υπό ισότιµους, εύλογους
όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις. Η διάταξη αυτή συµπεριλήφθηκε στη νέα οδηγία
2002/19/ΕΟΚ44 που ισχύσει από τις 24.07.2003.

123. Όσον αφορά το δεύτερο πρόβληµα, υποστηρίχθηκε ότι οι νεοεισερχόµενοι µπορούν
να αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν ένα CAS διαφορετικό από εκείνο που διαθέτει η
NDS και που χρησιµοποιείται από τη κοινή οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, η
Newscorp θα έπρεπε να συνεργαστεί προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα
πολλαπλής αποκρυπτογράφησης ικανό να καταστήσει το CAS που χρησιµοποιεί η NDS
συµβατό µε το CAS που χρησιµοποιεί ο νεοεισερχόµενος. Οι ιταλικές κανονιστικές
απαιτήσεις 45 προβλέπουν υποχρεώσεις πολλαπλής αποκρυπτογράφησης που απαιτούν
εφαρµογή της διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφόρων CAS.

124. Όµως, η έρευνα της αγοράς υποδηλώνει ότι, το πιθανότερο, η ιταλική κανονιστική
απαίτηση δεν επαρκεί για τον καθορισµό των όρων για την απρόσκοπτη είσοδο
επιχειρήσεων συνδροµητικής τηλεόρασης που χρησιµοποιούν CAS διαφορετικό από
εκείνο της NDS. Οι υποχρεώσεις πολλαπλής αποκρυπτογράφησης είναι εµφανώς
δύσκολο να εφαρµοστούν εντός σύντοµης χρονικής περιόδου46 και µια κατά πολύ
ρεαλιστικότερη επιλογή για οποιοδήποτε νεοεισερχόµενο είναι η απόκτηση άδειας για
την τεχνολογία NDS. Ορισµένοι από τους απαντώντες στην έρευνα της αγοράς
αποσύρθηκαν καθόσον θεωρούν την τεχνολογία NDS ως ένα είδος «βασικής
διευκόλυνσης» για την ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

125. Υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων της έρευνας της αγοράς που περιγράφονται
ανωτέρω, δεδοµένης της κάθετης ολοκλήρωσης του NDS εντός της εταιρικής δοµής της
νέας οντότητας και της κατοχής µιας κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
τεχνολογία CAS, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι είναι άκρως πιθανό, µετά
τη συγκέντρωση, η πράξη να οδηγήσει στη χρησιµοποίηση ενιαίου CAS από τη κοινή
οντότητα. Εφόσον η είσοδος νέας πλατφόρµας συνδροµητικής τηλεόρασης DTH δεν
αναµένεται αµέσως µετά τη συγκέντρωση, εάν η κοινή πλατφόρµα αποφασίσει να
χρησιµοποιήσει µόνο τεχνολογία NDS (όπως προβλέπεται λογικά), θα υπάρχει στην
Ιταλία µόνο ένα CAS και η πρόσβαση σε αυτό θα εξαρτάται από τη Newscorp.
Επιπλέον, η ανάπτυξη οποιουδήποτε εναλλακτικού CAS εξαρτάται εξ ολοκλήρου από
τη συνεργασία της Newscorp για την εφαρµογή πολλαπλής αποκρυπτογράφησης.

                                                
43 Οδηγία 95/47/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά

µε τη χρήση προτύπων για τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος, Επίσηµη Εφηµερίδα L 281, 23/11/1995,
σελίδα 51.

44 Οδηγία 2002/19/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά
µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη
διασύνδεσή τους (οδηγία πρόσβασης) Επίσηµη Εφηµερίδα L 108 , 24/04/2002, σελίδα 7.

45 AGCOM ( Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών) απόφαση αριθ. 216/00/CONS.

46 Η ουσιαστική εφαρµογή της πολλαπλής αποκρυπτογράφησης µεταξύ της Telepiù και της Stream
χρειάστηκε δύο χρόνια και η Ιταλική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (AGCOM) επέβαλε στις δύο επιχειρήσεις
δύο φορές πρόστιµα για µη τήρηση των υποχρεώσεών τους.
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126. Πρόκειται για παράγοντες που θα επιφέρουν σηµαντική άνοδο των ήδη υψηλών
φραγµών εισόδου στην ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης συµβάλλοντας
περαιτέρω στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της κοινής οντότητας στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης.

127. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η Newscorp υποστήριξε ότι η
Επιτροπή δεν κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πιθανή χρησιµοποίηση ενιαίου CAS από
τη κοινή πλατφόρµα είναι καθαυτή µονοπωλιακή, ενώ « το γεγονός ότι η πράξη
«ενδέχεται» να επιφέρει άνοδο των φραγµών εισόδου δεν επαρκεί για να αιτιολογήσει
τη λήψη απόφασης απαγόρευσης»47.

128. Επιπλέον η Newscorp υποστήριξε ότι δεν θα έχει την ικανότητα να αποκλείσει νέα
είσοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Newscorp παραθέτει την απόφαση της Επιτροπής στην
υπόθεση Telia/Sonera48 όπου αναφέρεται ότι «κατά την εκτίµηση του κατά πόσον [ένα
ζήτηµα κάθετου αποκλεισµού] είναι σηµαντικό, πρέπει να αποδειχθεί όχι µόνον ότι η
συγχωνευθείσα οντότητα έχει κίνητρο αποκλεισµού, αλλά και το κατά πόσον έχει την
ικανότητα να το πράξει, και κατά πόσον αυτό έχει οποιονδήποτε σηµαντικό αντίκτυπο
στον ανταγωνισµό στην εν λόγω αγορά» 49.

129. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Επιτροπής, η επίπτωση της πράξης δεν περιορίζεται
στην άνοδο των φραγµών εισόδου, αλλά συνίσταται στη δηµιουργία µονοπωλίου όσον
αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση DTH στην Ιταλία. Λαµβανοµένης υπόψη αυτής της
µονοπωλιακής κατάστασης στη «µεταγενέστερη» αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
και της κατοχής ενός κατοχυρωµένου µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συστήµατος
πρόσβασης � πιθανόν το καταστεί το «τυποποιηµένο» CAS - η Newscorp δεν θα έχει
µόνο το κίνητρο να ακολουθήσει στρατηγικές αποκλεισµού ή να αυξήσει το κόστος των
αντιπάλων (προκειµένου να αποκλείσει την αγορά και να διατηρήσει τη µονοπωλιακή
θέσης της εντός της DTH), αλλά θα έχει στην πραγµατικότητα και την ικανότητα να το
πράξει.

130. Οποιοσδήποτε δυνητικός ανταγωνιστής, που επιθυµεί να εισέλθει στην ιταλική
αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης δορυφορικής µετάδοσης (DTH) θα πρέπει είτε να
λάβει άδεια από µία θυγατρική της Newscorp  (που είναι η NDS) προκειµένου να έχει
πρόσβαση στο Videoguard CAS είτε να επιδιώξει τη συνεργασία της Newscorp
προκειµένου να είναι σε θέση να εφαρµόσει τη συµφωνία πολλαπλής
αποκρυπτογράφησης. Ειδικότερα, βάσει της προηγούµενης εµπειρίας, αυτό µπορεί να
προκαλέσει «σοβαρή» αντιδικία, και η επίτευξη τέτοιων συµφωνιών αποδείχθηκε ήδη
αρκετά µακρόχρονη, χρονοβόρα και δύσκολη άσκηση ακόµα και µεταξύ δύο
εδραιωµένων ανταγωνιστών, όπως ήταν στο παρελθόν η Stream και η Telepiù.

                                                
47 Παράγραφος 5.1.3 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

48 Παράγραφος 5.1.3 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

49 Υπόθεση COMP/M. 2803 Telia/Sonera παρ. 91. Απόφαση της 10/07/2002, βλ. ιστοσελίδα της
Επιτροπής: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
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131. Χωρίς διορθωτικά µέτρα, η Newscorp θα είναι,  σε κάθε περίπτωση, σε θέση να
αποκλείσει δυνητική είσοδο DTH ή να αυξήσει το κόστος των αντιπάλων όσον αφορά
το CAS. Οι παράγοντες αυτοί δεν εξετάζονται µεµονωµένα από την Επιτροπή, αλλά
πρέπει να θεωρηθούν µε την προοπτική των συνολικών µονοπωλιακών επιπτώσεων που
επιφέρει η πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, η περίπτωση που, ως αποτέλεσµα της πράξης,
επέλθει περαιτέρω άνοδος των φραγµών εισόδου όσον αφορά τη DTH � µεταξύ άλλων
µέσω της πιθανότατης χρησιµοποίησης ενιαίου κατοχυρωµένου µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας CAS από την κοινή οντότητα � σε µία µονοπωλιακή κατάσταση (για τη
DTH), αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση της
κοινής πλατφόρµας στην ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

132. Η Newscorp υποστήριξε περαιτέρω ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της
πράξης και της υποτιθέµενης ζηµίας για τον ανταγωνισµό. ∆εδοµένου ότι η Newscorp
κατέχει ήδη το 50% µιας ιταλικής επιχείρησης συνδροµητικής τηλεόρασης υπάρχουν
ήδη όλα τα κίνητρα για άνοδο των φραγµών εισόδου στην ιταλική αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης και δεν θα το προκαλούσε η πράξη.

133. Η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε αυτή τη θέση. Η κατοχή κατοχυρωµένου µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας CAS από µονοπώλιο DTH αποτελεί παράγοντα που αυξάνει καθαυτός
τους φραγµούς εισόδου στη µεταγενέστερη αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Το
κίνητρο της   Newscorp για άνοδο των φραγµών εισόδου  είναι άµεση συνέπεια της
πράξης που επιφέρει τη συγκεκριµένη µονοπωλιακή κατάσταση όσον αφορά τη
συνδροµητική τηλεόραση DTH. Επιπλέον, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας της
αγοράς, είναι λογικό να αναµένεται ότι η περιγραφόµενη κατάσταση δεν θα µεταβληθεί
για κάποιο χρονικό διάστηµα στο προβλέψιµο µέλλον.

2.2 (β) Τεχνική πλατφόρµα

134. Η Stream και η Telepiù θα στηριχθούν σε κοινή τεχνική πλατφόρµα µέσω της
οποίας θα διανέµουν δορυφορικά τα προγράµµατά τους. Μία τεχνική πλατφόρµα µπορεί
να καθοριστεί ως το σύστηµα που ελέγχει την υπό όρους πρόσβαση και την παροχή των
σχετικών τεχνικών υπηρεσιών. Η τεχνική πλατφόρµα αποκρυπτογραφεί τα σήµατα που
µεταδίδει ο προµηθευτής του προγράµµατος και τα διαβιβάζει στους συνδροµητές µέσω
των ειδικών συσκευών που χορηγούνται σε κάθε συνδροµητή.

135. Υποστηρίζεται ότι, λόγω της σηµαντικής επένδυσης που απαιτείται για την
εγκατάσταση πλατφόρµας DTH, συνδροµητικά κανάλια DTH και δορυφορικά κανάλια
ελεύθερης πρόσβασης τρίτων θα πρέπει να διανέµονται µέσω της κοινής πλατφόρµας
της νέας οντότητας. Οι τεχνικές υπηρεσίες που µπορούν να παρέχονται από τη
Newscorp µέσω της πλατφόρµας περιλαµβάνουν τη διαχείριση της πρόσβασης υπό
όρους, τη διαµετακόµιση µέσω των αποκωδικοποιητών και τη συµπερίληψη στον
προκαθορισµένο κατάλογο υπηρεσιών (αυτόµατος συντονισµός), ψηφιοποίηση και
κρυπτογράφηση, δορυφορική σύνδεση και ειδικότερα, πρόσβαση στον ηλεκτρονικό
οδηγό προγραµµάτων (EPG).
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136. Ο EPG είναι ένας οδηγός τηλεοπτικών αναφορών. Αποτελεί βασικό εργαλείο λόγω
της αυξηµένης επιλογής προγραµµάτων που διατίθεται µε ψηφιακές τηλεοράσεις.
Πληροφορίες για τον EPG αποστέλλονται από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και
εµφανίζονται µε το λογισµικό EPG. Το σύστηµα καταλόγου επιλογής επιτρέπει στο
χρήστη να αναζητήσει συγκεκριµένο τύπο προγράµµατος όπως κινηµατογραφικές
ταινίες, κωµικές σειρές και παιδικά προγράµµατα, ή απλώς να αναζητήσει τον αριθµό ή
ώρα µετάδοσης του προγράµµατος. Χωρίς EPG, θα ήταν άκρως δυσχερές για τους
χρήστες να βρίσκουν συστηµατικά και εύκολα το κανάλι που ζητούν.

137. Η πρόσβαση στην πλατφόρµα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διευκόλυνση
νέας εισόδου στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης και τη δυνατότητα µετάδοσης των
συνδροµητικών καναλιών και των καναλιών ελεύθερης πρόσβασης µέσω DTH. Ως
αποτέλεσµα της συγκέντρωσης τα κανάλια DTH δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να
επιλέγουν µεταξύ δύο εναλλακτικών πλατφορµών.

138. Ελέγχοντας την πλατφόρµα, η Newscorp θα έχει το κίνητρο και την ικανότητα να
αρνείται την πρόσβαση ή να επιφέρει άνοδο των φραγµών για την εδραίωση των
καναλιών (για παράδειγµα µεταβάλλοντας συστηµατικά τη θέση τους στον EPG.) ή να
επιβάλλει αθέµιτους όρους ή όρους που εισάγουν διακρίσεις στα ψηφιακά δορυφορικά
κανάλια (ελεύθερης πρόσβασης και συνδροµητική DTH). Στο παρόν στάδιο, δεν
υπάρχει κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ικανό να επιλύσει αποτελεσµατικά και άµεσα
τα προβλήµατα αυτά. Ως εκ τούτου, η πιθανή περιγραφόµενη συµπεριφορά συµβάλλει
στην εδραίωση της µονοπωλιακής θέσης της νέας οντότητας στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης.

139. Απαντώντας στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής50 η Newscorp
υποστηρίζει ότι δεν θα είχε κίνητρο να χειραγωγήσει τον EPG. Πράγµατι, όπως
υποστηρίζεται, το κίνητρο της συγχωνευθείσας οµάδας, είναι να παράσχει υπηρεσία
υψηλής ποιότητας στους συνδροµητές της. Ειδικότερα, η συγχωνευθείσα οµάδα δεν θα
συµπεριφερόταν άτοπα απέναντι στους συνδροµητές της εάν άλλαζε τακτικά τη σειρά
των καναλιών στον  ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος. Εν προκειµένω, η Επιτροπή
είναι της άποψης ότι, όπως εµφαίνεται από την προηγούµενη συµπεριφορά της
Stream51, το κίνητρο της κοινής οµάδας να κερδίσει πιστούς τηλεθεατές στα κανάλια
της υπερισχύει του κινήτρου της να παράσχει σταθερή θέση στο EPG σε κανάλια
τρίτων.

2.3 Συµπέρασµα

140. Βάσει των προαναφεροµένων, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση
ενισχύει σε διαρκή βάση µια δεσπόζουσα θέση στην ιταλική αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης. Η συγχωνευθείσα οντότητα θα έχει µονοπώλιο όσον αφορά τα µέσα
µετάδοσης DTH και θα έχει όλες τις δυνατότητες και τα οικονοµικά κίνητρα να
αποκλείσει πραγµατικούς και δυνητικούς ανταγωνιστές που επιθυµούν να εισέλθουν
στην αγορά µέσω των ίδιων ή/και άλλων µέσων µετάδοσης, αυξάνοντας το κόστος και
επιφέροντας περαιτέρω άνοδο των φραγµών εισόδου. Εν προκειµένω, καίτοι οι
ισχύοντες κανονισµοί  αµβλύνουν, σε κάποιο βαθµό, τα προβλήµατα ανταγωνισµού, η

                                                
50 Βλ. παράγραφο 5.1.15 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

51 Για παράδειγµα η θέση της Digitaly στο EPG της Stream άλλαξε 4 φορές τα τελευταία έτη.
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χρήση προτύπου (NDS) για υπηρεσίες πρόσβασης υπό όρους σε ολόκληρη τη
δορυφορική πλατφόρµα � ανεξαρτήτως της σύναψης πιθανών µακρόχρονων συµφωνιών
πολλαπλής αποκρυπτογράφησης � είναι πιθανό να καταστήσει τους δυνητικούς
νεοεισερχόµενους πλήρως εξαρτώµενους, από τεχνολογική άποψη, από την κοινή
οντότητα. Επιπλέον, ο έλεγχος της τεχνικής πλατφόρµας θα παράσχει στη Newscorp τη
δυνατότητα και το κίνητρο να καθορίσει το πρότυπο για το αποδεκτό επίπεδο
ανταγωνισµού «εντός της πλατφόρµας». Τα στοιχεία αυτά είναι τέτοια που, παρά τους
ισχύοντες κανονισµούς, το µονοπώλιο της Newscorp όσον αφορά τα µέσα µετάδοσης
DTH θα συµβάλλει ουσιαστικά στην εδραίωση της οιονεί µονοπωλιακής κατάστασης
στη συνολική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης που προκύπτει από την πράξη για
κάποια χρονική περίοδο µετά τη συγκέντρωση.

141. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων52, η Newscorp ανέφερε ότι η
Επιτροπή δεν παρέλειψε να τεκµηριώσει την άποψή της ότι κατά πάσα πιθανότητα η
Newscorp θα υιοθετήσει µια τέτοια συµπεριφορά. Η Newscorp επισηµαίνει ότι στην
υπόθεση Tetra Laval BV κατά Commission53 το Πρωτοδικείο υποστήριξε ότι η βάση
των αποδείξεων ήταν η ισορροπία των πιθανοτήτων και απέρριψε την προσέγγιση της
Επιτροπής (συγκεκριµένα ότι η πιθανότητα ζηµίας στον ανταγωνισµό ήταν επαρκής για
να δικαιολογήσει απόφαση απαγόρευσης).

142. Εν προκειµένω η Επιτροπή υποστηρίζει ότι στην εν λόγω απόφαση, η ισορροπία
των πιθανοτήτων έναντι της προσέγγισης της Επιτροπής βασίστηκε (i) στην έλλειψη
οποιασδήποτε υπόθεσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης54 και (ii) στην αναγκαία
εξάρτηση από µια προοπτική ανάλυση µελλοντικής ορθολογικής συµπεριφοράς ως τη
βάση για τη διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης. Στην παρούσα υπόθεση δεν πληρούται
καµία από αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Σε σχέση µε την πρώτη προϋπόθεση (έλλειψη
οποιασδήποτε προϋπόθεσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης) δεν µπορεί να
αµφισβητηθεί σοβαρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει, πράγµατι, στη
δηµιουργία οιονεί µονοπωλιακής κατάστασης στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.
Σε σχέση µε τη δεύτερη προϋπόθεση (αναγκαία εξάρτηση από µια προοπτική ανάλυση
µελλοντικής ορθολογικής συµπεριφοράς) η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε για την
παρούσα υπόθεση βασίζεται σε µία κατάσταση η οποία θα επέλθει αµέσως µετά τη
συγκέντρωση (δηµιουργία οιονεί µονοπωλίου).

143. Συνεπώς, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν καθ� όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας και λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των οριζόντιων
αλληλεπικαλύψεων που επιφέρει η συγκέντρωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η κοινή πλατφόρµα, στο
προβλέψιµο µέλλον, θα έχει τα αναγκαία κίνητρα και την πραγµατική ικανότητα να
υιοθετήσει τη συµπεριφορά που αναφέρεται ανωτέρω και, ως αποτέλεσµα, θα
επηρεάσει, τελικώς, σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά.

                                                
52 Παράγραφος 5.1.11 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

53 Υπόθεση T-5/02.

54 Πρβλ. παράγραφο 142 της απόφασης Tetra Laval.



39

3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΄Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

3.1 Οριζόντιες επιπτώσεις σε προγενέστερες επηρεαζόµενες αγορές
(απόκτηση περιεχοµένων)

3.1 (α) Απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης
κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας

144. Η Telepiù (η εταιρεία στόχος) κατέχει ήδη δεσπόζουσα θέση στην αγορά για την
απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής
θεαµατικότητας (οι κινηµατογραφικές ταινίες που απόκτησε η Telepiù το 2001
αντιπροσωπεύουν γύρω στο [85-95]*% των συνολικών εισπράξεων των ταινιών που
έχουν πωληθεί µε αποκλειστικά δικαιώµατα σε όλες τις τηλεοράσεις, [85-95]*% όσον
αφορά την αξία55 και [50-60]*%56 όσον αφορά τον αριθµό των κινηµατογραφικών
ταινιών). Το 2001 τα υπόλοιπα δικαιώµατα αποκτήθηκαν από τη Stream µε εξαίρεση 4
ιταλικές κινηµατογραφικές ταινίες των οποίων τα δικαιώµατα πρώτης κατηγορίας
αποκτήθηκαν από την La 7 (τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης που ελέγχεται από την
Telecom Italia).

145. Τα δικαιώµατα της Telepiù και της Stream εµφαίνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 11

TELEPIÙ

Μεγάλες αµερικανικές εταιρείες

Επωνυµία 1η
κατηγορία

2η
κατηγορία

Πληρω
µή ανά
εκποµ
πή

Βιντεο-
παραγγε
λία

Οιονεί
βιντεοπα
ραγγελία

λήξη

Buena Vista (Walt Disney)

Columbia

Dreamwork s

Paramount

MGM

T.C. Fox

                                                
55 Από το συνολικό χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στην Ιταλία για δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών

ταινιών υψηλής θεαµατικότητας.

56 Η µείωση του µεριδίου αγοράς όσον αφορά τον όγκο οφείλεται στο γεγονός ότι η Telepiù έχει τις
περισσότερες κινηµατογραφικές ταινίες από τις µεγάλες αµερικανικές εταιρείες που είναι οι πλέον
δαπανηρές και συγκεντρώνουν τους περισσότερους θεατές στις αίθουσες.
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Warner Bros

Πηγή: Form CO

Πίνακας 12

Ιταλοί παραγωγοί κινηµατογραφικών ταινιών

Επωνυµία Συνδροµητικ
ή τηλεόραση

Πληρωµή
ανά

εκποµπή

Βιντεοπαραγ
γελία

Οιονεί
βιντεοπα-
ραγγελία

Λήξη

Medusa

Eagle Picture

Fandango

Lucky Red

Mediatrade

Πηγή: Form CO

146. Η Telepiù έχει επίσης συνάψει συµβάσεις µε την Eyescreen, τη Nexo και άλλους
προµηθευτές το 2002.

STREAM

Μεγάλες αµερικανικές εταιρείες

147. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισαν τα µέρη στη Form CO, η Stream κατέχει
αποκλειστικά δικαιώµατα µε την Universal για πληρωµή ανά εκποµπή και οιονεί
βιντεοπαραγγελία µέχρι τις 31 Αυγούστου 2002. Η Universal άσκησε δικαίωµα
προαιρέσεως για αυτόµατη ανανέωση για 5 επιπλέον έτη.

Πίνακας 13

Ιταλοί παραγωγοί κινηµατογραφικών ταινιών

Επωνυµία Συνδροµητική
τηλεόραση

Πληρωµή ανά
εκποµπή Βιντεοπαραγγελία

Οιονεί
βιντεοπα-
ραγγελία

Λήξη/τύπος
σύµβασης

Cecchi Gori

Clemi 57

Istituto Luce

Lady Film

Mikado

                                                
57    [�]*
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Raitrade

Tangram

Palomar

Eyescreen

Lantia

CDE

Veradia

Cattleya

Πηγή: Form CO

148. Επιπλέον, η Stream έχει συνάψει αρκετές συµβάσεις µε τις Filmauro, Videofilm
VCKappa και Key Films  (εταιρείες διανοµής ) για ορισµένες ιταλικές και µη
κινηµατογραφικές ταινίες. Το 2002 είχε επίσης συνάψει ορισµένες µάλλον «µικρής
κλίµακας» συµβάσεις µε άλλους προµηθευτές (Minerva, Pasodoble, Romagnosi, and
Teodora).

149. Όλες οι συµβάσεις που έχει συνάψει τόσο η Stream όσο και η Telepiù µε οµολόγους
τους περιλαµβάνουν αποκλειστικά δικαιώµατα για όλα τα µέσα µετάδοσης (χερσαία,
δορυφορικά, καλωδιακά κ.λ.π.). Από κοινού, αντιστοιχούν σε [75-85]*% των
συνολικών εισπράξεων από τις προβολές σε κινηµατογραφικές αίθουσες το 200158 και
σχεδόν σε [90-100]*% των αποκλειστικών δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν από
συνδροµητικές τηλεοράσεις. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η Telepiù έχει µερίδιο
αγοράς [85-95]*% και η Stream γύρω στο [5-15]*% (βάσει των εισπράξεων) των
ταινιών που αποκτήθηκαν/πωλήθηκαν µε αποκλειστικά δικαιώµατα. Η τηλεόραση
ελεύθερης πρόσβασης �La 7� (που ανήκει στην Telecom Italia) απέκτησε δικαιώµατα
πρώτης κατηγορίας για 4 ιταλικές κινηµατογραφικές ταινίες το 2001. Όµως, η La 7 δεν
έχει συνάψει αποκλειστικές συµβάσεις για δικαιώµατα πρώτης κατηγορίας µε καµία
µεγάλη αµερικανική εταιρεία.

150. Μετά την εξαγορά της Telepiù από τη Stream και την προσθήκη πελατών στην
Ιταλία, η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε οιονεί µονοπωλιακή κατάσταση για την
απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών (µονοψώνιο). Η
La 7 έχει αποκτήσει ασήµαντο αριθµό δικαιωµάτων πρώτης κατηγορίας επί ιταλικών
κινηµατογραφικών ταινιών. Εν προκειµένω, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι κάτοχοι
δικαιωµάτων, ειδικότερα οι µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες, πιθανόν να µην
επιθυµούν να πωλούν δικαιώµατα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας σε τηλεοράσεις
ελεύθερης πρόσβασης στο µέλλον. Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, τα δικαιώµατα επί
κινηµατογραφικών ταινιών πωλούνται τουλάχιστον 5-6 φορές (προβολή σε
κινηµατογραφικές αίθουσες, βίντεο, πληρωµή ανά εκποµπή και βιντεοπαραγγελία,
ταινίες δεύτερης κατηγορίας και καταλόγου). Μόνον η τελευταία κατηγορία αποκτάται
από τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης. Εάν οι κάτοχοι δικαιωµάτων πωλούσαν
κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης κατηγορίας σε τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης
(πρόσβαση 100% των τηλεθεατών) 6 µήνες µετά την προβολή σε κινηµατογραφικές
αίθουσες, αυτό θα υπονόµευε σοβαρά τα έσοδα των κινηµατογραφικών παραγωγών.

                                                
58 Το 2001, µε εξαίρεση 4 ιταλικές κινηµατογραφικές ταινίες για τις οποίες τα δικαιώµατα πρώτης

κατηγορίας αποκτήθηκαν από τη La 7 σχεδόν το 19% των εισπράξεων προέρχονταν από
κινηµατογραφικές ταινίες για τις οποίες δεν αγοράστηκαν ούτε διατέθηκαν στην αγορά αποκλειστικά
δικαιώµατα.
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151. Αυτή η µονοψωνιακή κατάσταση, χωρίς διορθωτικά µέτρα, αποκλείει την πρόσβαση
σε περιεχόµενο για τρίτους (επίσης όσον αφορά µέσα µετάδοσης εκτός της DTH) και
πιθανόν να περιορίσει τη διαθεσιµότητα περιεχοµένου σε καταναλωτές, µειώνοντας
τοιουτοτρόπως τη δυνατότητα επιλογής τους.

152. Επιπλέον, τα µέρη θα είναι σε θέση να µειώσουν περαιτέρω την προσιτότητα
περιεχοµένου ασκώντας δικαιώµατα παρακράτησης και προαγοράς όσον αφορά ταινίες
δεύτερης κατηγορίας, όπως φαίνεται σε ισχύουσες συµβάσεις της Telepiú µε τις
περισσότερες µεγάλες εταιρείες (βλ. πίνακα 11 ανωτέρω). Χωρίς επανορθωτική δράση,
αυτό θα αποτρέψει ουσιαστικά δυνητικούς νεοεισερχόµενους από την προσπάθεια
εισόδου στην αγορά ως «περιθωριακών» ή δεύτερης σειράς ανταγωνιστών. Επιπλέον,
αυτά τα δικαιώµατα προστασίας που µπορούν να ασκούν τα µέρη θα αποµακρύνουν
ουσιαστικά τα δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας από την αγορά, ζηµιώνοντας
τοιουτοτρόπως την ευηµερία των καταναλωτών και την ελευθερία τους να επιλέγουν σε
ποια τιµή και ποια ώρα θα «καταναλώνουν» τα προϊόντα της συνδροµητικής
τηλεόρασης.

153. Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των ισχυουσών
συµβάσεων, η συγκέντρωση θα έχει ως αποτέλεσµα την αποτροπή δυνητικών
ανταγωνιστών συνδροµητικής τηλεόρασης από την πρόσβαση, και συνεπώς από τη
δυνατότητα µετάδοσής του,  στο συγκεκριµένο περιεχόµενο στη συνδροµητική
τηλεόραση για ορισµένα έτη.

154. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων59, η Newscorp υποστήριξε ότι
η πράξη δεν θα µεταβάλλει την παρούσα κατάσταση, καθώς «οι συµβάσεις που έχει
συνάψει η Stream και η Telepiú για την απόκτηση δικαιωµάτων εφαρµόζονται ήδη και
δεν επηρεάζονται από τη συγκέντρωση. Στο βαθµό που το δίκτυο συµβάσεων µπορεί να
επηρεάσει την πιθανότητα εισόδου, το ζήτηµα αυτό δεν προκαλείται από τη
συγκέντρωση». ∆ηλαδή, σύµφωνα µε τα µέρη, δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ
της συγκέντρωσης και της πιθανής ζηµίας στον ανταγωνισµό. Εν προκειµένω η
Newscorp παραθέτει την παράγραφο 10 του σχεδίου υποµνήµατος για τις οριζόντιες
συγκεντρώσεις60, που αναφέρει ότι «η Επιτροπή συγκρίνει τους ανταγωνιστικούς όρους
που θα ακολουθήσουν της συγκέντρωσης µε τους όρους που θα κυριαρχούσαν χωρίς τη
συγκέντρωση».

                                                
59 Παράγραφος 6.1.3 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

60 http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/final_draft_en.pdf.
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155. Στην πραγµατικότητα, πριν τη συγκέντρωση, δύο επιχειρήσεις συνδροµητικής
τηλεόρασης ήσαν σε θέση να ανταγωνιστούν για την απόκτηση περιεχοµένων. Μετά τη
συγκέντρωση, «το δίκτυο συµβάσεων» θα ανήκει σε µία µόνο επιχείρηση, η οποία,
χωρίς διορθωτικά µέτρα, θα είναι σε θέση να καθορίσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις των αγορών έναντι των κατόχων δικαιωµάτων σε κατά πολύ µεγαλύτερο
βαθµό από ό,τι στην περίπτωση δύο ανταγωνιζόµενων αγοραστών. Και το
σηµαντικότερο, χάρη στην εµφανώς µεγαλύτερη διαπραγµατευτική ισχύ του, το οιονεί
µονοψώνιο θα είναι πιθανότατα σε θέση να «προσαρµόζει» τις συµβατικές σχέσεις µε
προµηθευτές περιεχοµένου στην ανάγκη και το στόχο του να αποτρέπει τον δυνητικό
ανταγωνισµό από νεοεισερχόµενους. Υπό το πρίσµα αυτών των εκτιµήσεων, το
επιχείρηµα από τα µέρη ότι, µετά τη συγκέντρωση, «θα υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός
παρά λιγότερα δικαιώµατα διαθέσιµα για άλλους αγοραστές» καθώς  τα µέρη µπορούν
να µειώσουν τη ζήτησή τους, φαίνεται αβάσιµο.

156. Η Newscorp επισηµαίνει61 ότι ένας νεοεισερχόµενος µπορεί να αποκτήσει
δικαιώµατα ανάλογα µε αυτά που κατέχει η Stream  εάν συνάψει σύµβαση µε την MGM
µε ισχύ από το 2004 και ότι η Επιτροπή εσφαλµένα υποθέτει ότι η σύµβαση µε την
MGM θα παραταθεί. Εν προκειµένω, η Επιτροπή εκτιµά ότι, κατ� αρχήν, µετά τη
συγκέντρωση δεν είναι βέβαιο ότι ένας νέος ανταγωνιστής θα εισέλθει στην ιταλική
αγορά το 2004 και, δεύτερον, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία και άλλους
σχετικούς παράγοντες, είναι πιθανόν η MGM και η TC Fox να ασκήσουν το µονοµερές
δικαίωµα ανανέωσης. Είναι σηµαντικό εν προκειµένω ότι οι µεγάλες χολιγουντιανές
εταιρείες του ανέκαθεν ασκούσαν στο παρελθόν αυτό το δικαίωµα παρά την ύπαρξη
δύο εναλλακτικών πλατφορµών. Η Columbia και η Paramount άσκησαν το δικαίωµα
ανανέωσης της σύµβασής τους µε την Telepiù το 2002 και η Universal άσκησε
πρόσφατα αυτό το δικαίωµα µε τη Stream. Συνεπώς, το οικονοµικό πλαίσιο στην
ιστορική προοπτική του καθιστά την απαίτηση της Newscorp απίθανη.

3.1 (β) Απόκτηση αθλητικού περιεχοµένου εν γένει

Νοµικό πλαίσιο

157. Το άρθρο 3 παράγραφος α της τροποποιηµένης οδηγίας για την «Τηλεόραση χωρίς
σύνορα»62, προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει µέτρα για να
εξασφαλίζει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του δεν
µεταδίδουν αποκλειστικά εκδηλώσεις οι οποίες θεωρούνται από το εν λόγω κράτος
µέλος ως µείζονος σηµασίας για την κοινωνία σε αποκλειστική βάση και σε
κωδικοποιηµένη µορφή. ∆ιάταξη για το σκοπό αυτό περιλαµβάνεται στο ιταλικό µέτρο
εφαρµογής του Μαρτίου 199963. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν να επιτρέψουν σε

                                                
61 Παράγραφος 6.1.4 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

62 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισµό ορισµένων
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23) που τροποποιήθηκε από την οδηγία
97/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ΕΕ L202, 30.7.1997, σ.60.

63 Κανονιστική ή διοικητική δράση των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων, ΕΕ C 277 της 30.9.1999. http://europa.eu.int/eur-
lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf
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σηµαντικό µέρος (άνω του 90%) του ιταλικού κοινού να παρακολουθούν  τις
απαριθµούµενες διοργανώσεις σε τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης χωρίς την
επιβάρυνση πρόσθετου κόστους για την απόκτηση τεχνικού εξοπλισµού.

158. Οι απαριθµούµενες διοργανώσεις για την Ιταλία είναι: (α) οι θερινοί και οι
χειµερινοί Ολυµπιακοί αγώνες, (β) το Παγκόσµιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και όλοι οι
αγώνες στους οποίους συµµετέχει η ιταλική εθνική οµάδα (απευθείας κάλυψη
ολόκληρων των αγώνων), (γ) οι τελικοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου
και όλοι οι αγώνες στους οποίους συµµετέχει η ιταλική εθνική οµάδα (απευθείας
κάλυψη ολόκληρων των αγώνων) (δ) όλοι οι αγώνες στους οποίους συµµετέχει η
ιταλική εθνική ποδοσφαιρική οµάδα, εντός και εκτός της χώρας, σε επίσηµα
ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα, (ε) ο τελικός και ηµιτελικός του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών και του Κυπέλλου UEFA όπου συµµετέχει ιταλικός σύλλογος, (στ) ο
ποδηλατικός Γύρος της Ιταλίας (Giro d Italia) και (ζ) το ιταλικό Grand Prix της
Φόρµουλα 1. Επιπλέον, η Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών (AGCOM) επιφυλάσσεται του
δικαιώµατος να τροποποιήσει σε εύθετο χρόνο τον κατάλογο, συµπεριλαµβάνοντας
ειδικότερα τις ακόλουθες διοργανώσεις: (α) τελικοί αγώνες καλαθοσφαίρισης,
παγκόσµια πρωταθλήµατα πόλο και βόλεϊ στα οποία συµµετέχει η ιταλική εθνική
οµάδα, (β) ο τελικός και οι ηµιτελικοί του Κυπέλλου Davis στους οποίους συµµετέχει η
ιταλική εθνική οµάδα και (γ) το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδηλασίας. Επιπλέον, η
Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναθεωρήσει τον
κατάλογο δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της απόφασής της. Η υποχρέωση
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των «απαριθµούµενων διοργανώσεων» σε βάση δωρεάν
πρόσβασης τείνει να οδηγήσει σε µείωση της τιµής απόκτησης των δικαιωµάτων
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αυτών των διοργανώσεων στην ιταλική αγορά.

3.1 (γ) Απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης
ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται τακτικά (κάθε χρόνο)
µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων

159. Τα κοινά µερίδια αγοράς των µερών αντιπροσωπεύουν το [80-90]*% όσον αφορά
την αξία (Stream [35-45]*%, Telepiù [35-45]*%) και [90-100]*% όσον αφορά τον
αριθµό των αγώνων (Stream [35-45]*%, Telepiù [50-60]*%).  Σύµφωνα µε την ιταλική
εθνική νοµοθεσία (νόµος αριθ. 78/99), καµία πλατφόρµα DTH δεν µπορεί να κατέχει
άνω του 60% των συνολικών ποδοσφαιρικών δικαιωµάτων. Όµως, αυτός ο κανόνας δεν
θα εφαρµόζεται στο σενάριο ενιαίας πλατφόρµας DTH (δηλαδή µετά τη συγκέντρωση)
υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια των συµβάσεων που προβλέπουν την απόκτηση
αποκλειστικών δικαιωµάτων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

160. Τα ποδοσφαιρικά σωµατεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας για τα οποία η Stream
έχει αποκλειστικά δικαιώµατα είναι τα ακόλουθα: Μπολόνια, Λέτσε, SDS srl64 και
Νάπολη (µέχρι [�]*), Μπρέσα, Κιέβο Βερόνα, Έµπολι, Μόντενα και Σιένα (µέχρι
[�]*). Τα δικαιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν το [45-55]*% των ποδοσφαιρικών
αγώνων πρώτης κατηγορίας. Επιπλέον, έχει αποκλειστικά δικαιώµατα για το Κύπελλο
Πρωταθλητριών ΟΥΕΦΑ για το  2002/2003.

161. Τα ποδοσφαιρικά σωµατεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας για τα οποία η Telepiù
έχει αποκλειστικά δικαιώµατα είναι τα ακόλουθα: Αταλάντα, Κόµο, Μεσίνα,
Περούτζια, Πιατσέντσα, Ρετζίνα και Τορίνο (µέχρι [�]*), Ίντερ, Μπάρι, Γιουβέντους,

                                                
64 Ρώµη, Λάτιο, Πάρµα.
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Μίλαν, Κάλιαρι (µέχρι [�]*).Τα δικαιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν το [45-55]*% των
ποδοσφαιρικών αγώνων πρώτης κατηγορίας.

162. Η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε κατάσταση οιονεί µονοψωνίου65 της νέας
οντότητας για την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων επί τακτικών ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων στις οποίες συµµετέχουν εθνικές οµάδες. Τα αποκλειστικά δικαιώµατα
περιλαµβάνουν πάντα την απευθείας ή µη µετάδοση διοργανώσεων από τη
συνδροµητική τηλεόραση και πληρωµή ανά εκποµπή, προστασία της απευθείας
µετάδοσης διοργανώσεων από την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης και σε ορισµένες
περιπτώσεις επίσης τη βιντεοπαραγγελία, το UMTS και το ∆ιαδίκτυο. Το
σηµαντικότερο, όπως και στην περίπτωση των δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών
ταινιών και ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης διαπραγµατευτικής ισχύος του, το οιονεί
µονοψώνιο θα είναι σε θέση να «προσαρµόζει» τις συµβατικές σχέσεις µε προµηθευτές
περιεχοµένου στην ανάγκη και το στόχο του να αποτρέπει κάθε νέα είσοδο.

3.1.(δ) Απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης άλλων
αθλητικών διοργανώσεων

163. Η Stream και η Telepiù έχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί σηµαντικού αριθµού
αθλητικών διοργανώσεων, εκτός των αγώνων αυτοκινήτου Φόρµουλα 1 που είναι
ιδιαίτερα δηµοφιλείς στην Ιταλία. Όσον αφορά τη Φόρµουλα 1, τα δικαιώµατα που
κατέχουν επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης (που είναι οι µόνες επιχειρήσεις που
µεταδίδουν δορυφορικά ς τους αγώνες της Φόρµουλα 1) δεν είναι αποκλειστικά εφόσον
η RAI (τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης) εξασφαλίζει αναλογική χερσαία µετάδοση
της Φόρµουλα 1 στην ιταλική επικράτεια.

                                                

65 Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, τα ποδοσφαιρικά σωµατεία ιδίως τα µικροµεσαία είναι απρόθυµα να πωλούν
τα δικαιώµατά τους σε τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης δεδοµένου ότι οι πλατφόρµες συνδροµητικής
τηλεόρασης έχουν τη δυνατότητα να µεταδίδουν ταυτόχρονα πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, και
προκειµένου να διατηρηθεί η προσέλευση στα γήπεδα. Οι τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης
ανταγωνίζονται µόνο την απόκτηση δικαιωµάτων για το Κύπελλο UEFA και το Κύπελλο Πρωταθλητριών
UEFA και το Coppa Italia.
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164. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισαν τα µέρη στην Form CO τον Οκτώβριο του
2002, η Telepiù έχει αποκλειστικά δικαιώµατα για τις ακόλουθες αθλητικές εκδηλώσεις:
γκολφ ( PGA Tour 2002, Ryder Cup, Open Italia66 και εθνικό Augusta µέχρι [�]*, British
Open, US Golf Association και US PGA  µέχρι [�]*), τένις (Roland Garros67 και  US
Open68 µέχρι[�]*, Australian Open, µέχρι [�]*), καλαθοσφαίριση (NCAA, NBA και
ULEB Euroleague µέχρι [�]*, ορισµένα FIBA µέχρι [�]*) Motonautic  (UIM F1
Powerboat µέχρι [�]*), βόλεϊ (Lega pallavolo κατηγορία A γυναικών για [�]*), ράγκµπι
(Lega Italiana για [�]*, Trinitation 2002 [�]*), µποξ (Tyson κατά Lewis µέχρι [�]*69),
ποδόσφαιρο (NFL εποχιακά µέχρι [�]*), αγώνες αυτοκινήτου (Le Mans 2002, 24 ώρες
Spa µέχρι [�]*) κ.λπ.

165. Η Stream έχει αποκλειστικά δικαιώµατα για τις ακόλουθες αθλητικές διοργανώσεις:
ορισµένες αθλητικές διοργανώσεις σύµφωνα µε σύµβαση που έχει συνάψει µε την Espn
Inc. µέχρι [�]*, γκολφ (Γύρος PGA [�]* Ευρωπαϊκός Γύρος PGA 2002/2003 µέχρι το
Φεβρουάριο του 2004) και τένις (Masters Series Τένις, WTA Ρώµη και Γουίµπλετον µέχρι
[�]*).

166. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι αθλητικές διοργανώσεις εν γένει, µε εξαίρεση τους
εθνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, θεωρηθούν ξεχωριστή αγορά η πράξη οδηγεί στη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων
για αθλητικές διοργανώσεις. Εάν µεµονωµένα αθλητικά προγράµµατα θεωρηθούν
ξεχωριστές αγορές, η πράξη οδηγεί στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης για το γκολφ και
το τένις. Σύµφωνα µε το κοινοποιούν µέρος, προς το παρόν, το µερίδιο αγοράς της
Stream όσον αφορά δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων
εκτός του εθνικού ποδοσφαίρου είναι [35-45]*% και της Telepiù [30-40]*%. Οι άλλοι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που θεωρούνται ανταγωνιστές της  Stream και της Telepiù για
την απόκτηση αυτών των δικαιωµάτων θα έχουν µερίδιο αγοράς [20-30]*%.

167. Εν προκειµένω, το 2001 µεταδόθηκαν από την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης σε
αποκλειστική βάση οι ακόλουθες σηµαντικές αθλητικές διοργανώσεις: ποδηλασία (Giro
d'Italia και άλλα διεθνή πρωταθλήµατα), αθλητικές διοργανώσεις (οι σηµαντικότερες
διεθνείς συναντήσεις), µποξ (αγώνες ιταλικών και ευρωπαϊκών τίτλων), ράγκµπι
(αγώνες στους οποίους συµµετέχει η ιταλική εθνική οµάδα και 6 παγκόσµια τουρνουά),
αγώνες µοτοσικλέτας (ολόκληρο το παγκόσµιο πρωτάθληµα αγώνων µοτοσικλέτας),
ιστιοπλοΐα (κύπελλο Louis Vuitton, κύπελλο Αmerica), Ολυµπιακοί θερινοί και
χειµερινοί αγώνες.

                                                
66 Μόνο δικαιώµατα απευθείας µετάδοσης.

67 Τα αποκλειστικά δικαιώµατα για το Ρολάν Γκαρός δεν ισχύουν σε σχέση µε το Eurosport εφόσον το
Eurosport µεταδίδει αγώνες από τους προηµιτελικούς και εξής σε άλλες γλώσσες πλην της ιταλικής.

68 Τα αποκλειστικά δικαιώµατα για το US Open δεν ισχύουν σε σχέση µε το Eurosport εφόσον το
Eurosport µεταδίδει αγώνες από τους προηµιτελικούς και εξής σε άλλες γλώσσες πλην της ιταλικής.

69 Μόνο δικαιώµατα απευθείας µετάδοσης.
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168. Η σχεδιαζόµενη πράξη θα αυξήσει την αγοραστική ισχύ της νέας οντότητας και θα
ενισχύσει τη θέση της συγκριτικά µε την κατάσταση πριν τη συγκέντρωση. Οι δυνητικοί
ανταγωνιστές συνδροµητικής τηλεόρασης δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν
αποκλειστικά δικαιώµατα για τις σηµαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις που θα
πραγµατοποιούνται σε [�]*. Το σηµαντικότερο, ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης
διαπραγµατευτικής ισχύος του, το οιονεί µονοψώνιο θα είναι σε θέση να «προσαρµόζει»
τις συµβατικές σχέσεις µε προµηθευτές περιεχοµένου στην ανάγκη και το στόχο του να
αποτρέπει οποιαδήποτε νέα είσοδο, για παράδειγµα, µε την επιβολή µακροπρόθεσµης
διάρκειας ή την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ή δικαιωµάτων προστασίας για
άλλα µέσα µετάδοσης εκτός της DTH.

3.1.(ε)Τηλεοπτικά κανάλια

169. Σε αντίθεση µε τις κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας και τις
ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, µεγάλος αριθµός καναλιών δεν έχουν αποκτηθεί σε
αποκλειστική βάση. Με άλλα λόγια, ανταγωνιστές της συνδροµητικής τηλεόρασης είναι
σε θέση να αποκτήσουν και να µεταδίδουν το ίδιο κανάλι.

170. Η Stream έχει αποκλειστικά δικαιώµατα για τα ακόλουθα κανάλια: Duel TV, Comedy
Life, National Geographic, MT Channel, Roma Channel, Fox Kids, CFN-CNBC και Music
Choice. Επιπλέον, έχει 8 ιδιόκτητα κανάλια παραγωγής για κινηµατογραφικές ταινίες,
ταξιδιωτικές εκποµπές, ειδήσεις, γλώσσα, reality show, µουσικές εκποµπές και αθλητικά
προγράµµατα.

171. H Telepiù έχει αποκλειστικά δικαιώµατα για το Marco Polo, Disney Channel, Canal
Jimmy, Raisat Ragazzi, Raisat show, Raisat fiction, Raisat Gambero Rosso, Raisat Art,
Raisat Cinema, Happy Channel, Raisat Album, Planete, Cinecinema I και II, Cineclassics,
INN, Bloomberg, ESPN Classic Sport, Eurosport News, TV5, Multimusica, Matchmusic,
Rock TV, Classica, Milan Channel και Inter Channel και έχει επίσης ορισµένα ιδιόκτητα
κανάλια παραγωγής για κινηµατογραφικές ταινίες (κανάλια υψηλής θεαµατικότητας και
πληρωµής ανά εκποµπή) και αθλητικά προγράµµατα (πληρωµή ανά εκποµπή).

172. Τα περισσότερα κανάλια που αποκτώνται σε αποκλειστική βάση (εξαιρουµένων των
καναλιών αθλητικών προγραµµάτων/ κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής
θεαµατικότητας που συνήθως παράγονται από τα µέρη) χαρακτηρίζονται από
προγραµµατισµό βασισµένο σε µη αποκλειστικό περιεχόµενο. Συνεπώς, µε εξαίρεση τα
κανάλια υψηλής θεαµατικότητας, οι δυνητικοί ανταγωνιστές θα µπορούν να αποκτούν
και να παράγουν κανάλια.

173.  Τα προβλήµατα ανταγωνισµού στην περίπτωση των τηλεοπτικών καναλιών
προκύπτουν από το γεγονός ότι, εκτός εάν άλλος ανταγωνιστής εισέλθει στην αγορά
(και αυτό δεν ισχύει εάν δεν είναι διασφαλισµένη η πρόσβαση σε περιεχόµενο υψηλής
θεαµατικότητας), η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε µονοψωνιακή κατάσταση (100%) για
την απόκτηση καναλιών στην Ιταλία. Συνεπώς, µετά τη συγκέντρωση η
διαπραγµατευτική θέση ιδίως των µικρότερων ανεξάρτητων προµηθευτών καναλιών θα
εξασθενίσει λόγω της έλλειψης εναλλακτικών πλατφορµών της κοινής οντότητας. Αυτό
µπορεί να ζηµιώσει έµµεσα την ευηµερία των καταναλωτών, εάν η συγχωνευθείσα
οντότητα αποφασίσει να σταµατήσει την εξαγορά δικαιωµάτων σε τηλεοπτικά κανάλια
ή να ασκήσει τη µονοψωνιακή ισχύ της σε τέτοιο βαθµό ώστε κάποιοι προµηθευτές
τηλεοπτικών καναλιών να αποσυρθούν από την αγορά, λόγω επαχθών οικονοµικών
όρων. Εάν συµβεί αυτό, οι καταναλωτές θα απολαµβάνουν κατά πολύ µειωµένη
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ποικιλία προϊόντων και ελευθερία επιλογής. Αυτές οι δυσµενείς επιπτώσεις επί των
καταναλωτών αντισταθµίζονται µόνοι µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα
επιτρέπουν στα συγκεκριµένα κανάλια να  µεταδίδονται (ελεύθερη πρόσβαση ή
συνδροµητικά) µέσω DTH ακόµα και χωρίς να διαθέτουν τη συγχωνευθείσα
πλατφόρµα.

3.2 Συµπέρασµα σχετικά µε τις οριζόντιες επιπτώσεις σε µεταγενέστερες
επηρεαζόµενες αγορές (απόκτηση περιεχοµένων)

174. Όσον αφορά εν γένει την απόκτηση δικαιωµάτων επί περιεχοµένων, η Newscorp
υποστηρίζει στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων ότι «δεν υπάρχει
µονοψώνιο: υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων συνδροµητικής τηλεόρασης
και τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης για την απόκτηση δικαιωµάτων και ο
ανταγωνισµός από άλλες επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης µπορεί να
αναµένεται να αυξηθεί. Η αγορά περιεχοµένων είναι, σύµφωνα µε τη Newscorp, µια
«αγορά υψηλής ζήτησης».

175. Η Επιτροπή διαφωνεί. Καίτοι η απόκτηση περιεχοµένων προγράµµατος εν γένει
µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να θεωρηθεί αγορά υψηλής ζήτησης, λόγω του ιδιαίτερου
χαρακτήρα και των χαρακτηριστικών των διαφόρων υποαγορών, η «υψηλή ζήτηση»
είναι εκ των πραγµάτων προσιτή σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων µε ορισµένα
χαρακτηριστικά.

176. Όσον αφορά την απόκτηση της πρώτης (και τουλάχιστον θεωρητικά της δεύτερης)
κατηγορίας δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας, η
«υψηλή ζήτηση» περιορίζεται σε επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης, λόγω του
επιχειρηµατικού µοντέλου των στούντιο 70 δηλαδή, τη διαίρεση σε κατηγορίες. Εκ των
πραγµάτων, οι επιχειρήσεις τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης αποτρέπονται από την
απόκτηση τέτοιων δικαιωµάτων σε ανταγωνισµό µε τις συνδροµητικές τηλεοράσεις.

177. Παρεµφερείς όροι «περιορισµένης υψηλής ζήτησης» ισχύουν εκ των πραγµάτων
όσον αφορά την απόκτηση των περισσότερων δικαιωµάτων για ποδοσφαιρικές
διοργανώσεις που πραγµατοποιούνται τακτικά (κάθε χρόνο) µε τη συµµετοχή εθνικών
συλλόγων, συγκεκριµένα τα πρωταθλήµατα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όπως
έχει ήδη αναφερθεί, προκύπτει σαφώς από τους ελέγχους της αγοράς ότι οι κάτοχοι
δικαιωµάτων (ποδοσφαιρικοί σύλλογοι) προτιµούν να πωλούν δικαιώµατα σε
επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης παρά στην τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης
προκειµένου να αποφεύγεται αρνητικός αντίκτυπος στην προσέλευση στα γήπεδα (η
άλλη βασική πηγή εσόδων). Και πάλι, φαίνεται ότι εκ των πραγµάτων οι επιχειρήσεις
τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης δεν ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά τη
συνδροµητική τηλεόραση για την απόκτηση τέτοιων δικαιωµάτων.

                                                
70 Στο παρόν έγγραφο ο όρος «στούντιο» προσδιορίζει τόσο τις µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες όσο και

τους Ιταλούς παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών.
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178. Τέλος, όσον αφορά τα δικαιώµατα επί των λοιπών αθλητικών διοργανώσεων (για
παράδειγµα, τένις και γκολφ) καίτοι οι όροι της προσφοράς δεν φαίνεται να είναι
περισσότεροι ανοικτοί, εκ των πραγµάτων οι δύο υπάρχουσες επιχειρήσεις
συνδροµητικής τηλεόρασης κατέχουν ήδη (και η κοινή πλατφόρµα στο µέλλον)
δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων για τις
συγκεκριµένες αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό απεικονίζει περαιτέρω ότι τα
περισσότερο αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των ειδών τείνουν να εξαγοράζονται από
συνδροµητικές τηλεοράσεις ακόµα και αν οι κάτοχοι δικαιωµάτων δεν έχουν λόγους,
εγγενείς στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο, να προτιµούν τη συνδροµητική τηλεόραση
έναντι της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό υπονοµεύει επίσης την αποδεικτική
αξία των επιχειρηµάτων που προβάλλουν τα µέρη της συγκέντρωσης όσον αφορά
µελλοντικούς όρους αγοράς και την πιθανή συµπεριφορά της συγχωνευθείσας
οντότητας και των δυνητικών ανταγωνιστών της.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

179. Βάσει των προαναφεροµένων, συνάγεται ότι:

4.1 Η Newscorp θα έχει το µονοπώλιο ως προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης
στην Ιταλία

180. Η Stream και η Telepiù είναι σήµερα οι µόνοι προµηθευτές συνδροµητικής
τηλεόρασης στην Ιταλία και, παρά το ότι η e.Biscom, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς DTT
και τα κανάλια DTH ή µία εναλλακτική πλατφόρµα DTH µπορούν δυνητικά να
ασκήσουν ανταγωνιστικές πιέσεις στο µέλλον, δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι
δυνητικοί ανταγωνιστές θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας
(ιδίως κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας από τις µεγάλες
χολιγουντιανές εταιρείες και ποδοσφαιρικοί αγώνες εθνικών συλλόγων). Αυτά τα ειδικά
περιεχόµενα είναι βασικά για την επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης συνδροµητικής
τηλεόρασης και δεν θα διατίθενται στην αγορά.

4.2 Η Newscorp θα έχει πρόσβαση στο πλέον ελκυστικό και ευρύ περιεχόµενο

181.  Η πρόσβαση σε περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας, κυρίως πρόσφατες
κινηµατογραφικές ταινίες και ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αλλά και άλλες αθλητικές
διοργανώσεις, είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή λειτουργία της συνδροµητικής
τηλεόρασης. Τα περιεχόµενα αυτά προτρέπουν δυνητικούς καταναλωτές να εγγραφούν
ως συνδροµητές. Η πρόσβαση σε κινηµατογραφικές ταινίες δεύτερης κατηγορίας και
αθλητικές διοργανώσεις που δεν µεταδίδονται απευθείας είναι επίσης σηµαντική για
δυνητικούς ανταγωνιστές που πιθανόν ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία εναλλακτικής
πλατφόρµας.
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182. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η κοινή πλατφόρµα
θα έχει πρόσβαση σε απαράµιλλους πόρους προγράµµατος στην Ιταλία. Επιπλέον,
µέρος του βασικού περιεχοµένου, το περιεχόµενο «κινητήρια δύναµη της
συνδροµητικής τηλεόρασης», συγκεκριµένα κινηµατογραφικές ταινίες των µεγάλων
εταιρειών δεν θα διατίθενται στην αγορά για εύλογο χρονικό διάστηµα (µέχρι το τέλος
[�]*), εάν η MGM και η TC Fox ασκήσουν µονοµερή δικαιώµατα ανανέωσης.

4.3 Καµία άλλη επιχείρηση δεν θα έχει το βασικό περιεχόµενο για να δηµιουργήσει
εναλλακτική συνδροµητική τηλεόραση

183. Η πρόσβαση σε δικαιώµατα είναι ακόµη σηµαντικότερη για τη συνδροµητική
τηλεόραση απ� ό,τι για την τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Για να δελεαστούν οι
καταναλωτές να εγγραφούν ως συνδροµητές, ή ειδικές παραγωγές να λαµβάνονται σε
βάση πληρωµής ανά εκποµπή, ορισµένοι τύποι περιεχοµένου είναι αποφασιστικής
σηµασίας. Για να είναι επαρκώς ελκυστικό ένα πακέτο συνδροµητικής τηλεόρασης
πρέπει να περιλαµβάνει συνδυασµό δικαιωµάτων υψηλής θεαµατικότητας για την
πρώτη κατηγορία, ή τουλάχιστον κινηµατογραφικές ταινίες δεύτερης κατηγορίας και
για δηµοφιλείς αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό ισχύει ειδικότερα στην Ιταλία, όπου,
όπως αναφέρει η Newscorp, κάθε νοικοκυριό που διαθέτει τηλεοπτικό δέκτη έχει
πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό καναλιών ελεύθερης πρόσβασης.

4.3.1 Επιπτώσεις αποκλεισµού

184. Πόροι προγραµµάτων υψηλής θεαµατικότητας (πρόσφατες κινηµατογραφικές ταινίες
και δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων) διατίθενται ανεπαρκώς. Επιπλέον,
κατά κανόνα τα δικαιώµατα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης περιεχοµένου υψηλής
θεαµατικότητας (ειδικότερα κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας των
µεγάλων χολιγουντιανών εταιρειών) παρέχονται στη βάση µακροπρόθεσµων
αποκλειστικών συµβάσεων. Κατά τη διάρκεια των ισχυουσών συµβάσεων, κανένας άλλος
προµηθευτής δεν θα έχει πρόσβαση σε πόρους προγράµµατος της κοινής πλατφόρµας.
Επιπλέον, τα δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών αγώνων είναι ιδιαίτερα ακριβά και η
απόκτηση αυτών των δικαιωµάτων συνεπάγεται σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο.
Έτσι, οι δυνητικοί ανταγωνιστές δεν θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν επιτυχή
εναλλακτική πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης. Όσον αφορά άλλα µέσα µετάδοσης,
η µόνη υπάρχουσα επιχείρηση καλωδιακής µετάδοσης  (e.Biscom) θα µπορεί να φθάνει σε
πολύ περιορισµένο αριθµό νοικοκυριών και οι δυνητικοί ανταγωνιστές DTT θα είναι
επιχειρησιακοί µέσο- και µακροπρόθεσµα.

185. Είναι επίσης απίθανο η κατάσταση αυτή να µεταβληθεί µετά τη λήξη των ισχυουσών
συµβάσεων για δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης. Θεωρητικά, οι υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης µπορούν δυνητικά να παρέχονται στην Ιταλία από
εναλλακτικές επιχειρήσεις DTH, καλωδιακές επιχειρήσεις όπως η e.Biscom και
επιχειρήσεις DTT.  Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι συµβάσεις παραγωγής που έχουν
συναφθεί µε τις µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες αρχίζουν να λήγουν από τα τέλη του
[�]* (εφόσον η MGM και η TC Fox ασκήσουν το δικαίωµα ανανέωσής τους). Καίτοι οι
συµβάσεις µε προµηθευτές δικαιωµάτων επί αθλητικών διοργανώσεων λήγουν σε
µεταγενέστερα στάδια, οι δυνητικοί ανταγωνιστές θα πρέπει να συνδυάσουν τις
προσφορές της κοινής πλατφόρµας για τα συγκεκριµένα δικαιώµατα. Οι ευκαιρίες για
δυνητικούς ανταγωνιστές ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ελκυστική συνδροµητική
τηλεόραση φαίνονται στο παρόν στάδιο αµελητέες.
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186. Λαµβανοµένης υπόψη της θέσης της στην αγορά, η κοινή πλατφόρµα θα εδραιωθεί
συνεπώς σε ικανοποιητικό βαθµό. Οι προοπτικές των ανταγωνιστών όσον αφορά τη
διασφάλιση οποιουδήποτε σηµαντικού όγκου ελκυστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής
συνδροµητικές µετάδοσης θα είναι ελάχιστες. Για να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα
απόκτησης δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, είναι ζωτικής σηµασίας να υπάρχει
πρόσβαση σε τηλεθεατές, υπό µορφή εδραιωµένης συνδροµητικής βάσης. Οι τιµές των
δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης καθορίζονται συνήθως µε αναφορά στον αριθµό
των συνδροµητών, υπό τον όρο αναφερόµενου ελάχιστου ορίου. Αυτό ισχύει ασφαλώς για
τις συµβάσεις παραγωγής µε τις µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες. Καθώς η συνδροµητική
βάση της κοινής πλατφόρµας µπορεί να αναµένεται η µεγαλύτερη τα επόµενα έτη,
συνεπάγεται ότι η πώληση δικαιωµάτων στη Newscorp θα εξασφαλίζει σηµαντικά
υψηλότερη τιµή από την πώληση σε ένα νεοεισερχόµενο. Ένας νεοεισερχόµενος διατρέχει
επίσης σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο από τη σύναψη συµβάσεων παραγωγής,
τουλάχιστον για τις κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης κατηγορίας. Θα πρέπει να εγγυάται
ελάχιστη συνδροµητική βάση ισοδύναµη µε εκείνη που εγγυάται η  Neswscorp, χωρίς να
είναι σε θέση να επιτύχει τον εγγυηµένο αριθµό. Η Newscorp θα έχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα συγκριτικά προς οποιονδήποτε δυνητικό ανταγωνιστή όσον αφορά τη
διαπραγµάτευση συµβάσεων για περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας, ακόµα και αν οι
συγκεκριµένοι δυνητικοί ανταγωνιστές κατείχαν τους πόρους για την απόκτηση
δικαιωµάτων από µία από τις δύο µεγάλες εταιρείες.

187. Η Επιτροπή κατέληξε συνεπώς στο συµπέρασµα ότι οι συµβάσεις που παρέχουν στη
συγχωνευθείσα οντότητα αποκλειστικά δικαιώµατα µε στούντιο αποκλείουν δυνητική
είσοδο στην αγορά.

188. Επιπλέον, όπως εξηγείται ανωτέρω, δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών
υψηλής θεαµατικότητας για σκοπούς συνδροµητικής τηλεόρασης µπορούν να
αποκτηθούν σε διαφορετικά σχήµατα (οι καλούµενες κατηγορίες) ανάλογα µε το χρόνο
της επιτρεπόµενης προβολής. Όσο πλησιέστερος είναι αυτός ο χρόνος στο χρόνο της
πρώτης προβολής στις κινηµατογραφικές αίθουσες, τόσο ακριβότερη είναι η κατηγορία
και συνεπώς το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας. Τα δικαιώµατα δεύτερης
κατηγορίας αποτιµώνται συνήθως ως κλάσµα των δικαιωµάτων πρώτης κατηγορίας για
τη συνδροµητική τηλεόραση. Εύλογα µπορεί να υποστηριχθεί ότι, λόγω της διαφοράς
τιµής και της διαφορετικής ώρας µετάδοσής τους, τα δικαιώµατα πρώτης και δεύτερης
κατηγοράς επί ταινιών υψηλής θεαµατικότητας είναι εκ των πραγµάτων ανόµοια
προϊόντα.

189. Η Telepiú κατέχει ορισµένα αποκλειστικά δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών
ταινιών πρώτης κατηγορίας δυνάµει συµβάσεων παραγωγής µε τα στούντιο. Βάσει των
ίδιων συµβάσεων παραγωγής µε τις περισσότερες µεγάλες εταιρείες, η Telepiú κατέχει
επίσης δικαιώµατα προστασίας (για παράδειγµα, δικαιώµατα παρακράτησης) για
δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας, που εµποδίζουν στην πραγµατικότητα το προϊόν
«κινηµατογραφικές ταινίες δεύτερης κατηγορίας» να φθάσει στην αγορά
δηµιουργώντας ένα είδος περιόδου «αποκλεισµού» (black-out).

190. Αυτά τα δικαιώµατα «προστασίας» ή αποκλεισµού δεν έχουν µόνο το στόχο (α) της
παρεµπόδισης δυνητικών εισερχόµενων από την πρόσβαση σε φθηνότερα περιεχόµενα
υψηλής θεαµατικότητας αλλά έχουν και την επίπτωση (β) της στέρησης από τους
καταναλωτές του δικαιώµατός τους να επιλέγουν το χρόνο και την τιµή στην οποία
προτιµούν να παρακολουθούν τα προϊόντα της συνδροµητικής τηλεόρασης.
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191. Όσον αφορά τον αποκλεισµό της αγοράς, εάν ήσαν διαθέσιµα δικαιώµατα δεύτερης
κατηγορίας προς διαπραγµάτευση µε τα στούντιο (ειδικότερα µε τις µεγάλες εταιρείες),
µια δυνητική νέα επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης θα είχε τη δυνατότητα να
εισέλθει στην αγορά µε χαµηλότερες χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και µικρότερους
κινδύνους και θα ήταν σε θέση να προσφέρει φθηνότερα περιεχόµενα υψηλής
θεαµατικότητας κάποια χρονική στιγµή µετά τη συγχωνευθείσα οντότητα.
Παραδείγµατα σε άλλες εθνικές αγορές της Κοινότητας δείχνουν ότι ο ανταγωνισµός
µπορεί να αναδυθεί στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης από (τουλάχιστον αρχικά)
µικρότερες και λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις71. Η επίπτωση αποκλεισµού  των
δικαιωµάτων προστασίας που κατέχει επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης που
πρωταγωνιστεί στην αγορά (οιονεί µονοπωλιακή/µονοψωνιακή) έναντι δυνητικής
εισόδου είναι αναντίρρητη. Πράγµατι, ο αποκλεισµός της αγοράς αποτελεί τον
ουσιαστικό στόχο αυτών των δικαιωµάτων προστασίας.

192. Όσον αφορά τον περιορισµό της επιλογής των καταναλωτών, κατά την άσκηση
αυτών των δικαιωµάτων προστασίας, µια επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης στερεί
από τους καταναλωτές το θεµελιώδες δικαίωµά τους να επιλέγουν. Οι προτιµήσεις, η
ευαισθησία ως προς τις τιµές και οι ανάγκες των καταναλωτών διαφέρουν σε µεγάλο
βαθµό σε όλες τις αγορές και όσον αφορά όλα τα προϊόντα. Εάν οι κινηµατογραφικές
ταινίες δεύτερης κατηγορίας ουδέποτε ήσαν προσιτές, οι καταναλωτές που επιθυµούν
να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα συνδροµητικής τηλεόρασης θα αναγκάζονταν να
καταναλώνουν σε ένα σενάριο του τύπου «ένα σχήµα κατάλληλο για όλους», κατά το
χρόνο (πρώτη κατηγορία) και στην τιµή που έχει καθορίσει η επιχείρηση
συνδροµητικής τηλεόρασης.

193. Αντιθέτως, χωρίς δικαιώµατα προστασίας που αποσύρουν ουσιαστικά
κινηµατογραφικές ταινίες δεύτερης κατηγορίας από την αγορά, οι καταναλωτές θα
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ επιχειρήσεων συνδροµητικής τηλεόρασης
«πρώτης σειράς», που προσφέρουν κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας
σε χρόνο πλησιέστερο στην πρώτη προβολή στις κινηµατογραφικές αίθουσες µε
υψηλότερο τέλος (συνδροµή) και µιας επιχείρησης «δεύτερης σειράς» που προσφέρει τα
ίδια περιεχόµενα σε φθηνότερες τιµές αν και εντός χρονικού ορίου πιο απόµακρου σε
σχέση µε την πρώτη προβολή στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Στο σενάριο αυτό, το
δικαίωµα επιλογής της προτιµούµενης µορφής κατανάλωσης υπηρεσιών συνδροµητικής
τηλεόρασης εναπόκειται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.

194. Εάν η νέα οντότητα αποφασίσει να αγοράσει η ίδια δικαιώµατα δεύτερης
κατηγορίας για ραδιοτηλεοπτική µετάδοση επί κοινής πλατφόρµας παρά να
παρεµποδίσει την πρόσβαση δυνητικών ανταγωνιστών σε αυτά, τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα θα εξακολουθούν να µην διατίθενται για δυνητικό εισερχόµενο στην αγορά.
Όµως, αυτό θα είναι το αποτέλεσµα εµπορικών πράξεων µεταξύ της κοινής πλατφόρµας
και ενός ή περισσότερων στούντιο και όχι η επίπτωση των ρητρών αποκλεισµού. Σε
κάθε περίπτωση, τα περιεχόµενα δεύτερης κατηγορίας θα φθάσουν ενδεχοµένως στην
αγορά, αν και µέσω της προσφοράς του οιονεί µονοπωλίου.

                                                

71 Τα δικαιώµατα δεύτερης κατηγορίας εκµεταλλεύεται στη Γαλλία η TPS, που έχει εδραιωθεί ως
σηµαντικός ανταγωνιστής στο Canal+ και, στο Βέλγιο, η Cinenova.
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195. Συνάγεται συνεπώς το συµπέρασµα ότι οποιοδήποτε δικαίωµα προστασίας ή
αποκλεισµού έχει το στόχο και την επίπτωση του αποκλεισµού της δυνητικής εισόδου
στην αγορά και έχει επιζήµια επίπτωση στους καταναλωτές, αποτρέποντας την
πρόσβαση σε περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας τόσο για δυνητικούς ανταγωνιστές
όσο και δυνητικούς καταναλωτές συνδροµητικής τηλεόρασης.

196. Τέλος, στην περίπτωση τακτικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων όπου συµµετέχουν
εθνικοί σύλλογοι, οποιοσδήποτε δυνητικός ανταγωνιστής θα πρέπει επίσης να συνδυάσει
τις προσφορές της κοινής πλατφόρµας προκειµένου να αποκτήσει τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα. Η σηµασία της τιµής αυτών των δικαιωµάτων στο συνολικό κόστος είναι
άκρως υψηλή συγκρινόµενη µε άλλα δικαιώµατα. Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος της
σύναψης συµβάσεων µε ποδοσφαιρικά σωµατεία για ένα νεοεισερχόµενο είναι κατά πολύ
υψηλότερος απ� ό,τι για την κοινή πλατφόρµα.

197. Συνεπώς, χωρίς διορθωτικά µέτρα, είναι απίθανο η e.Biscom ή οποιοσδήποτε άλλος
δυνητικός ανταγωνιστής (για DTH ή DTT) να δηµιουργήσει πλήρως ανεπτυγµένη
εναλλακτική πλατφόρµα προγράµµατος ισοδύναµης εµβέλειας για τους ακόλουθους
λόγους:

(α) δεν κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα για περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας·

(β) τα περισσότερα δικαιώµατα (ειδικότερα τα δικαιώµατα επί των κινηµατογραφικών
ταινιών των µεγάλων χολιγουντιανών εταιρειών) δεν θα διατίθενται στην αγορά για
αρκετά έτη·

(γ) πολλά δικαιώµατα επί σηµαντικών ποδοσφαιρικών και αθλητικών διοργανώσεων
δεν θα διατίθενται τα επόµενα έτη·

(δ) ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος που διατρέχει ένας νεοεισερχόµενος όταν
αγοράζει αποκλειστικά δικαιώµατα επί αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί
πρόσθετο φραγµό εισόδου.

4.4 Η Newscorp θα είναι ο «θυροφύλακας» ενός µέσου (Videoguard CAS) που
µπορεί να διευκολύνει την είσοδο οποιασδήποτε εναλλακτικής επιχείρησης DTH
συνδροµητικής µετάδοσης και υποδοµής (η πλατφόρµα) που µπορεί να
διευκολύνει τους όρους µετάδοσης συνδροµητικών και δορυφορικών καναλιών
ελεύθερης πρόσβασης

198. Κατ� αρχήν, οι επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης DTH µπορούν να επιλέξουν
µεταξύ της ενίσχυσης της υποδοµής τους ή της προσφοράς των προγραµµάτων τους
µέσω της πρόσβασης σε υπάρχουσα πλατφόρµα. Όµως, η δηµιουργία νέας υποδοµής
φαίνεται να είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρητική εναλλακτική λύση στην
καλύτερη περίπτωση, που δεν διατίθεται βεβαίως σε επιχειρήσεις χωρίς επαρκείς
πόρους προγράµµατος ώστε να επιτραπεί µία προσφορά υψηλής θεαµατικότητας. Μία
επιχείρηση που δεν δραστηριοποιείται στη συγκεκριµένη αγορά αποκτά συνήθως
πρόσβαση σε υπάρχουσα πλατφόρµα ευκολότερα εάν έχει τη δυνατότητα επιλογής
µεταξύ ορισµένων ανταγωνιζόµενων πλατφορµών. Μία τέτοια επιλογή υπήρχε στην
Ιταλία πριν την σχεδιαζόµενη πράξη. Χωρίς εναλλακτική πλατφόρµα στην Ιταλία,
όµως, οι δυνητικοί ανταγωνιστές DTH στην ιταλική αγορά ή τα κανάλια ελεύθερης
πρόσβασης που επιθυµούν  να προσφέρουν δικά τους κανάλια σε συνδροµητές της
κοινής πλατφόρµας θα εξαρτώνται στο µέλλον από την πρόσβαση στην πλατφόρµα
Newscorp.
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199. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε επιχείρηση συνδροµητικής τηλεόρασης DTH που δεν είναι
σε θέση να δηµιουργήσει εναλλακτική υποδοµή και κάθε µεταδιδόµενο µέσω ψηφιακού
δορυφόρου κανάλι ελεύθερης πρόσβασης που επιθυµεί να φθάσει στους συνδροµητές
της κοινής πλατφόρµας υποχρεούται να µεταδίδει τα κανάλιά του µέσω της πλατφόρµας
της  Newscorp. Χωρίς διορθωτικά µέτρα, η Newscorp θα αποκτούσε έτσι σηµαντικό
έλεγχο επί αυτών των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών και θα ήταν σε θέση να
καθορίσει σε κάποιο βαθµό τους όρους υπό τους οποίους άλλες επιχειρήσεις
συνδροµητικής DTH την ανταγωνίζονται ή τους όρους υπό τους οποίους οι
συνδροµητές της είχαν πρόσβαση σε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια ελεύθερης
πρόσβασης.

200. Η Newscorp θα είναι σε θέση να αρνηθεί την πρόσβαση στην πλατφόρµα της ή να
επιβάλει αθέµιτους όρους ή όρους που εισάγουν διακρίσεις.

201. Επιπλέον, οποιαδήποτε εναλλακτική πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης που
επιθυµεί να εισέλθει στην ιταλική αγορά θα χρειαστεί CAS προκειµένου να είναι σε
θέση να µεταδίδει κρυπτογραφηµένα προγράµµατα. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η
Newscorp είναι ο κάτοχος του NDS CAS (Videoguard). Καίτοι η ύπαρξη κανόνων
πρόσβασης που περιλαµβάνονται στην οδηγία 95/47/EΚ72 και στην οδηγία
2002/19/EΚ73 µπορεί να µειώσει και να µετριάσει τις ανησυχίες εν προκειµένω, τρίτοι
πιστεύουν ότι η πρόσβαση σε τεχνολογία NDS µπορεί να παρεµποδιστεί εκτός εάν η
Newscorp  δεσµευτεί να συµµορφωθεί µε αυτούς τους κανόνες και να εφαρµόσει
κατάλληλη και αποτελεσµατική διευθέτηση των διαφορών. Εάν αυτό δεν γίνει, θα
ανακύψουν µακρόχρονες διαφορές επί τιµών που στο µεταξύ θα υπονοµεύουν την
πιθανότητα ανταγωνισµού. Αφετέρου, η υιοθέτηση από νεοεισερχόµενο διαφορετικού
CAS µπορεί, παρά τις υποχρεώσεις πολλαπλής αποκρυπτογράφησης που επιβάλλει η
ιταλική νοµοθεσία µεταφοράς της οδηγίας 95/47/EΚ, να αποτελεί πιθανότατα πρόσθετο
φραγµό εισόδου δεδοµένου ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών των υποχρεώσεων
πολλαπλής αποκρυπτογράφησης χρειάστηκε στο παρελθόν µέχρι 2 έτη και µπορεί να
είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

202. Η κοινή πλατφόρµα, χωρίς διορθωτικά µέτρα, θα είναι τοιουτοτρόπως σε θέση να
αυξήσει το κόστος των αντιπάλων ελέγχοντας την πρόσβαση τρίτων σε υπηρεσίες
πλατφόρµας DTH και στο CAS.

203. Συνεπώς, η πιθανότητα για ένα νεοεισερχόµενο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DTH, που
δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει εναλλακτική υποδοµή, να καταφέρει να καταστεί
λειτουργικός εξαρτάται από την καλή θέληση της Newscorp να µην αυξήσει τους
φραγµούς κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλατφόρµας που παρέχει. Επιπλέον, η
πιθανότητα για ένα νεοεισερχόµενο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DTH να µπορεί να
ανταγωνίζεται πραγµατικά τη Newscorp εξαρτάται από τη χορήγηση άδειας εκ µέρους
της Newscorp για το NDS CAS ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων πολλαπλής
αποκρυπτογράφησης έγκαιρα και υπό διαφανείς όρους και προϋποθέσεις που δεν
εισάγουν διακρίσεις.

                                                
72 Οδηγία 95/47/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά

µε τη χρήση προτύπων για τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος, Επίσηµη Εφηµερίδα L 281, 23/11/1995,
σελίδα 51.

73 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη
διασύνδεσή τους, ΕΕ L 108, 24.4.2004 σ.7.
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4.5 ∆ιάρκεια της κυριαρχίας στην αγορά

204. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οποιοσδήποτε εναλλακτικός
ανταγωνιστής να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί πραγµατικά τα µέρη στο προβλέψιµο
µέλλον, µε οποιοδήποτε µέσο µετάδοσης. Η e.Biscom, ο µόνος πιθανός ανταγωνιστής
σήµερα στην αγορά του καλωδιακού τµήµατος θα έχει απλώς την ικανότητα να φθάσει
σε 1 εκατ. νοικοκυριά στο εγγύς µέλλον (5% των ιταλικών νοικοκυριών), ενώ η
δορυφορική τηλεόραση µπορεί να φθάσει σχεδόν σε όλα τα ιταλικά νοικοκυριά.
Αφετέρου αναµένεται ότι η DTT, σύµφωνα µε τα σχέδια της κυβέρνησης, θα ξεκινήσει
τη λειτουργία της στην Ιταλία µόλις στις αρχές του 2007.  Ωστόσο, η έρευνα της
Επιτροπής έδειξε ότι αυτό πιθανόν να µην συµβεί και ότι πρέπει να εξεταστεί
µεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Τέλος, καµία εναλλακτική πλατφόρµα DTH δεν θα µπορεί
να εισέλθει στην αγορά εάν δεν διασφαλιστεί η πρόσβαση σε περιεχόµενο και τεχνικές
ευκολίες. Συνεπώς, υπάρχουν εύλογοι και πειστικοί λόγοι για την Επιτροπή να συνάγει
το συµπέρασµα ότι, ως αποτέλεσµα της πράξης, η Newscorp θα συνεχίσει να είναι ο
µόνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ιταλία για σηµαντικό
χρονικό διάστηµα στο προβλέψιµο µέλλον και αυτό πιθανότατα θα παρεµποδίσει
σηµαντικά τον πραγµατικό ανταγωνισµό.

V ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ « ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»

205. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή µόνο δύο φορές έχει στηρίξει απόφαση συγκέντρωσης
στην έννοια της «συγκέντρωσης εξυγίανσης» (κοινώς αναφερόµενη ως «προστασία
προβληµατικής επιχείρησης»), στην υπόθεση Kaliund Salz/MKD/Treuhand74 (στο εξής
"Kali und Salz") και στην απόφαση BASF/ Eurodiol/ Pantochim75. Στην υπόθεση Kali
und Salz τα κριτήρια που θέτει η Επιτροπή για την εφαρµογή της συγκέντρωσης
εξυγίανσης ήταν τα ακόλουθα: (α) η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να
αποσυρθεί από την αγορά στο εγγύς µέλλον, (β) δεν υπάρχει τη δυνατότητα εξαγοράς
που να είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό, (γ) η εξαγοράζουσα επιχείρηση θα
κέρδιζε µερίδιο αγοράς της εξαγορασθείσας επιχείρησης σε περίπτωση που η τελευταία
αποσυρόταν από την αγορά.

206. Σύµφωνα µε την απόφασή του στην υπόθεση  Kali und Salz76 (31 Μαρτίου1998), το
∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι µία συγκέντρωση µπορεί να θεωρηθεί  συγκέντρωση
εξυγίανσης σε περίπτωση που η επιδείνωση της ανταγωνιστικής δοµής που προκύπτει
από τη συγκέντρωση θα συνέβαινε µε παρεµφερή τρόπο ακόµα και αν δεν είχε

                                                

74 Απόφαση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, Υπόθεση αριθ. IV/M.308 - Kali-
Salz/MdK/Treuhand), Επίσηµη Εφηµερίδα L 186, 21/07/1994 σ. 0038 - 0056.

75 Απόφαση στην υπόθεση COMP M. 2314, BASF/Eurodiol/Pantochim της 11.07.2001, ΕΕ L132,
17.02.2002, σελίδα 45 που δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

76 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Γαλλία κατά Επιτροπής.
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προχωρήσει η συγκέντρωση. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο77 "Η εισαγωγή αυτού κριτηρίου
(η εξαγοράζουσα επιχείρηση θα κέρδιζε µερίδιο αγοράς της εξαγορασθείσας
επιχείρηση) σε περίπτωση που η τελευταία αποσυρόταν από την αγορά αποσκοπεί να
διασφαλίσει ότι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της συγκέντρωσης και της
επιδείνωσης της ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς µπορεί να αποκλειστεί µόνο στην
περίπτωση που η ανταγωνιστική δοµή που προκύπτει από τη συγκέντρωση θα
επιδεινωνόταν µε παρεµφερή τρόπο ακόµα και αν δεν προχωρούσε η συγκέντρωση. Το
κριτήριο της απορρόφησης των µεριδίων αγοράς, αν και θεωρείται καθαυτό από την
Επιτροπή ως επαρκές για να αποτρέψει οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση της συγκέντρωσης
στον ανταγωνισµό, συµβάλλει συνεπώς στην εξασφάλιση των ουδέτερων επιπτώσεων της
συγκέντρωσης όσον αφορά την επιδείνωση της ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς. Αυτό
συνάδει µε την έννοια της αιτιώδους συνάφεια που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
2 του κανονισµού".

207. Στην απόφασή της BASF/ Eurodiol/ Pantochim, η Επιτροπή ανέφερε ότι η
προσέγγιση του ∆ικαστηρίου είναι ευρύτερη από τα κριτήρια που αναφέρονται στην
απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση Kali und Salz. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, η
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της συγκέντρωσης και της επιδείνωσης της
ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς µπορεί να αποκλειστεί και έτσι η συγκέντρωση
µπορεί να θεωρηθεί ως συγκέντρωση εξυγίανσης µόνον στην περίπτωση που η
ανταγωνιστική δοµή που προκύπτει από τη συγκέντρωση αναµένεται να επιδεινωθεί
κατά παρεµφερή τρόπο ακόµα και αν η συγκέντρωση δεν έπρεπε να προχωρήσει,
δηλαδή ακόµα και αν η συγκέντρωση απαγορευόταν. Εν γένει, σύµφωνα µε την
απόφαση  BASF/ Eurodiol/ Pantochim, η έννοια της «συγκέντρωσης εξυγίανσης»
απαιτεί οι προς εξαγορά επιχειρήσεις να µπορούν να θεωρηθούν «προβληµατικές
επιχειρήσεις» και η συγκέντρωση να µην αποτελεί αιτία επιδείνωσης της
ανταγωνιστικής δοµής. Έτσι, για την εφαρµογή της συγκέντρωσης εξυγίανσης, πρέπει
να ικανοποιούνται δύο όροι:

(α) η εξαγοραζόµενη επιχείρηση θα αποσυρόταν από την αγορά στο εγγύς µέλλον
εάν δεν την εξαγοραζόταν από άλλη επιχείρηση· και
(β) δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που να
είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό.

208. Όµως, η εφαρµογή αµφότερων των κριτηρίων δεν αποκλείει την πιθανότητα
εξαγοράς από τρίτους των στοιχείων ενεργητικού των συγκεκριµένων επιχειρήσεων σε
περίπτωση χρεοκοπίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά εξαγοράζονταν από
ανταγωνιστές κατά τη διαδικασία χρεοκοπίας, οι οικονοµικές επιπτώσεις θα ήσαν
παρεµφερείς µε την εξαγορά των ίδιων των προβληµατικών εταιρειών από εναλλακτικό
αγοραστή. Έτσι,  η Επιτροπή στη συγκεκριµένη υπόθεση αποφάσισε ότι, εκτός από τα
δύο πρώτα κριτήρια, έπρεπε να αποδειχθεί ότι

(γ) τα προς εξαγορά στοιχεία ενεργητικού θα εξαφανίζονταν ή θα αποσύρονταν
αναπόφευκτα από την αγορά χωρίς τη συγκέντρωση.

209. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή της έννοιας της «συγκέντρωσης εξυγίανσης»
απαιτεί η επιδείνωση της ανταγωνιστικής δοµής που προκύπτει από τη συγκέντρωση να
µην είναι τουλάχιστον εντονότερη από εκείνη που θα συνέβαινε χωρίς τη συγκέντρωση.

                                                
77 Σηµεία 115 και εφεξής της απόφασης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις  C-68/94 και C-30/95.
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210. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η Newscorp υποστήριξε ότι
στην παρούσα υπόθεση πληρούνται οι όροι της «προστασίας προβληµατικής
επιχείρησης», συγκεκριµένα ότι, χωρίς τη συγκέντρωση, η Telepiù θα κέρδιζε θέση
συγκρίσιµη µε εκείνη της κοινής πλατφόρµας µετά τη συγκέντρωση και ότι σε κάθε
περίπτωση τα στοιχεία ενεργητικού της Stream θα αποσύρονταν αναπόφευκτα από την
αγορά.

211. Πριν την εξέταση αυτής της απαίτησης ας σηµειωθεί ότι η Newscorp υποστηρίζει
ότι η Stream, που σήµερα ελέγχεται από κοινού από τη Newscorp και την Telecom
Italia, είναι «προβληµατική επιχείρηση» που θα αποσυρόταν από την αγορά χωρίς τη
συγκέντρωση.  Η παρούσα πράξη αποτελεί πράγµατι συνδυασµένη αλλαγή από τον
κοινό στον αποκλειστικό έλεγχο της Stream από µία από τις ελέγχουσες εταιρείες της,
τη Newscorp, και τη συγκέντρωσή της µε άλλη εταιρεία (Telepiù). ∆εδοµένου ότι η
Stream αποτελεί ξεχωριστό «τµήµα» µιας «εταιρείας», της Newscorp, η παρούσα
συγκέντρωση θέτει το ερώτηµα κατά πόσον η «προστασία προβληµατικής επιχείρησης»
εφαρµόζεται όταν η εξαγοράζουσα εταιρεία είναι χρηµατοοικονοµικά υγιής αλλά ένας
από τα τµήµατά τοµείς της, που είναι προβληµατικό, συγχωνεύεται µε άλλη οντότητα.

212. Όπως έδειξε η Επιτροπή στην απόφασή της στην υπόθεση Rewe/Meinl78, σε
περίπτωση «προστασίας προβληµατικού τµήµατος» και όχι «προστασίας
προβληµατικής επιχείρησης», η απόδειξη έλλειψης αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της
συγκέντρωσης και της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης βαρύνει τις
επιχειρήσεις που την απαιτούν. Άλλως, κάθε συγκέντρωση που περιλαµβάνει ένα, κατά
τους ισχυρισµούς, ελλειµµατικό τµήµα θα µπορούσε να αιτιολογηθεί βάσει της
νοµοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων από την πωλούσα επιχείρηση,
δηλώνοντας ότι χωρίς τη συγκέντρωση θα έπαυε η λειτουργία του εν λόγω τµήµατος. Η
υπόθεση Rewe/Meinl περιλαµβάνει ένα τµήµα του οµίλου Meinl που εξαγοράστηκε από
την Rewe. Η σηµασία της απόδειξης έλλειψης αιτιώδους σχέσης είναι ακόµα
µεγαλύτερη στην περίπτωση ισχυριζόµενου «προβληµατικού τµήµατος», που είναι
σήµερα η εξαγοράζουσα εταιρεία. Τέλος, µπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι πιθανόν ο
όµιλος αγοράς µπορεί να έχει στρατηγικούς λόγους να διατηρήσει ζωντανό το
προβληµατικό τµήµα του ακόµα και αν απαγορευόταν η συγκέντρωση.

a) Η προβληµατική επιχείρηση θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά εάν δεν την
εξαγόραζε άλλη εταιρεία

                                                
78 Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1999 σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής δυνάµει του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (Υπόθεση αριθ. IV/M.1221 - Rewe/Meinl)
Επίσηµη Εφηµερίδα L 274, 23/10/1999 σ. 0001 � 0022.
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213. Η Newscorp υποστηρίζει ότι η Stream είναι σήµερα µία «προβληµατική επιχείρηση»
που θα αποσυρθεί από την αγορά χωρίς τη συγκέντρωση διότι η οικονοµική και
επιχειρηµατική λογική υπαγορεύει ότι η απόφαση των µετόχων περί χρεοκοπίας της
Stream βασίζεται σε σύγκριση της (αρνητικής) καθαρής παρούσας αξίας («ΚΠΑ») των
µελλοντικών ταµειακών ροών (πριν την εξυπηρέτηση του χρέους) από τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την (πιθανώς αρνητική) ΚΠΑ από τη χρεοκοπία.
Εάν η ΚΠΑ που συνδέεται µε τη χρεοκοπία είναι µεγαλύτερη από την ΚΠΑ που
συνδέεται µε τη «συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας», τότε η ορθολογική
απόφαση είναι να επιδιωχθεί η χρεοκοπία δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές
προοπτικές να καταστεί η Stream προδοσοφόρα ως αυτόνοµη οντότητα. Σύµφωνα µε τη
Newscorp, το κόστος απόσυρσης που η Newscorp και ειδικότερα η Telecom Italia
αντιµετωπίζουν σήµερα είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το «κόστος συνέχισης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας», και η Stream δεν έχει ακόµα αποσυρθεί από την
αγορά µόνο εξαιτίας των προοπτικών κλεισίµατος της υπό εξέτασης πράξης. Όµως,
ορισµένοι τρίτοι υποστήριξαν ότι, µε καλύτερη διαχείριση και µεγαλύτερες προσπάθειες
για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της πειρατείας, θα αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός
των συνδροµητών και τα αντίστοιχα έσοδα.

214. Στην παρούσα πράξη, ο αποκτών τον αποκλειστικό έλεγχο της προβληµατικής
εταιρείας είναι µία από τις ελέγχουσες εταιρείες της, που αποκτά και τον αποκλειστικό
έλεγχο άλλης εταιρείας (Telepiù). Καίτοι η Stream αποτελεί ξεχωριστό νοµικό
πρόσωπο, φαίνεται να µην υπάρχει ζήτηµα αναγκαστικής απόσυρσης µιας ολόκληρης
εταιρεία (π.χ. η Newscorp) από την αγορά. Η Newscorp ενεργεί ως εταιρεία
συµµετοχών και η Stream καλύπτει µόνο µέρος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
και θυγατρικών του οµίλου Newscorp. Η απόσυρση της Stream από την ιταλική
συνδροµητική αγορά θα λάβει συνεπώς τη µορφή απόφασης της διαχείρισης σχετικά µε
εγκατάλειψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας της οποίας η ανάπτυξη δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας.

215. Eίναι σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί ότι τα µέρη πρόβαλαν αυτό το επιχείρηµα σε
πολύ µεταγενέστερο στάδιο. Πράγµατι, καµία σχετική µνεία δεν έγινε στην
κοινοποίηση. Αυτό προσθέτει περαιτέρω αµφιβολίες σχετικά µε την αποδεικτική αξία
της απαίτησής τους καθώς δεν έχει σηµειωθεί καµία ουσιαστική αλλαγή µετά την
κοινοποίηση.

β) ∆εν υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς που να είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό

216. Η Newscorp υποστηρίζει ότι χωρίς ουσιαστικές συνέργιες, οποιοσδήποτε δυνητικός
αγοραστής θα αντιµετώπιζε παρεµφερή κατάσταση στη Newscorp και την Telecom
Italia. Είναι επίσης πιθανό ότι άλλος αγοραστής θα αντιµετώπιζε µεγαλύτερη
αβεβαιότητα όσον αφορά τη µελλοντική αποδοτικότητα διότι η Newscorp και η
Telecom Italia, ως οι υφιστάµενοι µέτοχοι, έχουν µεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε
τη δραστηριότητα. ∆εν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές για µία εµφανιζόµενη
εξαγορά λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό διότι δύσκολα µπορούµε να
φανταστούµε µία επιχείρηση που θα έχει αρκετά ευρείες συνέργιες ώστε να µεταβάλει
σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική εικόνα των προβολών της JPMorgan για τη  Stream 79

                                                

79 Έγγραφο επισυναπτόµενο στο υπόµνηµα αντικρούσεων της Newscorp. Έκθεση εµπειρογνωµόνων για τη
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα της Stream SpA. Το συγκεκριµένο έγγραφο, όπως υποστηρίζεται,
δείχνει ότι η Stream δεν είναι βιώσιµη από χρηµατοοικονοµική άποψη ως αυτόνοµη επιχείρηση στο
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και δεν υπήρξαν άλλοι δυνητικοί αγοραστές που προσπάθησαν να εξαγοράσουν την
Telepiù από τον όµιλο Vivendi την περίοδο Μάιος-Ιούνιο 2002 όταν περατώθηκε η
πώληση της Newscorp. Εν προκειµένω η JPMorgan σηµειώνει ότι, στη συµφωνία της,
κανένας άλλος δυνητικός αγοραστής δεν υπέβαλε επίσηµη προσφορά είτε για την
Telepiù είτε την Stream. Αυτό ίσχυε παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την πράξη
δηµοσιοποιήθηκαν το 2001 και το 2002 και η τιµή συζητήθηκε επανειληµµένως  µε τη
Newscorp στη διάρκεια εκτενών διαπραγµατεύσεων και δεν υπήρχαν άλλοι δυνητικοί
αγοραστές που προσπάθησαν να εξαγοράσουν τη Stream από τη Newscorp όταν
περατώθηκε η πώληση στον όµιλο Vivendi.

217. Είναι σαφές από το σκεπτικό της Επιτροπής στην απόφαση Kali und Salz ότι η
απόδειξη της έλλειψης εναλλακτικού δυνητικού αγοραστή εκτός από την εξαγοράζουσα
εταιρεία βαρύνει, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, το µέρος που την απαιτεί. Το
επιχείρηµα της  Newscorp δεν αποτελεί απαλλαγή γι� αυτό το βάρος της απόδειξης.
Εκτός από ορισµένες απόπειρες εξεύρεσης µεµονωµένων χρηµατοοικονοµικών
επενδυτών για τη Stream, η Newscorp δεν ανέφερε ούτε τους δυνητικούς αγοραστές
(εκτός από τον όµιλο Vivendi για τη Stream και τη Newscorp για την Telepiù) µε τις
οποίες η Newscorp και ο όµιλος Vivendi ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις για να πωλήσουν
τις αντίστοιχες εταιρείες τους στην Ιταλία ούτε τους λόγους για τους οποίους απέτυχαν
οι διαπραγµατεύσεις.  Η µόνη απόπειρα πώλησης του ελέγχοντος µεριδίου της στη
Stream έγινε από την Telecom Italia80 αλλά ούτε η Stream ούτε ο όµιλος Vivendi
προσπάθησαν ενεργά να βρουν µια λύση λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό από τη
συγκέντρωση των δύο εταιρειών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή,
ούτε η Newscorp ούτε η Telecom Italia έθεσαν τη Stream σε δηµόσια προσφορά.

γ) τα προς εξαγορά στοιχεία ενεργητικού θα εξαφaνίζονταν αναπόφευκτα από την αγορά
χωρίς τη συγκέντρωση ή η εξαγοράζουσα επιχείρηση θα αποκτούσε το µερίδιο αγοράς της
εξαγορασθείσας επιχείρησης

218. Σύµφωνα µε τη Newscorp, τα προς εξαγορά στοιχεία θα αποσύρονταν αναπόφευκτα
από την αγορά. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει σήµερα η
Stream της οποίας η µελλοντική κατανοµή είναι αποφασιστικής σηµασίας για τους
όρους του ανταγωνισµού, συγκεκριµένα η συνδροµητική βάση της και τα δικαιώµατα
επί του περιεχοµένου που κατέχει σήµερα. Οι συνδροµητές DTH της Stream
πιθανότατα θα µετακινούνταν προς την Telepiù διότι δεν υπάρχει άλλη δορυφορική
πλατφόρµα, και η καλωδιακή σύνδεση διατίθεται µόνο σε περιορισµένες περιοχές.
Όσον αφορά τα δικαιώµατα υψηλής θεαµατικότητας της Stream, η Newscorp
υποστηρίζει ότι θα εξαγοράζονταν πιθανότατα από την Telepiù. Μετά τη χρεοκοπία της
Stream, τα δικαιώµατα θα επέστρεφαν στους κατόχους δικαιωµάτων που θα ήταν σε
θέση να τα διαθέσουν εκ νέου προς πώληση

                                                                                                                                                     
προβλέψιµο µέλλον και ότι, χωρίς συνεχή χρηµατοδότηση από τους δύο µετόχους της, θα αναγκαζόταν
σε χρεοκοπία εντός του πρώτου εξαµήνου του 2003,

80 Σύµφωνα µε  τους ισχυρισµούς της Telecom Italia στην Ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στις 5 και 6
Μαρτίου 2003, η Telecom Italia έδωσε το 2001 εντολή σε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό να πωλήσει το
µερίδιό της στη Stream.
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219. Σύµφωνα µε τη Newscorp, η Telepiù θα κέρδιζε το πιθανότερο τα συγκεκριµένα
δικαιώµατα (για παράδειγµα σε σύγκριση µε την e.Biscom ή τις ανταγωνιζόµενες
επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης). Παρ� όλα αυτά µπορεί εύλογα να
υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον κάποιο περιεχόµενο (για παράδειγµα, δικαιώµατα επί των
αγώνων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ή αγώνων τένις) δεν θα εξαγοράζονταν κατ�
ανάγκη από την  Telepiù. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι τηλεοράσεις ελεύθερης
πρόσβασης και οι συνδροµητικές τηλεοράσεις µπορούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό
να ανταγωνίζονται για την απόκτηση αυτών των δικαιωµάτων και θα ήσαν σε καλύτερη
θέση ως προς την υποβολή προσφορών για τα συγκεκριµένα δικαιώµατα εάν η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Telepiù  ήταν ασθενέστερη από εκείνη της κοινής
πλατφόρµας που προκύπτει από τη συγκέντρωση. Η Newscorp δεν παρείχε κάποια
ένδειξη όσον αφορά την πιθανή εξαγορά από την Telepiù ή άλλες εταιρείες άλλων
στοιχείων ενεργητικού της Stream, όπως εµπορικά σήµατα και δίκτυα διανοµής.

220. Όµως εφόσον κανένας από τους δύο πρώτους όρους δεν πληρούται στην παρούσα
υπόθεση, δεν χρειάζεται να ληφθεί τελική θέση σχετικά µε το κατά πόσον, στην
παρούσα υπόθεση, πληρούται ο τρίτος όρος (αναπόφευκτη εξαφάνιση ή απόσυρση από
την αγορά των προς εξαγορά στοιχείων ενεργητικού).

δ) Συµπέρασµα

221. Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η Newscorp δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι δεν
υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της συγκέντρωσης και της επίπτωσης στον
ανταγωνισµό, διότι οι όροι του ανταγωνισµού µπορεί να αναµένεται να επιδεινωθούν σε
παρεµφερή ή πανόµοιο βαθµό ακόµα και χωρίς την εν λόγω συγκέντρωση. Όµως, ο
κίνδυνος απόσυρσης της Stream  από την αγορά, εάν πραγµατωθεί, είναι ένας
παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της παρούσας συγκέντρωσης. Η
Επιτροπή θεωρεί περαιτέρω ότι η έγκριση της συγκέντρωσης υπό τις κατάλληλες
προϋποθέσεις θα είναι επωφελέστερη για τους καταναλωτές από την αναστάτωση που
θα προκαλέσει τυχόν κλείσιµο της Stream.

VI ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

222. Στις 13 Μαρτίου 2003, η Newscorp υπέβαλε αναθεωρηµένη δέσµη αναλήψεων
υποχρεώσεων (στο εξής αναφερόµενες ως «αναλήψεις υποχρεώσεων» ή «δεσµεύσεις»)
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, µε σκοπό
την έγκριση της συγκέντρωσης υπό ορισµένους όρους. Οι δεσµεύσεις καθορίζονται στο
παράρτηµα της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

223. Οι δεσµεύσεις που προτείνει η Newscorp βασίζονται στα µέτρα αποκατάστασης που
υπέβαλε στην Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2002 και στις 14 Ιανουαρίου 2003. Μετά
την έρευνά της και µε βάση τον έλεγχο της αγοράς στις δύο προαναφερόµενες σειρές
δεσµεύσεων, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι υποβληθείσες αναλήψεις
υποχρεώσεων δεν ήταν επαρκείς για την επίλυση των προβληµάτων ανταγωνισµού που
προκαλεί η πράξη. Αποτέλεσµα αυτού, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σύµφωνα µε
το άρθρο 18 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.
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224. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι δεσµεύσεις που υποβλήθηκαν στις 13 Μαρτίου
2003 εξετάζουν και επιλύουν ικανοποιητικά  τα προβλήµατα ανταγωνισµού που
προκαλεί η πράξη.

1 Συνοπτική παρουσίαση των δεσµεύσεων που παρείχε η Newscorp στις 13
Mαρτίου 2003

225. Οι δεσµεύσεις που παρείχε η Newscorp στις 13 Μαρτίου 2003 προβλέπουν τα
ακόλουθα:

Ισχύουσες αποκλειστικές συµβάσεις

a) ∆ικαίωµα για τα κινηµατογραφικά στούντιο και τα ποδοσφαιρικά σωµατεία να
καταγγείλουν µονοµερώς και χωρίς κυρώσεις τις συµβάσεις που έχουν συνάψει µε την
Stream και την Telepiù.

b) Η Newscorp θα  παραιτηθεί από τα αποκλειστικά δικαιώµατα που αφορούν τηλεοπτικές
πλατφόρµες εκτός της DTH (χερσαία, καλωδιακή µετάδοση, UMTS, ∆ιαδίκτυο κ.λπ.).
Επιπλέον, τα µέρη θα παραιτηθούν από τα δικαιώµατα προστασίας που αφορούν µέσα
µετάδοσης εκτός της DTH.

c) Η Newscorp θα παραιτηθεί από τα αποκλειστικά δικαιώµατα για πληρωµή ανά
εκποµπή, βιντεοπαραγγελία και οιονεί βιντεοπαραγγελία σε όλες τις πλατφόρµες.

Μελλοντικές αποκλειστικές συµβάσεις

d) Η Newscorp δεν θα συνάψει συµβάσεις διάρκειας µεγαλύτερης των δύο ετών µε τα
ποδοσφαιρικά σωµατεία και τριών ετών µε τα κινηµατογραφικά στούντιο. Η
αποκλειστικότητα που παρέχεται µέσω αυτών των συµβάσεων  αφορά µόνο τη
µετάδοση DTH και δεν ισχύει για άλλα µέσα µετάδοσης (για παράδειγµα, χερσαία,
καλωδιακή, UMTS και ∆ιαδίκτυο). Επιπλέον, τα µέρη παραιτούνται από οποιοδήποτε
δικαίωµα προστασίας εκτός της DTH. Όσον αφορά τα δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών
αγώνων και παγκόσµιων αθλητικών διοργανώσεων, ο αντισυµβαλλόµενος έχει το
δικαίωµα να καταγγέλλει µονοµερώς τη σύµβαση σε ετήσια βάση.

e) Η Newscorp δεν θα αποκτήσει δικαιώµατα προστασίας για τη DTH και θα παραιτηθεί
από τα αποκλειστικά δικαιώµατα για πληρωµή ανά εκποµπή, βιντεοπαραγγελία και
οιονεί βιντεοπαραγγελία σε όλες τις πλατφόρµες.

f) Η Newscorp δεν θα αποκτήσει, µέσω µελλοντικών συµβάσεων ή αναδιαπραγµατεύσεων
των όρων των ισχυουσών συµβάσεων, οποιοδήποτε δικαίωµα προστασίας ή
αποκλεισµού όσον αφορά τη DTH.

Σχέσεις µε ανταγωνιστές / τρίτους: προσφορά χονδρικής και πρόσβαση την πλατφόρµα και τις
τεχνικές υπηρεσίες.
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g) Η Newscorp θα παρέχει σε τρίτους, σε αποδεσµοποιηµένη και µη αποκλειστική βάση,
το δικαίωµα να διανέµουν σε πλατφόρµες εκτός της DTH οποιαδήποτε περιεχόµενα
υψηλής θεαµατικότητας εφόσον, και για όσο χρονικό διάστηµα, η κοινή πλατφόρµα
προσφέρει τα εν λόγω περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας στους λιανικούς πελάτες
της. Μία τέτοια προσφορά θα γίνεται µε βάση την αρχή «λιανική τιµή µείον ένα
προκαθορισµένο ποσοστό».

h) Η Newscorp θα παρέχει σε τρίτους και πιθανόν σε νεοεισερχόµενους στη  DTH
πρόσβαση στην πλατφόρµα της και πρόσβαση στη διεπαφή του προγράµµατος
εφαρµογών (API) σύµφωνα µε ένα προσανατολισµένο προς το κόστος τύπο που δεν
εισάγει διακρίσεις µε βάση: το άµεσα αποδοτέο κόστος των υπηρεσιών, µερίδιο του
σχετικού τεχνικού κόστους (πάγιου και κοινού κόστους) και λογική απόδοση στη
διάρκεια ενδεδειγµένης περιόδου. Κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης, η κοινή
πλατφόρµα δεν θα εφαρµόζει ανόµοιους όρους σε ισοδύναµες πράξεις.

i) Η Newscorp θα εξασφαλίζει ότι η NDS θα παρέχει σε τρίτους σε βάση λογικών τιµών
που δεν εισάγουν διακρίσεις άδειες για το σύστηµα πρόσβασης υπό όρους (CAS) που
διαθέτει.

j) Η Newscorp θα καταβάλλει προσπάθειες για τη σύναψη συµφωνιών πολλαπλής
αποκρυπτογράφησης στην Ιταλία, µόλις αυτό καταστεί εύλογα εφικτό, και οπωσδήποτε
εντός 9 µηνών από την υποβολή γραπτού αιτήµατος από ενδιαφερόµενο τρίτο.

Εκποίηση της δραστηριότητας DTT και δέσµευση για µη ανάληψη δραστηριοτήτων DTT .

k) Εκποίηση των σχετικών µε την ψηφιακή και αναλογική χερσαία µετάδοση στοιχείων
ενεργητικού της Telepiù s και δέσµευση για µη ανάληψη περαιτέρω δραστηριοτήτων
DTT, ούτε ως δίκτυο ούτε ως επιχείρηση λιανικής. Οι συχνότητες θα πρέπει να
εξαγοραστούν από µία εταιρεία που επιθυµεί να συµπεριλάβει συνδροµητική µετάδοση
ενός ή περισσότερων καναλιών στο επιχειρηµατικό πρόγραµµά της για τη λειτουργία
της εκποιηθείσας επιχείρησης µετά τη µετάβαση από αναλογική σε ψηφιακή χερσαία
τηλεοπτική µετάδοση στην Ιταλία.

∆ιαιτησία

l) Η Newscorp πρότεινε διαδικασία διαιτησίας προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότητα των δεσµεύσεων. Το σύστηµα διαιτησίας περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων τη δικαιοδοσία της AGCOM για τα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων της βάσει της ιταλικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της
προσφοράς χονδρικής.

∆ιάρκεια των αναλήψεων υποχρεώσεων
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m) Οι δεσµεύσεις θα λήξουν το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 εκτός εάν, κατόπιν
αίτησης της Newscorp ή της κοινής πλατφόρµας, η Επιτροπή αποφασίσει να
συντοµεύσει τη διάρκεια ισχύος τους µε το σκεπτικό ότι οι όροι του ανταγωνισµού δεν
δικαιολογούν πλέον τη συνέχιση της ισχύος τους.

2 Εκτίµηση των δεσµεύσεων

226. Υπό το πρίσµα της έρευνας της αγοράς και δύο ελέγχων της αγοράς σχετικά µε τις
δεσµεύσεις που υπέβαλε διαδοχικά η Newscorp, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τελικές
αναλήψεις υποχρεώσεις είναι επαρκείς για την επίλυση των προβληµάτων
ανταγωνισµού που προκαλεί η κοινοποιηθείσα πράξη.

2.1 Γενικές παρατηρήσεις

227. Η νέα οντότητα θα κατέχει µονοπωλιακή θέση στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης και οιονεί µονοψωνιακή θέση στις αγορές για την απόκτηση τηλεοπτικών
καναλιών, κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας, δικαιωµάτων για εθνικά
ποδοσφαιρικά σωµατεία και για τηλεοπτικά κανάλια και δεσπόζουσα θέση για την
απόκτηση άλλων αθλητικών προγραµµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ιταλική
νοµοθεσία για την εφαρµογή της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα», και που
θεωρούνται «παγκόσµιες» αθλητικές διοργανώσεις.

228. Η βασική ώθηση και ο υποκείµενος τελικός στόχος οποιασδήποτε δέσµης µέτρων
αποκατάστασης θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη πραγµατικού
ανταγωνισµού ή/και την εµφάνιση δυνητικού ανταγωνισµού. Σε µία υπόθεση όπως η
διακυβευόµενη, ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί µέσω της µείωσης των φραγµών
εισόδου στις επηρεαζόµενες αγορές και µέσω της δηµιουργίας ανταγωνιστικών πιέσεων
που λειτουργούν ουσιαστικά ως παράγοντας πειθαρχίας και περιορισµού έναντι της
επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ο σχεδιασµός και η δοµή της
δέσµης µέτρων αποκατάστασης που προτείνει η Newscorp πραγµατοποιήθηκε
λαµβάνοντας υπόψη αυτό τον τελικό στόχο.

2.2 Πρόσβαση σε περιεχόµενα (παράγραφοι 1-7 του κειµένου των δεσµεύσεων)

229. Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιεχόµενα, το πεδίο και η διάρκεια των
δικαιωµάτων αποκλειστικότητας που κατέχει η κοινή πλατφόρµα θα µειωθούν ευρέως
προκειµένου τα εν λόγω δικαιώµατα να είναι διεκδικήσιµα  σε συχνή (στην περίπτωση
δικαιωµάτων DTH) ή µόνιµη (στην περίπτωση δικαιωµάτων εκτός των δικαιωµάτων
DTH) βάση.  Επιπλέον, τα περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας που θα µεταδίδονται
µέσω DTH από την κοινή πλατφόρµα θα διατίθενται πλήρως σε πλατφόρµες εκτός από
την πλατφόρµα DTH σε τιµές χονδρικής µέσω της προσφοράς χονδρικής. Επιπλέον, η
Newscorp δεν θα απαιτεί, µέσω µελλοντικών συµβάσεων ή επαναδιαπραγµατεύσεων
των όρων των ισχυουσών συµβάσεων, κανένα δικαίωµα προστασίας ή αποκλεισµού
όσον αφορά την DTH.
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2.2.1 Ισχύουσες αποκλειστικές συµβάσεις:

230. Όσον αφορά τα δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων,  η ανάληψη
υποχρέωσης που υπέβαλε η Newscorp προβλέπει ότι, για την κοινή πλατφόρµα, οι
κάτοχοι δικαιωµάτων µπορούν να καταγγείλουν µονοµερώς τη σύµβαση από την
περίοδο 2003/2004. Η διάταξη αυτή θα βελτιώσει τη διεκδικησιµότητα των
ποδοσφαιρικών περιεχοµένων υψηλής θεαµατικότητας την επόµενη περίοδο και
συνεπώς θα αυξήσει τις πιθανότητες για ένα δυνητικό ανταγωνιστή να εισέλθει στην
αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

231. Η Newscorp ανέλαβε επίσης την υποχρέωση να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα
αποκλειστικότητας και άλλης προστασίας για µετάδοση εκτός της DTH ποδοσφαιρικών
και άλλων αθλητικών διοργανώσεων. Αυτό θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις που
ανταγωνίζονται σε άλλα µέσα µετάδοσης (για παράδειγµα, καλωδιακή, ∆ιαδίκτυο και
UMTS) να έχουν άµεση και έµµεση πρόσβαση σε αθλητικά περιεχόµενα υψηλής
θεαµατικότητας.

232. Όσον αφορά τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών, η Newscorp έχει
αναλάβει την υποχρέωση να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα αποκλειστικότητας και
δικαιώµατα προστασίας για µετάδοση εκτός από DTH. Αυτό θα επιτρέψει σε
επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε άλλα µέσα µετάδοσης (για παράδειγµα, καλωδιακή,
∆ιαδίκτυο και UMTS) να έχουν άµεση και έµµεση πρόσβαση σε κινηµατογραφικά
περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας. Επιπλέον, οι αντισυµβαλλόµενοι στις συµφωνίες
µε την κοινή πλατφόρµα θα έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν µονοµερώς τις επαφές
τους. ∆εδοµένης της σηµαντικής διάρκειας των ισχυουσών συµβάσεων παραγωγής που
έχουν συναφθεί µε τα στούντιο (τόσο οι µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες όσο και οι
Ιταλοί παραγωγοί κινηµατογραφικών ταινιών), το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας θα
αυξήσει τη διεκδικησιµότητα των δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής
θεαµατικότητας προς όφελος δυνητικών νεοεισερχόµενων στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης ακόµα και όσον αφορά τη µετάδοση DTH. Η υποχρέωση της παροχής
προσφοράς χονδρικής (βλ. κατωτέρω) σε συνδυασµό µε το δικαίωµα µονοµερούς
καταγγελίας που έχουν οι παραγωγοί κινηµατογραφικών ταινιών (τα στούντιο) θα
αυξήσει τη διαθεσιµότητα περιεχοµένων υψηλής θεαµατικότητας στο µέγιστο βαθµό
χωρίς να υπονοµεύει πλήρως τις τρέχουσες συµβατικές δεσµεύσεις µεταξύ των
συγχωνευθέντων µερών και των παραγωγών κινηµατογραφικών ταινιών. Συνεπώς η
δέσµευση φαίνεται να είναι τόσο επαρκής όσο και ανάλογη.

2.2.2 Μελλοντικές αποκλειστικές συµβάσεις

233. Όσον αφορά δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, ο περιορισµός της
διάρκειας των µελλοντικών αποκλειστικών συµβάσεων για µετάδοση DTH µε
ποδοσφαιρικές οµάδες σε δύο έτη και το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας που
παρέχεται σε κατόχους ποδοσφαιρικών δικαιωµάτων είναι αποτελεσµατικές αναλήψεις
υποχρεώσεων, ως προς το ότι τα ποδοσφαιρικά περιεχόµενα  υψηλής θεαµατικότητας
καθίστανται διεκδικήσιµα στην αγορά κατά τακτά διαστήµατα.
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234. Όσον αφορά δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών, περιορισµός στη διάρκεια
των µελλοντικών αποκλειστικών συµβάσεων για µετάδοση DTH θα εφαρµοστεί σε
συµβάσεις παραγωγής που έχουν συναφθεί από την κοινή πλατφόρµα και τα στούντιο
(τόσο οι µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες όσο και οι Ιταλοί παραγωγοί
κινηµατογραφικών ταινιών). Η διάρκεια των µελλοντικών συµβάσεων παραγωγής µε τα
στούντιο δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.

235. Περιορισµός της µέγιστης διάρκειας των συµβάσεων µε κατόχους ποδοσφαιρικών
δικαιωµάτων σε δύο έτη συγκριτικά προς τα τρία έτη των συµβάσεων µε στούντιο είναι
ενδεδειγµένος λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων των ελέγχων της αγοράς.
Καίτοι, στο πλαίσιο των στούντιο, όλες οι µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες προτιµούν
τη µη επιβολή ανώτατου ορίου ή, οπωσδήποτε τη µεγαλύτερη πιθανή διάρκεια των
συµβάσεών τους µε την κοινή πλατφόρµα, ευρέως αποκλίνουσες απόψεις εκφράστηκαν
από τις ποδοσφαιρικές οµάδες: ορισµένες τάχθηκαν υπέρ µέγιστης διάρκειας ενός
έτους, ενώ κάποιες άλλες υπέρ µεγαλύτερης διάρκειας. Λαµβανοµένων υπόψη αυτών
των αποκλινουσών απόψεων και προτιµήσεων, που φάνηκαν να τονίζουν την
ιδιοµορφία του επιχειρηµατικού µοντέλου των ποδοσφαιρικών οµάδων συγκριτικά προς
εκείνο των στούντιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η µέγιστη διάρκεια των δύο ετών, σύµφωνα
µε τον όρο που επέβαλε πέρυσι η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού σε ακριβώς παρόµοια
υπόθεση, είναι η ενδεδειγµένη. Επιπλέον, αντίθετα προς τα στούντιο, οι ποδοσφαιρικές
οµάδες θα έχουν επίσης δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας και για µελλοντικές
συµβάσεις. Το εν λόγω δικαίωµα καταγγελίας αποτελεί την κατάλληλη δέσµευση
καθότι παρέχει τη δυνατότητα να λαµβάνεται πλήρως υπόψη η πραγµατική αξία (η
οποία µπορεί να υπόκειται σε δραστικές αλλαγές κάθε ποδοσφαιρική περίοδο, ανάλογα
µε τα  επιτευχθέντα αποτελέσµατα) των δικαιωµάτων κάθε συλλόγου κατά τις
διαπραγµατεύσεις µε την κοινή πλατφόρµα.

236. Όσον αφορά τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών, η Newscorp δεσµεύτηκε
να µην αποκτήσει δικαιώµατα αποκλειστικότητας και άλλα δικαιώµατα για µέσα
µετάδοσης εκτός της DTH. Αυτό θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε
άλλες πλατφόρµες (για παράδειγµα, καλωδιακή, ∆ιαδίκτυο και UMTS) ώστε να έχουν
άµεση πρόσβαση σε περιεχόµενα κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας.

237. Η Newscorp δεσµεύτηκε επίσης να µην αποκτήσει, όσον αφορά µελλοντικές
συµφωνίες µε στούντιο, πληρωµή ανά εκποµπή, βιντεοπαραγγελία ή/και οιονεί
βιντεοπαραγγελία, αποκλειστικά δικαιώµατα και άλλα δικαιώµατα προστασίας.

238. Επιπλέον, η Newscorp δεσµεύτηκε επίσης να µην ζητήσει δικαιώµατα προστασίας
DTH για συνδροµητική τηλεόραση στην περίπτωση επαναδιαπραγµάτευσης των
ισχυουσών συµβάσεων.

2.2.2.1Αναλογικότητας της ανάληψης υποχρέωσης σχετικά µε τη
διάρκεια των µελλοντικών συµβάσεων µε στούντιο

239. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, όσον αφορά δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών
ταινιών, η διάρκεια των µελλοντικών αποκλειστικών συµφωνιών DTH µε τα στούντιο
θα περιοριστεί σε τρία έτη κατ� ανώτατο όριο. Μειωµένη διάρκεια των συµβάσεων
παραγωγής µε παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών θα µειώσει σηµαντικά τον
αποκλεισµό της αγοράς απόκτησης δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών προς
όφελος δυνητικών νεοεισερχόµενων στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Η
αναγνωρισµένη αποφασιστική σηµασία των κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής
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θεαµατικότητας ως «κινητήρια δύναµη» για συνδροµές στη συνδροµητική τηλεόραση
εκφράζεται µε τον εύκολο αποκλεισµό δυνητικού νεοεισερχόµενο από την αγορά όπου
οι ταινίες υψηλής θεαµατικότητας τοποθετούνται πέραν της ικανότητάς του. Μία τέτοια
επίπτωση αποκλεισµού προέρχεται αναπόφευκτα από τη σωρευτική επίπτωση
µακροπρόθεσµων συµφωνιών που έχουν συναφθεί από την επιχείρηση που κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά µε όλους τους µεγάλους παραγωγούς κινηµατογραφικών
ταινιών και που καλύπτουν τον κύριο όγκο της παραγωγής αυτών των παραγωγών,
ανεξαρτήτως εάν µια τέτοια πρωτοβουλία αναλαµβάνεται από την εταιρεία που
πρωταγωνιστεί στην αγορά, ή από τους παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών ή από
αµφότερους. Καθόσον ισχύει µία αποκλειστική συµφωνία αγοράς, η απλή πιθανότητα
προσφοράς από άλλο αγοραστή αποκλείεται από τη συµφωνία καθαυτή. Στην
περίπτωση αυτή, λόγω της σωρευτικής επίπτωσης αρκετών συµφωνιών, αυτή η
επίπτωση αποκλεισµού επεκτείνεται σε ένα πολύ υψηλό εξαρτηµένο µερίδιο µιας
κρίσιµα σηµαντικής αγοράς εφοδιασµού. Για το λόγο αυτό η διάρκεια των συµφωνιών
αποτελεί, υπό αυτές τις περιστάσεις, πολύ σηµαντική παράµετρο. Σε περίπτωση που η
κοινή πλατφόρµα µπορούσε να συνεχίσει να συνάπτει µακροπρόθεσµες συµφωνίες µε
αυτούς τους παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών στο µέλλον (για παράδειγµα, εάν
είχε τη δυνατότητα να ανανεώνει για δεκαετία ισχύουσες συµβάσεις), θα
καταστρέφονταν απλώς οι προοπτικές εισόδου στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
και συνεπώς θα εξαλειφόταν o δυνητικός ανταγωνισµός. Επιπλέον, η διάρκεια των
τριών ετών θεωρείται κατ� αναλογία δεδοµένου ότι είναι σύµφωνη µε τα συνήθη
πρότυπα του κλάδου για συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο παρελθόν µε Ιταλούς
παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών.

240. Αντιθέτως, εάν η διάρκεια των προαναφερόµενων αποκλειστικών συµφωνιών
περιορίζεται στο µέγιστο λογικό ανώτατο όριο, ο δυνητικός αγοραστής θα έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει προσφορά σε κάθε στούντιο σε τακτικότερη και συχνότερη
βάση. Αυτό θα βελτιώσει τον ανταγωνισµό από την πλευρά του αγοραστή για την
απόκτηση δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας. Υπό το
πρίσµα των χαρακτηριστικών της σχετικής αγοράς εφοδιασµού, η µέγιστη διάρκεια των
τριών ετών παρέχει επαρκές επίπεδο ευελιξίας για τον ανταγωνισµό χωρίς να
υπονοµεύεται η δυνατότητα για προµηθευτές περιεχοµένου να διασφαλίζουν την
πώληση των δικαιωµάτων τους στη διάρκεια ορισµένης χρονικής περιόδου. Καίτοι
βραχύτερη από την ισχύουσα, η περίοδος των τριών ετών παραµένει επαρκής για την
εξάλειψη οποιουδήποτε πιθανού τεχνικού ή εµπορικού θεµιτού προβλήµατος από την
πλευρά της προσφοράς.

241. Ως εναλλακτική λύση στη µείωση της διάρκειας των συµβάσεων παραγωγής,
ενδιαφερόµενοι τρίτοι υποστήριξαν ότι το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας πρέπει να
παρέχεται στα στούντιο όσον αφορά µελλοντικές συµφωνίες. Κατόπιν προσεκτικής
εξέτασης, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι µία τέτοια λύση δεν ενισχύει τη
διεκδικησιµότητα δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας
στο βαθµό που θα το πράξει η µείωση της διάρκειας των συµβάσεων παραγωγής και
ότι, επιπλέον, θα µπορεί να έχει κάποιες ανεπιθύµητες επιπτώσεις που προκύπτουν από
δυσανάλογη µεταβολή της διαπραγµατευτικής ισχύος υπέρ των στούντιο, που θα είναι
τελικώς επιζήµιες για δυνητικούς νεοεισερχόµενους.

242. Οποιαδήποτε επιχειρήµατα διατυπώθηκαν όσον αφορά τη µονοψωνιακή ισχύ που θα
ασκεί η κοινή πλατφόρµα στην αγορά απόκτησης δικαιωµάτων πρέπει να
αντισταθµιστούν προσεκτικά � όσον αφορά τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών
ταινιών � µε το γεγονός ότι η συγκεκριµένη µονοψωνιακή ισχύς θα υφίσταται µόνο και
για όσο χρονικό διάστηµα τα στούντιο (ειδικότερα οι µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες)
διατηρούν το σηµερινό πρότυπο εµπορία τους µε βάση τη διαίρεση σε «κατηγορίες»,



67

σύµφωνα µε το οποίο οι τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης µπορούν να υποβάλουν
προσφορές για τα δικαιώµατα επί συγκεκριµένης κινηµατογραφικής ταινίας µόνον
εφόσον η «κατηγορία συνδροµητικής τηλεόρασης» έχει αποτελέσει αντικείµενο της
δέουσας εκµετάλλευσης από επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης. Τη στιγµή που οι
κάτοχοι δικαιωµάτων αποφασίσουν να επιτρέψουν σε τηλεοράσεις ελεύθερης
πρόσβασης να υποβάλουν προσφορές για δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών
ταυτόχρονα µε τις επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης � δηλαδή, όταν εξαλειφθεί
η διάκριση µεταξύ «κατηγορίας τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης» και «κατηγορίας
συνδροµητικής τηλεόρασης» - τότε καταργείται εκ των πραγµάτων η µονοψωνιακή
ισχύς της κοινής πλατφόρµας. Αυτό ισχύει ειδικότερα για χώρες όπως η Ιταλία όπου η
τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης, καίτοι εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε διακεκριµένη
σχετική αγορά, εµφανίζει αναντίρρητα κάποια αλληλεπίδραση µε τη συνδροµητική
τηλεόραση (όπως έχει ήδη αναγνωριστεί) και όπου είναι γνωστό ότι οι µεγάλοι
ραδιοτηλεοπτικοί όµιλοι κατέχουν σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά µέσα. Συνεπώς τα
στούντιο κατέχουν ήδη ένα ισχυρό µέσο για να ασκούν την εξουσία τους µε πλήρη
ευχέρεια προκειµένου να αντισταθµίσουν οποιαδήποτε µελλοντική µονοψωνιακή ισχύ
της κοινής πλατφόρµας.

243. ∆εύτερον, θα ήταν µη ρεαλιστικό να στηριχθεί κανείς µόνο σε ένα απλό µονοµερές
δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους των στούντιο για να εξαλείψει την
ανησυχία σχετικά µε επιπτώσεις αποκλεισµού. Το µονοµερές δικαίωµα καταγγελίας δεν
επιτρέπει ουσιαστική πλήρη αναδιαπραγµάτευση µεταξύ του προµηθευτή και των
δυνητικών αγοραστών. Αντιθέτως, παρέχει στον προµηθευτή τη δυνατότητα να
παρατείνει αυτοµάτως όλους τους αρχικούς συµβατικούς όρους µε τον υφιστάµενο
αγοραστή. Στο πλαίσιο συµβάσεων παραγωγής για δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών
ταινιών συνδροµητικής τηλεόρασης, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, εφόσον
υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν τα στούντιο να ευνοήσουν
την ισχύουσα κατάσταση. Οι συµβάσεις παραγωγής για δικαιώµατα επί
κινηµατογραφικών ταινιών στη συνδροµητική τηλεόραση προβλέπουν µεγάλο αριθµό
εµπορικών όρων. Για παράδειγµα, ο καθορισµός τελών µπορεί να εξαρτάται από
διάφορες τεχνικές παραµέτρους. Οι εν λόγω παράµετροι µπορεί να είναι η ταξινόµηση
των κινηµατογραφικών ταινιών ανάλογα µε την επιτυχία τους, εφάπαξ ποσά ή/και
µεταβλητές τιµές όπως το καλούµενο «τίµηµα ανά συνδροµητή» (CPS), ο αριθµός των
συνδροµητών (που µπορεί να αποτελεί αντικείµενο ακριβούς µεθόδου υπολογισµού),
ελάχιστες εγγυήσεις ή ανώτατα όρια τιµών. Άλλοι βασικοί όροι είναι, για παράδειγµα, η
διάρκεια, οι κινηµατογραφικές ταινίες που καλύπτονται από τη συµφωνία, ο όγκος και
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποκτά κάθε
έτος ή/και καθ� όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο αριθµός των προβολών, οι
ηµεροµηνίες διαθεσιµότητας, τα µέτρα ασφάλειας, οι όροι πληρωµής και οι εγγυήσεις.
Σε περίπτωση µεταβολής των όρων της αγοράς, που το πιθανότερο είναι να επέλθει
όπως δείχνει η προηγούµενη εµπειρία, οποιοσδήποτε από αυτούς τους πολυάριθµους
βασικούς όρους θα δηµιουργήσει δυνητικό κίνητρο για τα στούντιο να διαφυλάξουν
κατά το δυνατό  την ισχύουσα κατάσταση. Όσο ισχυρότερη είναι αυτή η αδράνεια τόσο
µεγαλύτερη είναι η επίπτωση αποκλεισµού παρά τη θεωρητική ύπαρξη µονοµερούς
δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης.
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244. Τρίτον, η πλήρης αβεβαιότητα ως προς το χρόνο κατά τον οποίο συγκεκριµένο
στούντιο θα επιλέξει να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβασή του µε την κοινή
πλατφόρµα, σε αντίθεση µε µια καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, δεν θα επέτρεπε σε
δυνητικό νεοεισερχόµενο να προγραµµατίσει ορθώς την είσοδό του στην αγορά, ιδίως
από χρηµατοοικονοµική άποψη. Πράγµατι, για να εισέλθει στην αγορά, ένας δυνητικός
εισερχόµενος χρειάζεται κρίσιµη µάζα κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής
θεαµατικότητας. Όσον αφορά αυτό τον περιορισµό, η διαπραγµατευτική θέση ενός
νεοεισερχόµενου θα ήταν ιδιαίτερα αδύναµη σε περίπτωση απλού µονοµερούς
δικαιώµατος καταγγελίας. Θα έπρεπε να πείσει και να διαπραγµατευτεί µε κάθε
στούντιο ξεχωριστά, αντιµετωπίζοντας τη θέση ότι όλα τα άλλα στούντιο έχουν
µακροπρόθεσµες ισχύουσες συµβάσεις και ότι συνεπώς κανένα δικαίωµα δεν είναι
άµεσα διαθέσιµο. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι καθορισµένες τακτικές
ηµεροµηνίες λήξης, που συνεπάγονται ότι ορισµένα στούντιο ζητούν τακτικά και
σχεδόν ταυτόχρονα αγοραστές, είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές και ικανοποιητικές.
Επιπλέον, οι ισχύουσες συµβάσεις που έχουν συνάψει οι µισές από τις µεγάλες
χολιγουντιανές εταιρείες για τον εφοδιασµό των συγχωνευθέντων µερών έχουν
ηµεροµηνίες λήξης µέχρι 3 µήνες εκάστη. Αυτό σηµαίνει ότι οι νέες συµβάσεις που
ενδεχοµένως συναφθούν µε την κοινή πλατφόρµα είναι πιθανό να λήγουν τουλάχιστον
σε ηµεροµηνίες παραπλήσιες, αν όχι ταυτόχρονα, σε περίπτωση η κοινή πλατφόρµα
διαπραγµατεύεται ταυτόχρονες ηµεροµηνίες λήξης.

245. Τέλος, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι µονοπωλιακοί/µονοψωνιακοί
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνδροµητικής µετάδοσης, εάν όχι όλοι, έχουν συνάψει στο
παρελθόν ιδιαίτερα µακροπρόθεσµες συµβάσεις παραγωγής. Αυτό συνέβη, ειδικότερα,
µε την Telepiú το 1996. Φαίνεται σαφώς ότι η εξέταση της διάρκειας ως ζήτηµα σαφούς
κάθετης σύγκρουσης, όπου ο αγοραστής αποσκοπεί κατ� ανάγκη στη συντόµευση της
διάρκειας ισχύος της σύµβασης εις βάρος των συµφερόντων του προµηθευτή, είναι
υπεραπλουστευτική και δεν αντανακλά µε ακρίβεια την πραγµατικότητα της αγοράς.

2.3 Προσφορά χονδρικής υψηλής θεαµατικότητας (παράγραφος 10 του κειµένου
των δεσµεύσεων)

246. Η προσφορά χονδρικής αποσκοπεί να επιτρέψει σε ανταγωνιστές της νέας
οντότητας σε πλατφόρµες εκτός της DTH να συντηρούνται ή να εισέλθουν στην ιταλική
αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Η υποκείµενη ιδέα είναι ότι η συγκεκριµένη
προσφορά χονδρικής θα χαµηλώσει τους φραγµούς εισόδου στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης επιτρέποντας σε επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης εκτός της DTH
να έχουν πρόσβαση σε περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας που άλλως θα ήταν πολύ
δαπανηρό γι� αυτές να αγοράσουν απευθείας ή που παραµένουν εκτός µέσω συµβάσεων
αποκλειστικότητας µακράς διάρκειας που συνάπτουν οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν
στην αγορά µε τους προµηθευτές περιεχοµένου. Ορισµένοι τύποι περιεχοµένου (κυρίως,
αλλά όχι αποκλειστικά, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες και οι κινηµατογραφικές ταινίες)
θεωρούνται «κινητήριες δυνάµεις για την εγγραφή συνδροµητών» και συνεπώς είναι
αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχή λειτουργία κάθε συνδροµητικής τηλεόρασης.
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247. Από τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τρίτοι στη διάρκεια των ελέγχων της αγοράς
που πραγµατοποίησε η Επιτροπή, κατέστη εµφανές ότι η συγκεκριµένη δέσµευση όπως
διατυπώθηκε αρχικά, θέτει πέντε ζητήµατα: (α) το πεδίο εφαρµογής της έννοιας
«περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας», (β) τη συµβατική διαθεσιµότητα των
απαραίτητων δικαιωµάτων προκειµένου να εξασφαλιστεί προσφορά χονδρικής σε
πλατφόρµες εκτός της DTH, (γ) την πιθανή συγκέντρωση προϊόντων, (δ) τον καθορισµό
της τιµής χονδρικής της προσφοράς σύµφωνα µε την αρχή «λιανική τιµή µείον ένα
προκαθορισµένο ποσοστό», (ε) τη διαθεσιµότητα της συνολικής προσφοράς πώλησης
σε όλους τους ενδιαφερόµενους τρίτους,

248. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της έννοιας «περιεχόµενα υψηλής
θεαµατικότητας», η δέσµευση προβλέπει σήµερα µια προσφορά χονδρικής που
καλύπτει τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση όλων των περιεχοµένων υψηλής
θεαµατικότητας από την κοινή πλατφόρµα, ακόµα και αν το περιεχόµενο αυτό
µεταδίδεται µέσω Βασικού Καναλιού ή ∆έσµης. Επιπλέον, όλοι οι τρόποι
συνδροµητικής µετάδοσης θα περιλαµβάνονται στην προσφορά χονδρικής υπό την
έννοια ότι επιχειρήσεις τρίτων θα είναι επίσης σε θέση να προσφέρουν πληρωµή ανά
εκποµπή ή/και οιονεί βιντεοπαραγγελία όσον αφορά περιεχόµενο υψηλής
θεαµατικότητας που θα µεταδίδεται από την κοινή πλατφόρµα µε αυτούς τους τρόπους.  

249. Όσον αφορά τη συµβατική διαθεσιµότητα των απαραίτητων δικαιωµάτων
προκειµένου να εξασφαλιστεί µια προσφορά χονδρικής, η Newscorp υπέβαλε δέσµευση
που περιλαµβάνει «ρήτρα βέλτιστων προσπαθειών» όσον αφορά την απόκτηση των
δικαιωµάτων εκτός DTH που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της προσφοράς
χονδρικής. Σε περίπτωση που η κοινή πλατφόρµα, εφόσον έχει καταβάλλει τέτοιες
εύλογες προσπάθειες, δεν κατάφερε να αποκτήσει τα δικαιώµατα µετάδοσης εκτός DTH
ορισµένου περιεχοµένου συνδροµητικής τηλεόρασης το οποίο δύναται να µεταδίδεται
σε DTH, θα λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για να παρέχει πλήρη δέσµη περιεχοµένου
βάσει της προσφοράς χονδρικής υψηλής θεαµατικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής κατάλληλου εναλλακτικού περιεχοµένου.  

250. Όσον αφορά την πιθανή  συγκέντρωση προϊόντων, η δέσµευση προβλέπει σήµερα
ρητώς ότι η προσφορά χονδρικής πρέπει να εξασφαλίζεται σε ξεχωριστή βάση, δηλαδή
ότι ο κάτοχος της άδειας θα έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την προσφορά
χονδρικής µόνον όσον αφορά το περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας χωρίς να πρέπει
να πληρώσει, ή µε κάποιο τρόπο να καλύπτει το κόστος, για το βασικό περιεχόµενο.

251. Όσον αφορά τον καθορισµό της τιµής για την προσφορά χονδρικής σύµφωνα µε την
αρχή «λιανική τιµή µείον ένα προκαθορισµένο ποσοστό», η δέσµευση ορίζει
ικανοποιητικά τις θεµελιώδεις αρχές χωρίς να περιορίζει αδικαιολογήτως  την ευχέρεια
της αρχής παρακολούθησης όσον αφορά τη χρήση συγκεκριµένου ελέγχου, είτε για την
εκτίµηση της δυνατότητας συµπίεσης των περιθωρίων είτε οποιασδήποτε άλλης πιθανής
επιζήµιας για τον ανταγωνισµό άσκησης ισχύος στην αγορά. Επιπλέον, προβλέπεται
διαχωρισµός λογαριασµών µεταξύ των πράξεων χονδρικής και λιανικής της κοινής
πλατφόρµας, σε συνδυασµό µε επιµερισµό του κόστους που θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε την αρχή της αιτιώδους συνάφειας. Αυτό επιτρέπει µεταξύ άλλων τον
προσδιορισµό του κόστους που µπορεί να αποφευχθεί κατά τον υπολογισµό της τιµής
χονδρικής.
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252. Όσον αφορά τη δοµή των εκπτώσεων (η καλούµενη �rate card�) που θα εφαρµοστεί
στο µέλλον, η Newscorp δεσµεύεται να µην προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ των δικών
της φορέων λιανικής και των φορέων λιανικής τρίτων ούτε µεταξύ των φορέων λιανικής
τρίτων. Ειδικότερα, η κοινή πλατφόρµα θα αποτραπεί από το σχεδιασµό δοµής
εκπτώσεων που θα επιτρέπει µόνο στο δικό της δίκτυο λιανικής να επωφελείται από το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης που διατίθεται από το δίκτυο χονδρικής της, εις βάρος
των φορέων λιανικής τρίτων.

253. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο µηχανισµός της προσφοράς
χονδρικής, καθώς επίσης και η τηρούµενη αρχή «λιανική τιµή µείον ένα
προκαθορισµένο ποσοστό», µπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα µέσα για την επίλυση των
προβληµάτων ανταγωνισµού που ανακύπτουν όσον αφορά την πρόσβαση επιχειρήσεων
εκτός των επιχειρήσεων DTH στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης  σχετικά µε την
πρόσβαση σε περιεχόµενα υψηλής θεαµατικότητας και όσον αφορά την παράνοµη
άσκηση της ισχύος στην αγορά.

2.4 DTT και εκποιήσεις συχνοτήτων (παράγραφος 9 Μέρος I και ολόκληρο το
Μέρος III του κειµένου των δεσµεύσεων)

254. Η εκποίηση από τη Newscorp των δραστηριοτήτων χερσαίας µετάδοσης θα
αποτρέψει την επέκταση του «οχυρού» της στην DTH σε άλλες τεχνικές πλατφόρµες
και, στο µέτρο του δυνατού, θα επιτρέψει την εµφάνιση δυνητικού ανταγωνιστή
συνδροµητικής τηλεόρασης. Αυτή είναι η βάση της τελικής δέσµευσης που υπέβαλε η
Newscorp. Η εκποίηση θα αποδεσµεύσει αναλογικές καθώς επίσης και ψηφιακές
συχνότητες προς εκµετάλλευση από άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι ψηφιακές συχνότητες
τυγχάνουν εν προκειµένω ιδιαίτερης σηµασίας λόγω των λειτουργιών επιτρέπει η
ψηφιακή τεχνολογία.

255. Ως λογικό συµπλήρωµα της δέσµευσης για εκποίηση, η Newscorp δεσµεύεται να
µην αναλάβει δραστηριότητα DTT είτε ως επιχείρηση δικτύου είτε ως προµηθευτής
λιανικής, επιτρέποντας τοιουτοτρόπως την εµφάνιση εναλλακτικών επιχειρήσεων.

256. Με βάση τα ανωτέρω, η δέσµευση για εκποίηση χερσαίων συχνοτήτων και µη
ανάληψη δραστηριότητας DTT φαίνεται να επαρκεί για την εδραίωση ευνοϊκών όρων
για δυνητική είσοδο άλλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο κατάλληλος
αγοραστής των χερσαίων συχνοτήτων και της εκποιηθείσας δραστηριότητας πρέπει να
είναι εταιρεία που να περιλαµβάνει τη συνδροµητική µετάδοση ενός ή περισσότερων
καναλιών στο επιχειρηµατικό της σχέδιο µετά τη µετάβαση από την αναλογική στην
ψηφιακή χερσαία τηλεοπτική µετάδοση στην Ιταλία εξασφαλίζει ότι ανταγωνιστικές
πιέσεις έναντι της κοινής πλατφόρµας θα προκύψουν και από τα µέσα µετάδοσης DTT.

2.5 Πρόσβαση στην πλατφόρµα (παράγραφος 11 του κειµένου των δεσµεύσεων)

257. Η πρόσβαση στην πλατφόρµα και τις τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη
λειτουργία είναι καθοριστική προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισµός στο
εσωτερικό της πλατφόρµας είναι πραγµατικά εφικτός. Οι δεσµεύσεις που υπέβαλε η
Newscorp προχωρούν στην παροχή προσιτότητας στην κοινή πλατφόρµα µε σκοπό την
επίτευξη πραγµατικού ανταγωνισµού.
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258. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, η νέα είσοδος θα διευκολυνθεί στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης και τα κανάλια ελεύθερης πρόσβασης θα µπορούν να
µεταδίδουν µέσω DTH. Επιπλέον, τα προβλήµατα ανταγωνισµού που προκύπτουν από
την αδυναµία τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση σε δύο εναλλακτικές ανταγωνιζόµενες
πλατφόρµες που ήσαν διαθέσιµες πριν τη συγκέντρωση (πλατφόρµες της Stream και της
Telepiù) θα αντισταθµιστούν από τις δεσµεύσεις που παρείχε η Newscorp.

2.6 Επίλυση των διαφορών / ∆ιαιτησία (παράγραφος 15 του κειµένου των
δεσµεύσεων)

259. Οι προτεινόµενες αναλήψεις υποχρεώσεων είναι σε µεγάλο βαθµό σχετικές µε τις
επιχειρηµατικές πρακτικές. Συνεπώς είναι αποφασιστικής σηµασίας ένα ουσιαστικό
σύστηµα παρακολούθησης. Οι προτεινόµενες αναλήψεις υποχρεώσεων προβλέπουν ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης. Ειδικότερα, παρέχουν ένα µηχανισµό
διευθέτησης διαφορών που συνεπάγεται αφενός ένα ιδιωτικό σύστηµα διαιτησίας και
αφετέρου τη δικαιοδοσία της Ιταλικής Αρχής Επικοινωνιών σε βασικά θέµατα όπως η
πρόσβαση σε πλατφόρµα και η προσφορά χονδρικής.

2.7 Η διάρκεια των δεσµεύσεων θα είναι το αργότερο µέχρι τις 31.12.2011   

260. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η προτεινόµενη διάρκεια των αναλήψεων υποχρεώσεων
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις που επιτρέπουν την αποκατάσταση του πραγµατικού
ανταγωνισµού.

3 Συµπέρασµα σχετικά µε τις δεσµεύσεις που παρέχει η Newscorp

261. Υπό το πρίσµα των προαναφεροµένων, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι δεσµεύσεις που
υπέβαλε η Newscorp είναι επαρκείς για την επίλυση των διαπιστωθεισών επιπτώσεων
που είναι επιζήµιες για τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, λαµβάνοντας υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά της παρούσας συγκέντρωσης.

VII ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ TELECOM ITALIA

I. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

262. Βάσει της «συµφωνίας των µετόχων» (βλ. αιτιολογική σχέση 12 ανωτέρω) µε τη
Newscorp, η Telecom Italia κατέχει µειοψηφικό µερίδιο στην κοινή οντότητα (19,9%),
διορίζει ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (καθόσον κατέχει τουλάχιστον [0-
10]*% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας οντότητας) και
κατέχει ορισµένα δικαιώµατα όσον αφορά την προστασία των επενδύσεών της στην
πλατφόρµα (τροποποίηση των εσωτερικών κανονισµών, τροποποίηση του εταιρικού
πεδίου, αύξηση/µείωση του κεφαλαίου, έκδοση χρεογράφων, πολιτική µερισµάτων,
δικαιώµατα εκκαθάρισης, και ειδικά δικαιώµατα όσον αφορά τη δυνατότητα Α∆Π
(αρχικών δηµόσιων προσφορών) ή την πώληση της συγχωνευθείσας οντότητας από τη
Newscorp).
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263. Παρά τη θέση µειοψηφικής συµµετοχικήςς της Telecom Italia, θα φαινόταν µη
ρεαλιστικό να θεωρηθεί η επένδυση της ιταλικής εταιρείας που πρωταγωνιστεί στην
αγορά τηλεπικοινωνιών «απλώς και µόνο» χρηµατοοικονοµική. Αυτό βασίζεται εν
µέρει στο γεγονός ότι η Telecom Italia έχει ήδη άµεση παρουσία στις δραστηριότητες
χερσαίας µετάδοσης (µέσω δύο τηλεοράσεων ελεύθερης πρόσβασης: La 7 και MTV).

264. Επιπλέον, βάσει της «συµφωνίας πλαίσιο» (βλ. αιτιολογική σκέψη 11 ανωτέρω) η
Telecom Italia συµµετέχει, από κοινού µε τη Newscorp, στην προσωρινή (πριν τη
συγκέντρωση) χρηµατοδότηση της Stream (πριν το κλείσιµο της συµφωνίας
συγκέντρωσης), µέσω αναλογικών δανείων των µετόχων για ποσό που δεν υπερβαίνει
(για αµφότερα τα µέρη) συνολικά τα [�]* EUR. Μπορεί να ζητηθεί  από την Telecom
Italia να συνεισφέρει κατά την ίδια αναλογία στις ζηµίες που έχουν σηµειωθεί στο
µεταξύ στη Stream, επίσης µέσω συνεισφοράς πρόσθετης χρηµατοδότησης. Μετά την
ολοκλήρωση της απόκτησης, η Telecom Italia, από κοινού µε τη Newscorp, θα
συµµετέχει στη χρηµατοδότηση της κοινής πλατφόρµας, µέσω προβλεπόµενων από το
νόµο κεφαλαιουχικών συνεισφορών κατ� αναλογία της συµµετοχής της, για ποσό που
δεν θα υπερβαίνει (για αµφότερα τα µέρη) συνολικά τα [�]* EUR. Η σηµασία και η
συνάφεια των επενδύσεων της Telecom Italia στην παρούσα συµφωνία και συνεπώς
στην κοινή πλατφόρµα είναι συνεπώς σαφής81.

265. Η συµµετοχή και η χρηµατοδοτική στήριξη της Telecom Italia θεωρήθηκε βασικό
στοιχείο για τη Newscorp στην απόφασή της να προβεί στην απόκτηση του ελέγχου της
κοινής πλατφόρµας. Καίτοι αµφισβητήθηκε από την Telecom Italia στις γραπτές
παρατηρήσεις της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων82, το στοιχείο αυτό επιβεβαιώθηκε
σαφώς από τις δηλώσεις του κοινοποιούντος µέρους κατά την ακρόαση.

266. Επιπλέον, υπάρχει πράγµατι εκ πρώτης όψεως έκδηλη βιοµηχανική, εµπορική και
στρατηγική προσαρµογή που µπορεί να εφαρµοστεί ως αποτέλεσµα της συµφωνίας
µεταξύ της συγχωνευθείσας δορυφορικής πλατφόρµας και της Telecom Italia. Από την
άποψη αυτή, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι λαµβάνει χώρα ταχεία σύγκλιση µεταξύ
των αγορών τηλεπικοινωνιών και µέσων ενηµέρωσης, που στο παρελθόν διακρίνονταν
σαφώς. Σήµερα η διάκριση αυτή καθίσταται διαρκώς ασαφέστερη από την τεχνολογική
εξέλιξη που, µε τη σειρά της, προτρέπει για νέες επιχειρηµατικές στρατηγικές και
πρότυπα που αποσκοπούν στην εµπορική εκµετάλλευση των νέων δυνατοτήτων που
προσφέρει αυτή η σύγκλιση.

267. Η έρευνα αγοράς αποκάλυψε ότι υπάρχουν συγκεκριµένες ανησυχίες σχετικά µε το
πιθανό συµφέρον της κοινής πλατφόρµας να επιλέξει την Telecom Italia ως προνοµιακό
εταίρο της στις αγορές τηλεπικοινωνιών. Τρίτοι υποστήριξαν επίσης ότι αυτό θα
συνέβαλε εξαρχής στην εξάλειψη του πραγµατικού/δυνητικού ανταγωνισµού,
οδηγώντας έτσι πιθανώς αµφότερα τα µέρη να αναπτύξουν αµοιβαία ενισχυτικές
στρατηγικές/συµπεριφορές στις αγορές όπου παρατηρείται αυτή η σύγκλιση.

                                                
81 Βλ. άρθρο II, παράγραφος 2.2 (χρηµατοδότηση) και άρθρο IV, παράγραφος 4.1 (χρηµατοδότηση της

κοινής πλατφόρµας) της συµφωνίας πλαίσιο.

82 Βλ. παράγραφο 4 των γραπτών παρατηρήσεων της Telecom Italia στην απάντησή της σε µη εµπιστευτική
µορφή της κοινοποίησης των αιτιάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 447/98 σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις ακροάσεις που προβλέπονται στον
κανονισµό περί συγκεντρώσεων.
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268. Επιπλέον, εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά το γεγονός ότι η σχέση µεταξύ της
Telecom Italia και της κοινής πλατφόρµας θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε εδραίωση ή
ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η Telecom Italia στις ακόλουθες αγορές:
(α) πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, ιδίως ευρυζωνική και (β) σταθερή τηλεφωνία. Η συνολική
εκτίµηση της πράξης δεν πρέπει να παραβλέψει τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να
έχει στο προβλέψιµο µέλλον η σχέση µεταξύ της Telecom Italia και της κοινής
πλατφόρµας µετά τη συγκέντρωση στις προαναφερόµενες αγορές τηλεπικοινωνιών.

II. Η ∆ΙΚΑΙ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ TELECOM ITALIA ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

269. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η Newscorp δεν αµφισβητεί
ότι η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε εκτίµηση, στο πλαίσιο του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων, όσον αφορά τη θέση του µειοψηφικού µετόχου Telecom Italia ως
δυνητικού ανταγωνιστή της κοινής πλατφόρµας στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης. Παρ� όλα αυτά, αναφέρει ότι ο κανονισµός περί συγκεντρώσεων δεν
παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να απαγορεύει πράξη για το λόγο ότι δηµιουργεί ή
ενισχύει δεσπόζουσα θέση που κατέχει τρίτο µέρος, δηλαδή οντότητα που δεν αποτελεί
καθαυτή συγκεκριµένη επιχείρηση της πράξης (Telecom Italia)83. Ωστόσο, η Newscorp
υπενθυµίζει επίσης ορισµένες αποφάσεις της Επιτροπής στις οποίες η τελευταία
προβαίνει, βάσει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, σε εκτίµηση δεσπόζουσας
θέσης που κατέχουν τρίτοι στη διακυβευόµενη συγκέντρωση. Τέλος, επικαλείται ότι
θεωρητικά «η Επιτροπή σωστά εκτιµά ότι µια τέτοια πράξη µπορεί να δηµιουργήσει ή
να ενισχύσει δεσπόζουσα θέση που κατέχει τρίτο µέρος και, συνεπώς, µπορεί να είναι
επιζήµια για την ευηµερία των καταναλωτών» 84.

270. Ειδικότερα, όπως αναγνωρίζει η Newscorp, «στην υπόθεση Exxon/Mobil85 η
Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µια πράξη µπορεί να απαγορευτεί βάσει του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων εφόσον δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση που
κατέχει τρίτος ή τρίτοι (ήτοι κάποιος που δεν ανήκει στις επιχειρήσεις που αφορά η
συγκέντρωση) για τους ακόλουθους λόγους: «Ας σηµειωθεί ότι το άρθρο 2 παράγραφος
3 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων αναφέρει ότι η συγκέντρωση που δηµιουργεί ή
ενισχύει δεσπόζουσα θέση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Τοιουτοτρόπως,
το άρθρο 2 παράγραφος 3 δεν περιορίζεται στην απαγόρευση µιας πράξης που θα
οδηγήσει στη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους ενός ή περισσότερων
από τα µέρη της συγκέντρωσης � βλ. επίσης αιτιολογικές σκέψεις 1, 5 και 7 στο προοίµιο
του κανονισµού � Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
από τρίτο δεν αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων».

271. Στην υπόθεση Exxon/Mobil, η Επιτροπή εφάρµοσε τις ανωτέρω αρχές στη βάση,
µεταξύ άλλων, του σκεπτικού δύο αποφάσεων, συγκεκριµένα, της απόφασης του

                                                
83 Παράγραφος 7.1.1 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

84 Παράγραφος 7.3.5 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

85 Υπόθεση IV/M.1383, παρ. 225 έως 229.
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∆ικαστηρίου στην υπόθεση Kali und Salz86 και της απόφασης του Πρωτοδικείου στην
υπόθεση Gencor κατά Επιτροπής87.

272. Στην υπόθεση Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroélectrica del Cantábrico88 η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση ενίσχυε τη θέση συλλογικής κυριαρχίας που
κατείχαν οι δύο εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες δεν ήσαν επιχειρήσεις που
αφορούσε η πράξη. Οµοίως, στην υπόθεση  EnBW / EDP / Cajastur / Hidrocantábrico89

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απόκτηση από τις EnBW, EDP και Cajastur κοινού
ελέγχου επί της ισπανικής εταιρείας κοινής ωφέλειας, Hidrocantábrico θα ενίσχυε τη
δεσπόζουσα θέση που κατείχαν συλλογικά η Endesa και η Iberdrola (καµία εκ των
οποίων δεν συµµετείχε στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση). Στην απόφαση αυτή, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η EDF, που έλεγχε από κοινού την EnBW, δεν θα είχε πλέον,
ως αποτέλεσµα της πράξης, τα κίνητρα που υπήρχαν στο παρελθόν για επέκταση της
ικανότητας διασύνδεσης της ηλεκτροπαραγωγής µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, που θα
καταργούσε τον βασικό δυνητικό ανταγωνιστή των ισπανικών εταιρειών
ηλεκτροπαραγωγής (την EDF) και θα διατηρούσε την αποµόνωση της ισπανικής αγοράς
ηλεκτροπαραγωγής από άλλα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά συστήµατα εκτός της Ιβηρικής
χερσονήσου90.

273. Στις γραπτές παρατηρήσεις της, η Telecom Italia ισχυρίζεται ότι εφόσον η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι η Τelecom Italia δεν θα έχει ελέγχουσα συµµετοχή στην κοινή
πλατφόρµα και δεν είναι «ενδιαφερόµενη επιχείρηση» υπό την έννοια του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων, τότε η Επιτροπή θα ενεργούσε καθ� υπέρβαση εάν θα προέβαινε
σε εκτίµηση, στηριζόµενη στον κανονισµό περί συγκεντρώσεων, των πιθανών
δυσµενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη σηµαντική µειοψηφική συµµετοχή της
Telecom Italia στη συνδυασµένη πλατφόρµα στις διάφορες σχετικές αγορές (τόσο στην
ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης όσο και στις ιταλικές αγορές
τηλεπικοινωνιών), λόγω της πράξης όπως έχει αναλυθεί91.

                                                
86 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95 Γαλλία και άλλοι κατά Επιτροπής [1998] Συλλογή. I-

1375.  Στην παράγραφο 171, το ∆ικαστήριο αναφέρει: «Συγκέντρωση που δηµιουργεί ή ενισχύει
δεσπόζουσα θέση από την πλευρά των ενδιαφεροµένων µερών µε µία οντότητα που δεν συµµετέχει στη
συγκέντρωση δύναται να αποδειχθεί ασυµβίβαστη µε το σύστηµα ανόθευτου ανταγωνισµού που
επιδιώκει να διασφαλίσει η Συνθήκη. Συνεπώς, εάν γινόταν αποδεκτό ότι µόνο  συγκεντρώσεις που
δηµιουργούν ή ενισχύουν δεσπόζουσα θέση από την πλευρά των µερών της συγκέντρωσης καλύπτονταν
από τον κανονισµό, ο σκοπός του θα είχε εν µέρει ανατραπεί. Τοιουτοτρόπως, ο κανονισµός θα στερείτο
µιας όχι ασήµαντης πτυχής της αποτελεσµατικότητάς του χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο από την
προοπτική της γενικής δοµής του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των συγκεντρώσεων».

87 Υπόθεση T-102/96 Gencor κατά Commission [1999] Συλλογή II-753.

88 Υπόθεση COMP/M.2434.

89 Υπόθεση COMP/M.2684, παρ. 33 και 37.

90 Βλ. παράγραφο 33 της υπόθεσης COMP/M. 2684. Η πράξη τελικά εγκρίθηκε µετά την υποβολή, εκ
µέρους της  EDF και της γαλλικής εταιρείας διαχείρισης του δικτύου, της EDF/RTE, αναλήψεων
υποχρεώσεων σχετικά µε τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την αύξηση της ικανότητας του φορέα
διασύνδεσης που συνδέει τη Γαλλία και την Ισπανία σε περίπου 4,000 MW από τα υπάρχοντα 1,100 MW.

91 Βλ, παράγραφο 5 και ειδικότερα τις παραγράφους 9 έως 13 των αναφερόµενων γραπτών παρατηρήσεων.
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274. Ειδικότερα, η Telecom Italia ισχυρίζεται ότι «εάν η παρούσα πράξη ήταν
διαρθρωµένη σε δύο διαφορετικά στάδια και η µη ελέγχουσα συµµετοχή στην κοινή
πλατφόρµα της Telecom Italia είχε αποκτηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο, η
συγκεκριµένη εξαγορά θα ήταν εκτός του πεδίου του κανονισµού περί συγκεντρώσεων
και η Επιτροπή θα ήταν υποχρεωµένη να χρησιµοποιήσει το άρθρο 81 ή 82 της
συνθήκης ΕΚ για να εκτιµήσει ενδεχοµένως τυχόν προβλήµατα ανταγωνισµού που
προκύπτουν από αυτή. Συνεπώς, η προσέγγιση της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση
οδηγεί σε οικονοµικά ισοδύναµες πράξεις που θα τύχουν διαφορετικής µεταχείρισης»
92.

275. Στους γραπτούς ισχυρισµούς της η Telecom Italia υποστηρίζει ότι «η ενίσχυση της
δεσπόζουσας θέσης της Telecom Italia, εάν και εφόσον πραγµατοποιηθεί, θα είναι η
συνέπεια της µειοψηφικής συµµετοχής της στην κοινή πλατφόρµα και όχι της
συγκέντρωσης καθαυτής»93. Συνεπώς, η Telecom Italia αναγνωρίζει ρητώς την ύπαρξη
αιτιώδους συνάφειας τουλάχιστον µεταξύ της µειοψηφικής συµµετοχής της και των
πιθανών δυσµενών επιπτώσεών της στις διάφορες αγορές που επιφέρει αυτή η «σχέση»
µειοψηφίας. Παρ� όλα αυτά, η Telecom Italia φαίνεται να θεωρεί ακόµα τη συµµετοχή
της στην κοινή πλατφόρµα  ως δραστηριότητα ανεξάρτητη από την πράξη που επιφέρει
η συγκέντρωση.

276. Η Επιτροπή εκτιµά ότι το νοµικό σκεπτικό που προβάλλει η Telecom Italia δεν είναι
ορθό. Στις συµφωνίες που κοινοποίησε η Newscorp, η Telecom Italia συµµετέχει στη
συγκέντρωση µε µετοχική συµµετοχή 19,9% και αυτή η τεµκηριωµένη πραγµατικότητα
είναι αυτό που έχει νοµική σηµασία για τους σκοπούς της εκτίµησης της
κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, και όχι τα αµιγώς υποθετικά επιχειρήµατα της Telecom
Italia. Επιπλέον, όπως κατέστη σαφές κατά την ακρόαση, η µειοψηφική συµµετοχή της
Telecom Italia µπορεί να θεωρηθεί «διαρθρωτικό µέρος» της κοινοποιηθείσας πράξης
και δεν µπορεί σαφώς να ανταλλαγεί µε εξαγορά µειοψηφικής συµµετοχής από την
Telecom Italia στην κοινή πλατφόρµα που θα συµβεί σε µεταγενέστερο στάδιο, ήτοι
µετά τη συγκέντρωση. Επιπλέον, χωρίς αυτή τη µειοψηφική συµµετοχή, όπως ανέφερε
η Newscorp κατά την Ακρόαση, η συγκέντρωση δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί στη
µορφή που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή.

277. Είναι ανειλικρινές να υποστηριχθεί ότι θα µπορούσε να «αποκοπεί τµηµατικά»
σηµαντικό µέρος της πράξης που επιφέρει τη συγκέντρωση. Τα διαθέσιµα στοιχεία
υποδηλώνουν επίσης ότι είναι αναπόδεικτο να παρουσιαστεί η απόκτηση της
µειοψηφικής συµµετοχής ως µεµονωµένη πράξη θα µπορούσε να συνάψει η Telecom
Italia µετά τη συγκέντρωση.

                                                
92 Παράγραφος 14 των γραπτών παρατηρήσεων.

93 Παράγραφος 16 των γραπτών παρατηρήσεων.
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278. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Kali und Salz, η
Επιτροπή εκτιµά ότι οποιαδήποτε απόφαση βάσει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων
πρέπει να καλύπτει την πράξη που επιφέρει τη συγκέντρωση στο σύνολό της,
συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφικών συµµετοχών. Η Telecom Italia παραλείπει να
αναγνωρίσει ότι η πράξη ήταν διαρθρωµένη κατά τρόπο που να διατηρεί την Telecom
Italia ως µειοψηφικό µέτοχο στην κοινή πλατφόρµα. Παρ� όλα αυτά, ούτε το
κοινοποιούν µέρος, ούτε η Τelecom Italia ήταν σε θέση να αποδείξουν ότι χωρίς τη
συµµετοχή της Telecom Italia στην επιχείρηση, η πράξη θα είχε προταθεί και
επιτευχθεί. Αντιθέτως, φαίνεται σαφώς, και από την ακρόαση, ότι η παρουσία της
Telecom Italia είναι ουσιαστική για τη συνέχιση της πράξης.

279. Η τεκµηριωµένη και νοµική κατάσταση που προκύπτει από την κοινοποιηθείσα
πράξη επιτρέπει στην Επιτροπή να εξετάσει και να εκτιµήσει τις επιπτώσεις της
διακυβευόµενης πράξης (συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφικών συµµετοχών) σε
όλες τις σχετικές αγορές όπου θα µπορούσαν να επέλθουν δυσµενείς επιπτώσεις του
είδους που περιγράφεται βάσει του άρθρου 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Η
Telecom Italia δεν φαίνεται να αµφισβητεί ότι υπάρχει  «αιτιώδης συνάφεια» όσον
αφορά τη µειοψηφική συµµετοχή της και την πιθανή ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης
της στις αγορές τηλεπικοινωνιών. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η
Επιτροπή θεωρεί τη µειοψηφική συµµετοχή της Telecom Italia αναπόσπαστο µέρος της
πράξης που επιφέρει τη συγκέντρωση.

280. Επιπλέον, εν προκειµένω, στην πρόσφατη υπόθεση που αναφέρεται στην ισπανική
αρχή ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων,
Sogecable/ Canalsatélite Digital/Vía Digital94, η Επιτροπή εξέτασε τη συγκέντρωση
µεταξύ των δύο δορυφορικών πλατφορµών στην Ισπανία 95 (Sogecable, που ελέγχεται
από τις εταιρείες Promotora de Informaciones SA (�Prisa�) και Group Canal+ SA
(�Όµιλος Canal+�) και Vía Digital, που ελέγχεται από την Telefónica SA
(�Telefónica�)), σε κοινή πλατφόρµα που ελέγχεται από κοινού από την Prisa και τον
Όµιλο Canal+.  Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, θα
υπήρχαν επίσης προβλήµατα ανταγωνισµού σε σχέση µε τη θέση εταιρείας (Telefónica)
που δεν έχει ελέγχουσα συµµετοχή στην επιχείρηση, όσον αφορά κάποιες αγορές
(αγορές τηλεπικοινωνιών) που δεν επηρεάζονται άµεσα από τη συγκέντρωση96.

281. Στο βαθµό που οι δυσµενείς επιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων µπορεί να προκύψουν από την πράξη (στο σύνολό
της) που επιφέρει µία συγκέντρωση, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι έχει
δικαιοδοσία να πραγµατοποιεί εκτίµηση του ανταγωνισµού και να απαντά στις
απαιτήσεις και τα επιχειρήµατα ενδιαφερόµενων τρίτων στη διάρκεια της έρευνας και
της ακρόασης.

                                                
94 M.COMP/2845 Sogecable / Canalsatélite Digital/Vía Digital, Απόφαση της Επιτροπής της 14.08.2002.

Βλ. ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/.

95 COMP/M.2845. Η υπόθεση αφορά την απόκτηση από την Promotora de Informaciones SA (Prisa) και τον
Όµιλο Canal+ του κοινού ελέγχου επί της κοινής ισπανικής δορυφορικής πλατφόρµας (που προκύπτει
από τη συνένωση της Sogecable µε τη Vía Digital).  Στην επιχείρηση αυτή, η Telefónica θα µπορούσε να
είχε θέση σηµαντικού µετόχου µειοψηφίας, αλλά δεν θα είχε κανένα κοινό έλεγχο επί της
συγχωνευθείσας οντότητας.

96 Βλ. παραγράφους της αναφερόµενης απόφασης συγκέντρωση Sogecable, αντίστοιχα: 96, 100, 102 όσον
αφορά την αγορά πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο στην Ισπανία και 106-109 όσον αφορά την αγορά σταθερής
τηλεφωνίας στην Ισπανία.
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III. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Κατάργηση των ανταγωνιστικών πιέσεων για την κοινή πλατφόρµα

1.1 Γενικές εκτιµήσεις

282. Η πράξη και η σχέση µεταξύ Telecom Italia και της µονοπωλιακής συνδροµητικής
τηλεόρασης πρέπει να εκτιµηθεί από την προοπτική πιθανών οριζόντιων επιπτώσεων
που µπορεί να δηµιουργηθούν όσον αφορά την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
καθαυτή (ειδικότερα, υπηρεσίες πληρωµής ανά εκποµπή και βιντεοπαραγγελία) που, µε
τη σειρά τους, θα έχουν δυσµενή επίπτωση για τον ανταγωνισµό σε ορισµένες αγορές
τηλεπικοινωνιών.

283. Από την αρχή είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης, η έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα
υπόθεση αποκάλυψε ότι συγκεκριµένες υπηρεσίες όπως η «πληρωµή ανά εκποµπή»
(PPV), η «οιονεί βιντεοπαραγγελία» (nVoD) και η «βιντεοπαραγγελία» (VoD), µπορούν
να θεωρηθούν τµήµατα της συνολικής αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης97.

284. Η κατάσταση πριν τη συγκέντρωση και η έρευνα της αγοράς που πραγµατοποιήθηκε
στην παρούσα υπόθεση έδειξε το ενδιαφέρον της Telecom Italia για υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης ή/και το ενδιαφέρον της όσον αφορά τη χρήση
περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας µέσω ίδιων µέσων µετάδοσης, ακόµα και αν
υποτεθεί ότι θα εστιάζεται σε ένα ή λιγοστά τµήµατα της δραστηριότητας
συνδροµητικής τηλεόρασης (βιντεοπαραγγελία και πληρωµή ανά εκποµπή).

285. Εν προκειµένω, τρίτοι θεώρησαν δεδοµένο ότι η µετοχική συµµετοχή της Telecom
Italia (και η παρουσία της στο διοικητικό συµβούλιο της κοινής πλατφόρµας) θα
παράσχει στην Telecom Italia υψηλά κίνητρα για να συνδράµει την ενίσχυση της
πλατφόρµας παρά να την ανταγωνιστεί στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, είτε
µέσω του καλωδιακού δικτύου «αναστολής», είτε µέσω της ευρυζωνικής υποδοµής
xDSL που διαθέτει. Αυτή η στρατηγική επιλογή θα φαινόταν αξιόπιστη υπό το πρίσµα
του στόχου της Telecom Italia να αποκαταστήσει τις σωρευθείσες τα προηγούµενα έτη
ζηµίες στην κοινή επιχείρηση της Stream µε τη  Newscorp. Ταυτόχρονα, η Newscorp θα
είχε συµφέρον να διατηρήσει την Telecom Italia εντός της νέας οντότητας προκειµένου
να εξασφαλίσει σηµαντική χρηµατοοικονοµική στήριξη.

                                                
97 Η πληρωµή ανά εκποµπή είναι υπηρεσία που εκτός από την πληρωµή συνδροµής, ο πελάτης πρέπει να

πληρώνει ανά προϊόν για να παρακολουθεί το περιεχόµενο (π.χ. κινηµατογραφική ταινία ή αθλητική
διοργάνωση). Η βιντεοπαραγγελία και η οιονεί βιντεοπαραγγελία είναι διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης
των πελατών συνδροµητικής τηλεόρασης σε περιεχόµενα βίντεο σε εξατοµικευµένη βάση.
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286. Μεταξύ των βασικών επιχειρηµάτων που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της
διαδικασίας, τονίστηκε το γεγονός ότι η «σχέση» θα δηµιουργούσε σύγκλιση
συµφερόντων µεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι αυτό θα
παρείχε σε αµφότερα τα µέρη κίνητρα να αναπτύξουν αµοιβαία ενισχυτικές κοινές
στρατηγικές/ επιχειρηµατικές πρακτικές, όσον αφορά τόσο την «επηρεαζόµενη αγορά»
(συνδροµητική τηλεόραση) όσο και τις αγορές που λαµβάνει χώρα η σύγκλιση των
µέσων ενηµέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
σταθερή τηλεφωνία).

1.2 Επιχειρήµατα της Newscorp

287. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων98, η Newscorp ανέφερε ότι η
παρουσία της Telecom Italia µε σηµαντική µετοχική συµµετοχή στην κοινή πλατφόρµα
(σε κάθε περίπτωση µέσω «µη ελέγχουσας συµµετοχής») δεν µειώνει το πιθανό κίνητρο
της Telecom Italia να ανταγωνίζεται στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
(επιλέγοντας τη µη είσοδό της εκ νέου ή/και συνεργαζόµενη µε την κοινή πλατφόρµα)
συγκριτικά προς την κατάσταση πριν τη συγκέντρωση, όπου η Telecom Italia ήταν εξ
ηµισείας κάτοχος της Stream.  Επιπλέον, η  Newscorp ανέφερε ότι είναι εσφαλµένο να
θεωρείται η Telecom Italia ως αξιόπιστος εισερχόµενος στην αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης στο εγγύς µέλλον εάν δεν ληφθούν υπόψη οι παρόντες τεχνικοί περιορισµοί
των τεχνολογιών xDSL και UMTS όσον αφορά την ικανότητά της να παρέχει
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις στην DTH, καλωδιακή µετάδοση και DTT ως
ραδιοτηλεοπτικός φορέας παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών.

288. Επιπλέον, η Newscorp ισχυρίζεται ότι, εν γένει (και ειδικότερα όσον αφορά τυχόν
κίνητρα που η κοινή πλατφόρµα θα πρέπει να εισάγει στη στρατηγική συνεργασίας µε
την Telecom Italia) το βάρος της απόδειξης που θα εφαρµοστεί πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις που καθορίζει το Πρωτοδικείο στην υπόθεση Tetra Laval99. Συνεπώς,
υποστηρίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι «το πιθανότερο είναι ότι ο
συγχωνευθείς όµιλος θα υιοθετήσει µία τέτοια στρατηγική»100.

1.3 Γενική εκτίµηση

                                                
98 Παράγραφοι 7.1.1 έως 7.2.12 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

99 Υπόθεση T-5/02 Tetra Laval SA κατά Επιτροπής, απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2002, παράγραφοι 153
και 251.

100 Παράγραφος 7.2.12 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.
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289. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ανέλυσε ενδελεχώς όλα τα διαθέσιµα στοιχεία
και τον πιθανό αντίκτυπο της πράξης όσον αφορά τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά
την έρευνα της αγοράς για την ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν εν προκειµένω δεν
επιβεβαιώνουν ότι η πράξη που δηµιουργεί τη συγκέντρωση (ήτοι
συµπεριλαµβανοµένης της µειοψηφικής συµµετοχής της Telecom Italia) θα επιφέρει
πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό 101. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν
αυτό το συµπέρασµα απεικονίζονται λεπτοµερώς κατωτέρω.

1.3. A) Κίνητρο για την κοινή πλατφόρµα να εκµεταλλευτεί τη σχέση, εδραιώνοντας τη
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω θετικών
διακρίσεων έναντι της Telecom Italia

290. Είναι αλήθεια ότι κατ� αρχήν η σχέση µεταξύ της νέας οντότητας και της Telecom
Italia  θα µπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση της νέας οντότητας
στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Telecom Italia είναι η δεσπόζουσα
επιχείρηση στην ευρυζωνική πρόσβαση xDSL και πιθανόν να κατέχει πολύ ισχυρή θέση
στο UMTS στο µέλλον. Οι υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης και ειδικότερα το
περιεχόµενο βίντεο µπορούν να παρασχεθούν σε τελικούς χρήστες µε ποικίλα µέσα
µετάδοσης: DTH, καλωδιακά και σε κάποιο βαθµό ήδη σήµερα µέσω της ευρυζωνικής
τεχνολογίας xDSL102, ενώ η DTT θα καταστεί λειτουργική στο προβλέψιµο µέλλον.
Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, η νέα πλατφόρµα DTH θα αποτελεί οιονεί µονοπώλιο στην
αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Ο πραγµατικός ανταγωνισµός αναµένεται να είναι
πολύ περιορισµένος, λόγω της περιορισµένης εµβέλειας του καλωδιακού δικτύου της
µόνης εναλλακτικής επιχείρησης συνδροµητικής τηλεόρασης που δραστηριοποιείται
στην αγορά.

1.3.A.1 Έρευνα της αγοράς

                                                
101 Όσον αφορά το εφαρµοζόµενο βάρος και βάση της απόδειξης, βλ. Συνεκδικασθείες υποθέσεις C-68/94

και C-30/95, Γαλλία και άλλοι κατά Επιτροπής [1998] Συλλογή I-1375, ιδίως παράγραφοι 110, 120, 128
και 246.

102 Στο πλαίσιο της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ο όρος «εύρος ζώνης» αναφέρεται στην ταχύτητα µετάδοσης
της πληροφορίας. Όσο υψηλότερο είναι το εύρος της ζώνης, τόσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα της
γραµµής, και τόσες περισσότερες πληροφορίες µπορεί να µεταφέρει ένα σύστηµα τηλεπικοινωνιών.  Οι
σύγχρονες εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο, και ειδικότερα η βιντεοπαραγγελία απαιτούν τη µετάδοση µεγάλων
ποσοτήτων πληροφοριών και, ως εκ τούτου, απαιτούν ευρυζωνικές διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας για
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον τελικό συνδροµητή. Ένα είδος ζώνης υψηλής ταχύτητας
αντιπροσωπεύεται από την τεχνολογία �xDSL� (Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή). Υπάρχουν ορισµένες
παραλλαγές της τεχνολογίας DSL όπως η ADSL (Ασσύµετρη Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή), η HDSL
(Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή υψηλού ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων) και η VDSL (Ψηφιακή Γραµµή
Συνδροµητή πολύ υψηλού ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων).  Συλλογικά αναφέρονται ως τεχνολογίες
�xDSL� . Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες παρέχονται µέσω της υπάρχουσας γραµµής  καλωδίου χαλκού
εφόσον συνδέεται µε τις λεγόµενες «επιτρεπτικές» τεχνολογίες όπως µία από τις τεχνολογίες �xDSL�
(Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή).  Οι τεχνολογίες xDSL µπορούν να µετατρέψουν αποτελεσµατικά ένα
ζεύγος καλωδίων χαλκού σε ψηφιακή γραµµή υψηλής ταχύτητας, και έτσι να υπερκεράσουν τους
τεχνικούς περιορισµούς του παραδοσιακού τοπικού βρόχου χαλκού. Εν προκειµένω, και η υποδοµή
καλωδιακού δικτύου για ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο προσφέρει παρεµφερείς αποδόσεις στους
τελικούς καταναλωτές και µπορεί να θεωρηθεί ως δυνάµενη να υποκαταστήσει τεχνολογίες xDSL από
την άποψη της ζήτησης.
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291. Εν προκειµένω, τονίστηκε κατά την έρευνα της αγοράς ότι η Telecom Italia θα
µπορούσε ήδη, υπό τις παρούσες συνθήκες, να ενεργεί ως µία από τις βασικές
ανταγωνιστικές πιέσεις επί της νέας οντότητας µέσω των καλωδιακών υπηρεσιών ή των
υπηρεσιών ευρυζωνικού δικτύου  xDSL που διαθέτει. Τρίτοι παρατήρησαν ότι, λόγω
της σχέσης, η Telecom Italia ούτε µπορεί να ανταγωνιστεί ούτε έχει οποιοδήποτε
κίνητρο να ανταγωνιστεί την πλατφόρµα ή/και να εισέλθει εκ νέου στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης, ακόµα και µέσω του καλωδιακού δικτύου της 103 και µέσω
του ADSL.

292. Υπό το πρίσµα αυτό, τρίτοι εξέφρασαν ανησυχίες, στη διάρκεια της έρευνας της
αγοράς και ανταποκρινόµενοι στους ελέγχους της αγοράς, όσον αφορά το κίνητρο/
ενδιαφέρον της νέας οντότητας να εκµεταλλευτεί τη σχέση της µε την Telecom Italia
για να «εξουδετερώσει πλήρως» την απειλή για τον ανταγωνισµό που προέρχεται από
τη δεσπόζουσα επιχείρηση της αγοράς σε ένα από τα υπάρχοντα εναλλακτικά µέσα
µετάδοσης των υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης (ευρυζωνική πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο) και που πιθανόν να είναι η ισχυρότερη επιχείρηση της αγοράς και σε ένα
από τα µελλοντικά µέσα µετάδοσης (UMTS).

293. Αυτός ο στόχος «πλήρους εξουδετέρωσης» θα µπορούσε να επιτευχθεί σε
µεγαλύτερο βαθµό ευνοώντας, όπως προτάθηκε, την Telecom Italia έναντι των
ανταγωνιστών της στην ευρυζωνική αγορά του ∆ιαδικτύου καθιστώντας, για
παράδειγµα, τα περιεχόµενά του διαθέσιµα στην Telecom Italia υπό ευνοϊκότερους
όρους (όσον αφορά την τιµή, την ποιότητα και το χρόνο). Ως ανταπόδοση αυτής της
ευνοϊκής µεταχείρισης και µε βάση τη σχέση, Telecom Italia θα µπορούσε να έχει
µικρότερο κίνητρο να ανταγωνιστεί την πλατφόρµα σε πλήρη κλίµακα µέσω της
υφιστάµενης λειτουργίας της.

1.3.A.2 Εκτίµηση της Επιτροπής

294. Για να πραγµατοποιήσει την εκτίµησή της, η Επιτροπή ανέλυσε µεταξύ άλλων την
υφιστάµενη κατάσταση, στη συγκεκριµένη περίπτωση της Ιταλίας, των τεχνολογιών
xDSL που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης
στο προβλέψιµο µέλλον, σε ανταγωνισµό µε τα δορυφορικά µέσα µετάδοσης. Επιπλέον,
η Επιτροπή ανέλυσε επίσης τα πιθανά κίνητρα που θα µπορούσε να είχε η κοινή
πλατφόρµα για να παράσχει προνοµιακή µεταχείριση στην Telecom Italia συγκριτικά
προς τους ανταγωνιστές της.

295. Εν γένει όλοι οι ισχυρισµοί των τρίτων δεν µπορούν να υπερκεράσουν τα
τεκµηριωµένα στοιχεία ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης, η
Telecom Italia παρέχει λειτουργία πλήρους κλίµακας και, προς το παρόν, δεν έχει
σηµαντικό εµπορικό κίνητρο να επαναδραστηριοποιήσει το καλωδιακό της δίκτυο για
να προσφέρει υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης πλήρους κλίµακας σε κάθε
περίπτωση.

                                                
103 Ουσιαστικά η Telecom Italia θα µπορούσε να επαναδραστηριοποιήσει το πρόγραµµά της για το

καλωδιακό δίκτυο, που διακόπηκε το 1998. Η πιθανότητα αυτή αφορά την ολοκλήρωση του υφιστάµενου
καλωδιακού δικτύου της στην Ιταλία,  (το καλούµενο «πρόγραµµα Socrates») που αποσκοπούσε αρχικά
στη σύνδεση [�] εκατ. νοικοκυριών µε ένα δίκτυο Hyber Fiber Coaxial (HFC).
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296. Όσον αφορά τις τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης xDSL (ειδικότερα η ADSL),
είναι αλήθεια ότι η συγκεκριµένη τεχνολογία µπορεί, εν γένει, να θεωρηθεί ισχυρό µέσο
µετάδοσης για υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης, ως εναλλακτική λύση στη DΤΗ
στο προβλέψιµο µέλλον. Ωστόσο, η κατάσταση της εξέλιξης της τεχνολογίας ADSL
στην Ιταλία εξακολουθεί να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και αναβάθµιση του
δικτύου104 προτού να είναι σε θέση να µεταφέρει δέσµες «µετάδοσης» τηλεοπτικών
καναλιών (ήτοι µετάδοση που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση από όλους τους
τελικούς χρήστες, όπως απευθείας µεταδιδόµενα γεγονότα, ποδοσφαιρικοί αγώνες ή
κινηµατογραφικές ταινίες).

297. Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η Telecom Italia has, δεν έχει, µέχρι
σήµερα, δεσµεύσει πόρους για το συγκεκριµένο σκοπό. Αυτό δεν αποκλείει την
πιθανότητα να αποφασίσει τέτοιες επενδύσεις στο µέλλον. Σε κάθε περίπτωση, δεν
κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία κατά την έρευνα της αγοράς ώστε
να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η Telecom Italia είναι ήδη δυνητικός εκ νέου
εισερχόµενος στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης της οποίας η «δυνητική εκ νέου
είσοδος» εξουδετερώνεται από τη «σχέση» µε την κοινή πλατφόρµα.

298. Όσον αφορά τα άµεσα και έµµεσα κίνητρα που µπορεί να έχει η κοινή πλατφόρµα
για να επιλέξει την Telecom Italia ως προτιµούµενο εταίρο στο ρόλο της ως από κοινού
κάτοχο και λόγω της συγχρηµατοδότησης (βάσει ποσόστωσης) της πλατφόρµας DTH
(ήτοι κίνητρα που προκύπτουν από τη «σχέση»), οι συµβατικές διατάξεις που
καθορίζονται µεταξύ της πλατφόρµας και της Telecom Italia για τους σκοπούς της
παρούσας πράξης δεν επιτρέπουν να συναχθεί ένα τέτοιο συµπέρασµα, ήτοι ότι η
ευνοϊκή µεταχείριση από την κοινή πλατφόρµα έναντι της εταιρείας που πρωταγωνιστεί
στην αγορά τηλεπικοινωνιών µπορεί να επέλθει ως άµεση συνέπεια της πράξης που
επιφέρει τη συγκέντρωση (ήτοι συµπεριλαµβανοµένης της µειοψηφικής συµµετοχής).

299. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι,
λόγω της παρουσίας της Telecom Italia ως µειοψηφικού µετόχου, η κοινή πλατφόρµα
θα έχει ευλόγως ισχυρά κίνητρα για να επιλέξει την εταιρεία που πρωταγωνιστεί στην
αγορά τηλεπικοινωνιών ως προνοµιακό εταίρο της, εξουδετερώνοντας τοιουτοτρόπως
τη δυνητική απειλή για τον ανταγωνισµό που προέρχεται από την Telecom Italia και
ενισχύοντας τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης στην
Ιταλία.

1.3 B) Κίνητρο για την κοινή πλατφόρµα και την Telecom Italia να αναπτύξουν
παράλληλες ή κοινές συµπεριφορές / στρατηγικές που περιορίζουν περαιτέρω
το υπόλοιπο πεδίο άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων µεταξύ τους

                                                

104 Για παράδειγµα, προκειµένου να αυξηθεί το εύρος της παρούσας λειτουργικότητας του δικτύου, τόσο
µακροπρόθεσµα όσο και σε τοπικό επίπεδο.
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300. Είναι αλήθεια ότι η πράξη και η σχέση µεταξύ της µονοπωλιακής πλατφόρµας
συνδροµητικής τηλεόρασης και της Telecom Italia µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά
κίνητρα µεταξύ των δύο µερών όσον αφορά την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
(ειδικότερα, υπηρεσίες πληρωµή ανά εκποµπή και βιντεοπαραγγελία), που, µε τη σειρά
τους, µπορεί επίσης να έχουν δυσµενή επίπτωση στον ανταγωνισµό στις αγορές
τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, η Telecom Italia και η κοινή οντότητα µπορεί να
συντονίσουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά (α) υπηρεσίες συνδροµητικής
τηλεόρασης πλήρους κλίµακας και βιντεοπαραγγελία και (β) διαδραστικές υπηρεσίες
πολυµέσων που προκύπτουν από τη σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης.

1.3.B.1 Έρευνα της αγοράς

301. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της αγοράς, τρίτοι υποστήριξαν στην Επιτροπή ότι
δικαιολογηµένα θα αναµενόταν ότι η κοινή πλατφόρµα θα προσπαθούσε να
εκµεταλλευτεί τη σχέση µε την Telecom Italia προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση
στην ευρύτατη πελατειακή της βάση και, συνεπώς, θα προσπαθούσε να διευρύνει την
συνδροµητική της βάση, αποκοµίζοντας όλα τα πιθανά πλεονεκτήµατα από τη σχέση µε
την εταιρεία που πρωταγωνιστεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών µεταξύ άλλων µε, κατά
περίπτωση, κοινές εµπορικές πρωτοβουλίες. Συνεπώς, εύλογα θα µπορούσε να
αναµένεται ότι τόσο η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών όσο
και η κοινή πλατφόρµα θα υιοθετούσαν τύπους σιωπηρής ή ρητής συνεργασίας.

302. Τρίτοι επιβεβαίωσαν ότι λόγω της σχέσης, και της πιθανής «εξουδετέρωσης» της
απειλής για τον ανταγωνισµό, αµφότερα τα µέρη θα µπορούσαν να έχουν το κίνητρο να
συνάψουν συµφωνίες δια των οποίων η κοινή προσφορά/ εξαγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών σε πελάτες καθίσταται εφικτή κατά τρόπο που θα βελτιώσει τις αντίστοιχες
θέσεις τους στην αγορά µε παράλληλη εκµετάλλευση των στοιχείων ενεργητικού και
των υποδοµών τους.

303. Τρίτοι τόνισαν τους δυνητικούς κινδύνους που ανακύπτουν από την ικανότητα
αµφοτέρων των µερών να συνάπτουν προτιµησιακές συµφωνίες για τη διανοµή
περιεχοµένου της κοινής πλατφόρµας, ή για τη συσσώρευση πολυµέσων ή/και
οπτικοακουστικού περιεχοµένου µε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, από τον
έλεγχο της αγοράς προέκυψε ότι, λόγω της σχέσης τους (µειοψηφική συµµετοχή και
παρουσία στο διοικητικό συµβούλιο), η νέα οντότητα και η Telecom Italia θα
µπορούσαν να έχουν κίνητρο και επαρκή περιθώρια χειρισµών για να συνάπτουν
στρατηγικότερες συµµαχίες/συµφωνίες που ενδέχεται να έχουν επιζήµια επίπτωση σε
δυνητικούς ανταγωνιστές στη νέα οντότητα.

304. Σύµφωνα µε σχεδόν όλους τους τρίτους, αυτό θα συνέβαλε περαιτέρω στο να
αποκτήσει η κοινή πλατφόρµα και η Telecom Italia, στις αντίστοιχες αγορές, µια
απαράµιλλη ανταγωνιστική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους και θα διευκόλυνε την
υιοθέτηση παράλληλων στρατηγικών/επιχειρηµατικών πρακτικών για «διαµερισµό της
αγοράς» εντός των τµηµάτων της αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης αντίστοιχου
ενδιαφέροντος, περιορίζοντας τοιουτοτρόπως περαιτέρω το πεδίο ανταγωνιστικών
πιέσεων που, ακόµα και χωρίς τη σχέση, η Τelecom Italia θα µπορούσε να ασκεί στο
περιθώριο της ιταλικής αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης.
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1.3.B.2 Επιχειρήµατα της Newscorp

305. Η Newscorp ανέφερε ότι τα κίνητρα της κοινής πλατφόρµας για συνεργασία µετά τη
συγκέντρωση µε την Telecom Italia δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από τη συγκέντρωση,
εφόσον η νέα πλατφόρµα και η Telecom Italia δεσµεύονται συµβατικά για τη
συµµετοχή της στο σχέδιο και «συνεπώς δεν υπάρχει ζήτηµα για την κοινή πλατφόρµα
να επιδιώξει να διατηρήσει την καλή θέληση της Telecom Italia. Επιπλέον, η Telecom
Italia δεν ελέγχει την κοινή πλατφόρµα και, συνεπώς, την ορθολογική στρατηγική της
κοινής πλατφόρµας είναι να συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας µόνον εφόσον αυτό
αποτελεί την πλέον επωφελή στρατηγική για την κοινή πλατφόρµα καθαυτή»105.

1.3.B.3 Εκτίµηση της Επιτροπής

306. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Επιτροπή ανέλυσε προσεκτικά τα ανωτέρω
επιχειρήµατα και σενάρια, έχοντας κατά νου τη νοµική απαίτηση ότι η περιγραφόµενη
δυσµενής επίπτωση στον ανταγωνισµό πρέπει να προκύψει από την πράξη που επιφέρει
τη συγκέντρωση. Υπό το πρίσµα αυτού, τα τεκµηριωµένα στοιχεία που συγκέντρωσε η
Επιτροπή στη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας δεν δείχνουν ότι � χωρίς την
πιθανότητα να ασκήσει η Telecom Italia εκ των πραγµάτων «αποφασιστική επίδραση»
στη στρατηγική εµπορική πρακτική της κοινής πλατφόρµας � τόσο η πλατφόρµα όσο
και η Telecom Italia θα έχουν κίνητρα να αναπτύξουν παράλληλες ή κοινές
συµπεριφορές/ στρατηγικές και, αποτέλεσµα αυτού, η κοινοποιηθείσα πράξη θα
προκαλέσει κινδύνους που επηρεάζουν ουσιαστικά τον ανταγωνισµό.

307. Συνεπώς συνάγεται ότι η έρευνα της αγοράς δεν παρείχε επαρκή στοιχεία
προκειµένου να υποστηριχθεί ότι οι κίνδυνοι για τον ανταγωνισµό που τόνισαν τρίτοι
στη διάρκεια της διαδικασίας, θα πραγµατωθούν στο προβλέψιµο µέλλον ως συνέπεια
της πράξης που επιφέρει τη συγκέντρωση (ήτοι συµπεριλαµβανοµένης της µειοψηφικής
συµµετοχής της Telecom Italia στην κοινή πλατφόρµα).

2. Συµπέρασµα

308. Ακόµα και αν δεν είναι αδικαιολόγητο, υπό το πρίσµα των ιστορικών στοιχείων και
του πλαισίου εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, να
εξεταστεί κατά πόσον η σχέση µεταξύ της Telecom Italia και της κοινής πλατφόρµας
(σηµαντική µειοψηφική συµµετοχή και µέλος του διοικητικού συµβουλίου) µπορεί να
καταργήσει πιθανή πηγή δυνητικού ανταγωνισµού, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί
τελικώς ότι µία τέτοια σχέση θα συνέβαλε περαιτέρω στην ενίσχυση της δεσπόζουσας
θέσης της κοινής πλατφόρµας στην ιταλική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

                                                
105 Παράγραφος 7.2.12 του υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.
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B. ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

309. Η Telecom Italia λειτουργεί στην Ιταλία µεταξύ άλλων ως προµηθευτής υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας, κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας και ∆ιαδικτύου (ISP) τόσο
σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. Επιπλέον, η Telecom Italia δραστηριοποιείται
στην παροχή υπηρεσιών δηµιουργίας ιστοσελίδας, στην πώληση διαφηµιστικών χώρων
on-line και στην παροχή υπηρεσιών πολυµέσων. Οι επιχειρηµατικοί τοµείς της Telecom
Italia που είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης είναι οι
υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και σταθερής τηλεφωνίας, αµφότερες των οποίων
σχετίζονται µε την πιθανή παροχή υπηρεσιών πολυµέσων.

310. Η Telecom Italia κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ιταλία τόσο στην αγορά
ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο όσο και στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας.

1. Ανάλυση των πιθανών δυσµενών επιπτώσεων µετά την πράξη στον
ανταγωνισµό στις προσδιορισθείσες αγορές τηλεπικοινωνιών

1.1 Γενικές εκτιµήσεις

311. Η κοινή πλατφόρµα θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης
σηµαντικού αθλητικού περιεχοµένου (ενδεικτικά, σχετικού µε ποδοσφαιρικούς αγώνες)
και κινηµατογραφικών ταινιών. Καίτοι τα δικαιώµατα αυτά έπρεπε µέχρι σήµερα να
αποτελέσουν αντικείµενο εκµετάλλευσης µέσω δορυφόρου στην ιταλική αγορά, η
ύπαρξη αρνητικών δικαιωµάτων αποκλειστικότητας  και διατάξεων παρακράτησης στις
αντίστοιχες συµβάσεις επιτρέπουν στη κοινή οντότητα να παρεµποδίσει τη χρήση του
ίδιου µέρους αυτών των περιεχοµένων σε διάφορες πλατφόρµες µετάδοσης (για
παράδειγµα, το ∆ιαδίκτυο). Στο βαθµό αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διαδικασία
ενώπιον της ΙΑΑ όσον αφορά τη µαταιωθείσα συµφωνία «που παραπέµπει απολύτως»
και αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 15, η κοινή πλατφόρµα πρότεινε ήδη µεταξύ
άλλων δέσµευση για παραίτηση από αυτά τα αρνητικά δικαιώµατα αποκλειστικότητας
και δικαιώµατα παρακράτησης για πλατφόρµες εκτός της  DTH.

1.2 Έρευνα της αγοράς
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312. Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε ότι τα δικαιώµατα πολυµέσων όπως αυτά που
κατέχει η κοινή πλατφόρµα (ιδίως περιεχόµενα ποδοσφαιρικών αγώνων και αθλητικών
διοργανώσεων) είναι κατάλληλα για εκµετάλλευση σε σχέση µε µέσα µετάδοσης εκτός
της DTH, ανεξαρτήτως της υποδοµής δικτύου (∆ιαδίκτυο, καλωδιακή, δορυφορική ή
άλλη). Ειδικότερα, µέρος του περιεχοµένου (για παράδειγµα, ποδοσφαιρικές
διοργανώσεις) είναι επίσης κατάλληλο για µετάδοση µε τρόπους «συνεχούς ροής» που
χρησιµοποιούν τεχνολογία xDSL, για παράδειγµα τα σηµαντικότερα στιγµιότυπα ενός
ποδοσφαιρικού αγώνα. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, στη διάρκεια της διαδικασίας
τρίτοι ισχυρίστηκαν ότι, λόγω της πρόσβασής της στην κοινή πλατφόρµα, η Telecom
Italia θα βρίσκεται σαφώς σε πλεονεκτική θέση για την απόκτηση προνοµιακής
περαιτέρω άδειας αποκλειστικών δικαιωµάτων όσον αφορά ορισµένα από τα
περιεχόµενα της κοινής πλατφόρµας, για εκµετάλλευση από τα µέσα µετάδοσης που
κατέχει, ιδίως την ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, επισηµάνθηκε
ο κίνδυνος ότι, εάν οι πύλες της Telecom Italia παρέχουν αυτά τα περιεχόµενα υπό
καλύτερες συνθήκες (για παράδειγµα οιονεί πραγµατικό χρόνο) από άλλες πύλες, τότε
άλλα ISP θα βρεθούν σε σαφώς αθέµιτη µειονεκτική θέση από την άποψη του
ανταγωνισµού.

313. Στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι αλήθεια ότι, εάν υπάρξει ευνοϊκότερη µεταχείριση, η
παρούσα ισχύς της Telecom Italia στην αγορά � που προκύπτει µεταξύ άλλων άµεσα
από την ευρεία πελατειακή βάση της � θα ενισχυθεί τελικώς από την ικανότητά της να
αυξάνει περαιτέρω και να δεσµεύει παλαιούς και νέους πελάτες προωθώντας προσφορές
οµαδοποιηµένων υπηρεσιών που περιλαµβάνουν υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης
στο ∆ιαδίκτυο, σταθερής τηλεφωνίας και περιεχοµένου πολυµέσων (οι καλούµενες
τριπλές προσφορές). Η τεράστια πελατειακή βάση της εταιρείας που πρωταγωνιστεί
στην αγορά είναι ένα ελκυστικό και σηµαντικό στοιχείο τόσο για διαφηµιστές όσο και
για προµηθευτές περιεχοµένου, σε αντίθεση µε την κατά πολύ µικρότερη πελατειακή
βάση των ανταγωνιστών της εν λόγω εταιρείας.

314. Στο σενάριο αυτό, ενέχεται ο κίνδυνος οι ανταγωνιστές της εταιρείας που
πρωταγωνιστεί στην αγορά να µην µπορούν να συναγωνιστούν κάποια από τις πιθανές
τριπλές προσφορές που διατίθενται στην Telecom Italia. Συνεπώς, άλλες
εξουσιοδοτηµένες επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (�OLO�) θα καθίστανται πιθανότατα
πιθανόν ολοένα λιγότερο ελκυστικές για διαφηµιστές (και για προµηθευτές
περιεχοµένου)106.

1.3 Επιχειρήµατα της Newscorp

315. Η Newscorp αµφισβήτησε έντονα  το γεγονός ότι η πράξη µπορεί να ενισχύσει τις
δεσπόζουσες θέσεις της Telecom Italia στην ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
στη σταθερή τηλεφωνία, χάρη στην προτιµησιακή πρόσβαση στο περιεχόµενο της
κοινής πλατφόρµας, επιτρέποντας τοιουτοτρόπως ασυναγώνιστες τριπλές προσφορές.
Αντιθέτως, η Newscorp ανέφερε ότι «δεν είναι ευνόητοι οι λόγοι για τους οποίους οι
άλλοι µέτοχοι της κοινής πλατφόρµας θα επιθυµούσαν να ευνοήσουν την Telecom Italia

                                                
106 Οι ανταγωνιστές της Telecom Italia όσον αφορά τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο

είναι: Fastweb (e.Biscom), Wind, Tiscali, Albacom, Gruppo I.net, MCI Worldcom (ιδίως για πελάτες
επιχειρήσεις).  Ορισµένες από αυτές τις εταιρείες είναι επίσης ανταγωνιστές της εταιρείας που
πρωταγωνιστεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών όσον αφορά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (Wind-
Infostrada, Albacom, Fastweb, Tiscali).
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[�]*.  Η κοινή πλατφόρµα δεν έχει κίνητρο να παράσχει στην Telecom Italia
προτιµησιακή πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόµενο. Η κοινή πλατφόρµα δεν
ελέγχεται από την  Telecom Italia και συνεπώς καθορίζει τη δική της εµπορική
στρατηγική. Η κοινή πλατφόρµα δεν χρειάζεται να επιζητεί τη διατήρηση της καλής
θέλησης Telecom Italia διότι η Telecom Italia δεσµεύεται συµβατικά για την επένδυσή
της.  Η ορθολογική στρατηγική της κοινής πλατφόρµας συνίσταται συνεπώς στην
παροχή πρόσβασης στο περιεχόµενο σε βάση ελεύθερης διαπραγµάτευσης υπό
κανονικούς εµπορικούς όρους σε καθένα και όλους τους τρίτους συµπεριλαµβανοµένης,
αλλά όχι περιοριστικά, της Telecom Italia�107.

1.4 Επιχειρήµατα της Telecom Italia

316. Η Telecom Italia ανέφερε ότι η συµµετοχή της στην κοινή πλατφόρµα είναι απλώς
χρηµατοοικονοµική επένδυση.  Σύµφωνα µε την Telecom Italia «δεν υπάρχει
βιοµηχανική, εµπορική ή στρατηγική εφαρµογή που να επιθυµεί να αποκτήσει µέσω της
µειοψηφικής συµµετοχής της. Το 2000 αποφάσισε να αποσυρθεί από την αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης και, εφόσον η προηγούµενη «συµφωνία που παραπέµπει
απολύτως» (η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της κοινής πλατφόρµας από τον
όµιλο Vivendi) οριστικοποιήθηκε, θα πωλούσε ολόκληρη τη συµµετοχή της. Οι λόγοι
για τους οποίους παραµένει ως µειοψηφικός µέτοχος της κοινής πλατφόρµας [�]*
συνδέονται µε την πιθανότητα ανάκτησης ορισµένων από τις πραγµατοποιηθείσες
επενδύσεις: πρόκειται απλώς για µια απόφαση χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα».108

1.5 Εκτίµηση της Επιτροπής

317. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Επιτροπή ανέλυσε εξ ολοκλήρου τον αντίκτυπο της
πράξης όσον αφορά τα πιθανά προβλήµατα ανταγωνισµού, συγκεκριµένα την πιθανή
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της Telecom Italia στις σχετικές ιταλικές αγορές
τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία).

318. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει κατά
πόσον µπορεί να υπάρξει ευνοϊκότερη µεταχείριση από την κοινή πλατφόρµα έναντι της
Telecom Italia, συγκριτικά προς άλλες ISP/OLO, ως συνέπεια της πράξης
συγκέντρωσης (ήτοι συµπεριλαµβανοµένης της µειοψηφικής συµµετοχής της
επιχείρησης που πρωταγωνιστεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών).

1.6 Συµπέρασµα

                                                
107 Παράγραφος  1.2.7 τoυ υποµνήµατος αντικρούσεως της Newscorp.

108 Παράγραφος 24 των παρατηρήσεων της Telecom Italia.
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319. Λαµβανοµένων υπόψη των προαναφεροµένων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας δεν επαρκούν για να
επιβεβαιωθεί ότι, από την πράξη  που επιφέρει τη συγκέντρωση, θα προκύψουν πιθανές
δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό στις ιταλικές αγορές τηλεπικοινωνιών (ήτοι
συµπεριλαµβανοµένης της µειοψηφικής συµµετοχικής της Telecom Italia).

2. Συµπέρασµα σχετικά µε τη σχέση της Telecom Italia

320. Η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στην ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της
Telecom Italia σε διαρκή βάση, όσον αφορά τις συγκεκριµένες αγορές τηλεπικοινωνιών
(ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία) που αποτέλεσαν
αντικείµενο εκτίµησης λόγω της σχέσης της Telecom Italia µε την κοινή οντότητα.

IV. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TELECOM ITALIA

321. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 222 ανωτέρω, στις 13 Mαρτίου 2003, η
Newscorp υπέβαλε αναθεωρηµένη σειρά δεσµεύσεων (στο εξής αναφερόµενες  ως
«αναλήψεις υποχρεώσεων» ή «δεσµεύσεις») σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων, προκειµένου να εγκριθεί υπό όρους η παρούσα
συγκέντρωση. Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, οι δεσµεύσεις αυτές στηρίζονται σε
µέτρα αποκατάστασης που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2002 και
στις 14 Ιανουαρίου 2003.

322. Οι δεσµεύσεις που προτείνει η Newscorp περιλαµβάνουν µέρος που αφορά τις
σχέσεις µεταξύ της κοινής πλατφόρµας και της Telecom Italia.

1. Σύνοψη των δεσµεύσεων που πρότεινε η Newscorp στις 13 Μαρτίου 2003
σχετικά µε την Telecom Italia (παράγραφος 13 του κειµένου των
δεσµεύσεων)

323. Οι δεσµεύσεις που παρέχει η Newscorp όσον αφορά τις σχέσεις της µε την Telecom
Italia προβλέπουν τα ακόλουθα:

a). Η Newscorp δεν θα υποβάλλει κοινές προσφορές µε την Telecom Italia που συνδυάζουν
υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης και ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, δεν θα
εισάγει διακρίσεις υπέρ της Telecom Italia όσον αφορά άδειες περαιτέρω
εκµετάλλευσης οπτικοακουαστικών περιεχοµένων, δεν θα ωθεί τους πελάτες της να
δροµολογούν τη διαδροµή επιστροφής των διαδραστικών υπηρεσιών τους µέσω της
Telecom Italia, και δεν θα συνάπτει στρατηγικές συµφωνίες µε την Telecom Italia χωρίς
προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής.
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b). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων όσον αφορά την Telecom Italia θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν καθόσον η Telecom Italia κατέχει µερίδιο τουλάχιστον 5% και έχει διορίσει
µέλος του διοικητικού συµβουλίου της κοινής πλατφόρµας.

2. Εκτίµηση των δεσµεύσεων όσον αφορά την Telecom Italia

324. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω πορισµάτων και συµπερασµάτων, η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη τις δεσµεύσεις που παρέχει η Newscorp  όσον αφορά τις σχέσεις της µε
την Telecom Italia. Οι δεσµεύσεις αυτές, όµως, δεν αποτελούν ούτε όρους ούτε
υποχρεώσεις της παρούσας απόφασης.

VIII ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

325. Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, συνάγεται ότι, υπό τον όρο της
συµµόρφωσης προς τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Newscorp, η σχεδιαζόµενη
συγκέντρωση δεν δηµιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση στην αγορά παροχής
υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης, στις αγορές απόκτησης αποκλειστικών
δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας, αθλητικών
διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών
συλλόγων, άλλων αθλητικών διοργανώσεων καθώς και στην αγορά τηλεοπτικών
καναλιών, η οποία (δεσπόζουσα θέση) θα παρεµπόδιζε ουσιαστικά τον πραγµατικό
ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό µέρος αυτής. Συνεπώς, η συγκέντρωση
κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων και µε τη συµφωνία για τον ΕΟΧ βάσει του άρθρου
57, υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης προς τις δεσµεύσεις που παρατίθενται στο
παράρτηµα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα πράξη, µε την οποία η εταιρεία The News Corporation Limited
("Newscorp") αποκτά τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων Telepiù Spa και Stream Spa,
κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ

Άρθρο 2

Η ισχύς του άρθρου 1 εξαρτάται από την πλήρη τήρηση εκ µέρους της Newscorp  των
δεσµεύσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα, µε εξαίρεση το σηµείο 13 του ∆εύτερου
Μέρους.

Άρθρο 3
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Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:

The News Corporation Limited
1211 Avenue des Americas
New York, NY 10036

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Για το πλήρες κείµενο των όρων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στα άρθρα  2
συµβουλευτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


