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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαΐου 1997

µε την οποία κηρύσσεται συγκέντρωση συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά
και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. IV/Μ.856 - British Telecom/MCI (II))
________________

(To κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 57

τον κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 8,
παράγραφος 2,

την απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 1997 να κινήσει τη διαδικασία στην
προκειµένη περίπτωση,

αφού παρείχε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις
απόψεις τους για τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις συγκεντρώσεις2,

Εκτιµώντας, ότι:
1. Στις 18 ∆εκεµβρίου 1996 η βρετανική εταιρεία British Telecommunications plc

(�BT�) και η MCI Communications Corporation (�MCI�) κοινοποίησαν την
πρόθεσή τους να συγχωνεύσουν πλήρως τις δύο εταιρείες.

2. Αφού εξέτασε την κοινοποίηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΕΟΚ αριθ.
4064/89 του Συµβουλίου (εφεξής: «κανονισµός περί συγκεντρώσεων»).

Ι. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

3. Η κύρια δραστηριότητα της ΒΤ είναι η παροχή υπηρεσιών και εξοπλισµού
τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που κυρίως παρέχει είναι οι
αστικές και υπεραστικές κλήσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο, η παροχή γραµµών
τηλεφωνικού κέντρου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, οι διεθνείς τηλεφωνικές
κλήσεις από και προς το Ηνωµένο Βασίλειο και η παροχή τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού για τους χώρους των πελατών. Η ΒΤ έχει δηµιουργήσει επίσης µια
κοινή επιχείρηση (επονοµαζόµενη Springboard) µε την News International στο

                                                

1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1, διορθωµένη έκδοση, ΕΕ 257, 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ C ...
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Ηνωµένο Βασίλειο για την παροχή πρόσβασης και περιεχοµένου Internet και έχει
συνάψει συµφωνία εµπορίας στο Ηνωµένο Βασίλειο µε την BSkyB. H BT έχει
επίσης διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως στην Ευρώπη µέσω της Concert που
αποτελεί κοινή επιχείρηση µε την MCI, και µέσω άλλων ευρωπαϊκών κοινών
επιχειρήσεων.

4. Η MCI είναι µια διαφοροποιηµένη εταιρεία επικοινωνιών, η οποία προσφέρει
στους πελάτες της ένα σύνολο  ενοποιηµένων υπηρεσιών, µεταξύ άλλων
υπεραστικών, ασυρµάτων, αστικών, τηλεειδοποίησης, µεταφοράς µηνυµάτων,
Internet, υπηρεσιών πληροφορικής, outsourcing και προηγµένων παγκόσµιων
επικοινωνιών στις ΗΠΑ. Η MCI έχει επίσης  διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως
στην υπόλοιπη Αµερική µέσω της Concert. Η MSI συµµετέχει σε κοινή
επιχείρηση µε την News Corporation για την παροχή υπηρεσιών δορυφορικής
τηλεόρασης στις ΗΠΑ.  Η εν λόγω συµµετοχή στην κοινή επιχείρηση έχει τη
µορφή µετοχών σε διάφορες εταιρείες News Corporation. Η MCI διαθέτει άδεια
δορυφορικής αναµετάδοσης στις ΗΠΑ.

ΙΙ. Η ΠΡΑΞΗ

5. Η MCI θα συγχωνευθεί µε µια θυγατρική της BT που έχει συσταθεί στο
Delaware των ΗΠΑ, και δεν θα έχει πλέον ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα. Η
θυγατρική της ΒΤ θα µετονοµασθεί σε MCI Communications Corporation. Στη
συνέχεια η επωνυµία της ΒΤ θα αλλάξει σε Concert plc, εταιρεία που θα
συσταθεί στο Λονδίνο αλλά µε κεντρικά γραφεία τόσο στο Λονδίνο όσο και στην
Ουάσιγκτον.

6. Η Concert plc θα οργανωθεί σε γεωγραφική και πελατειακή βάση. Οι
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες θα
εξακολουθήσουν να πωλούνται στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ υπό τις
εµπορικές επωνυµίες της ΒΤ και της MCI αντίστοιχα και µέσω ξεχωριστών
πράξεων. Θα δηµιουργηθεί µια σειρά νέων τµηµάτων από τις τρέχουσες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των δύο εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένου ενός
τµήµατος παγκόσµιας ενοποίησης συστηµάτων, ενός διεθνούς τµήµατος, ενός
τµήµατος υπεύθυνου για τα πολυµέσα και ενός τµήµατος υπεύθυνου για τις
παγκόσµιες συµµαχίες και τις κοινές επιχειρήσεις.

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

7. Η προτεινόµενη πράξη αποτελεί πλήρη συγχώνευση µεταξύ της ΒΤ και της MCI
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού
συγκεντρώσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση θα ακυρωθούν οι µετοχές
στην MCI και οι µέτοχοι της MCI, µε εξαίρεση την ΒΤ, θα λάβουν µέρος των
µετοχών παρακαταθήκης της Concert plc.

IV. KOINOTIKH ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

8. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της ΒΤ κατά το οικονοµικό έτος 1995/96
υπερέβη τα 17 δισ. ECU. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της MCI για το
ηµερολογιακό έτος 1995 υπερέβη  τα 11 δισ. ECU. Ο κοινοτικός κύκλος
εργασιών της ΒΤ για το έτος 1995/96 υπερέβη επίσης τα 17 δισ. ECU. Η MCI
είναι µια εταιρεία µε έδρα τις ΗΠΑ και τα έσοδά της απεικονίζονται λογιστικά
ως προερχόµενα από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν ποικίλες δυνατές προσεγγίσεις όσον
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αφορά το θέµα της γεωγραφικής κατανοµής του κύκλου εργασιών που
πραγµατοποιούν οι τηλεφωνικές εταιρείες στις διεθνείς κλήσεις.  Οι
συµβαλλόµενοι υπέβαλαν  αριθµητικά στοιχεία βασιζόµενα σε διαφορετικές
µεθόδους υπολογισµού. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο κοινοτικός κύκλος εργασιών
της MCI το 1995 υπερέβη τα 250 εκατ. ECU. Οι ενδιαφερόµενοι δεν
πραγµατοποιούν άνω των 2/3 του κοινοτικού κύκλου εργασιών τους σε ένα µόνο
κράτος µέλος.

9. Συνεπώς, η συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 1
του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

V. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ

Α. Σχετικές αγορές προϊόντος

10. Στην κοινοποίησή τους οι συµβαλλόµενοι ισχυρίζονται ότι ουσιαστικά δεν
υφίσταται οριζόντια αλληλεπικάλυψη µεταξύ της ΒΤ και της MCI, µε εξαίρεση
δύο τοµείς: την αγορά για τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της κοινής
επιχείρησης Concert και τον τοµέα της ηχοδιάσκεψης. Η αγορά  δραστηριοτήτων
της  κοινής επιχείρησης Concert είναι η παγκόσµια αγορά τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών στην οποία παρέχει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και επαυξηµένες
υπηρεσίες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

11. Και οι δύο συµβαλλόµενοι αποτελούν φορείς στις αντίστοιχες εθνικές  αγορές
τους. Αυτό συµπεριλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς: εθνικές υπηρεσίες
δηµόσιας φωνητικής µεταγωγής, υπηρεσίες επαυξηµένης προστιθέµενης αξίας,
ιδιωτικές µισθωµένες γραµµές και διεθνείς τηλεπικοινωνίες.

12. Στο πλαίσιο των εν λόγω γενικών τοµέων, η Επιτροπή προσδιόρισε διάφορες
αγορές ως σχετικές για την εκτίµηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, των
επαυξηµένων υπηρεσιών, των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, της τηλετυπίας,
της ηχο- και εικονοδιάσκεψης και των τηλεκαρτών. Ωστόσο, η συνακόλουθη
έρευνα κατέδειξε ότι σε ορισµένες από τις εν λόγω αγορές οι υπάρχουσες
συνθήκες ανταγωνισµού δεν θα επηρεαστούν σηµαντικά ως άµεσο αποτέλεσµα
της προτεινόµενης πράξης, είτε διότι δεν θα υπάρξει αλληλεπικάλυψη µεταξύ
των δραστηριοτήτων των συµβαλλόµενων (τηλετυπία και εικονοδιάσκεψη) είτε
διότι η αλληλεπικάλυψη θα είναι ελάχιστη (τηλεκάρτες σύµφωνα µε έναν ευρύ
ορισµό της αγοράς). Μολονότι η αγορά των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και
των επαυξηµένων υπηρεσιών έχει ορισθεί σε προηγούµενες αποφάσεις ως
παγκόσµια (βλ. µέρος V.B. - Σχετικές γεωγραφικές αγορές), οι επιπτώσεις που
ενδέχεται να έχει στον ανταγωνισµό η συνένωση των δραστηριοτήτων των δύο
εταιρειών στον εν λόγω τοµέα, εξετάσθηκαν στην απόφαση 94/579/ΕΚ της
Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο
53 της συµφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση IV/34.857 - BT-MCI) η αρχική κοινή
επιχείρηση BT/MCI Concert3. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για θιγόµενη
αγορά κατά την έννοια του κανονισµού συγκεντρώσεων. Για το λόγο αυτό, η
παρούσα εκτίµηση επικεντρώνεται µόνο στις αγορές διεθνών υπηρεσιών

                                                

3 ΕΕ L 223, 27.8.1994, σ. 36.
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φωνητικής τηλεφωνίας και ηχοδιάσκεψης, στις οποίες, σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα των ερευνών της Επιτροπής, η συγκέντρωση µεταξύ της ΒΤ και
της MCI θα είχε επιπτώσεις στον ανταγωνισµό.

∆ιεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας

13. Οι διεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας συνεχίζουν να παρέχονται µέσω
της χρήσης δηµόσιων δικτύων µεταγωγής τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και
στη χώρα τερµατισµού της κλήσης. Η διασύνδεση µεταξύ των εθνικών δικτύων
οποιουδήποτε ζεύγους κρατών εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση της
ικανότητας  µετάδοσης των  διεθνών εγκαταστάσεων που υπάρχουν µεταξύ των
ενδιαφεροµένων χωρών. Τίθεται προκαταρκτικά το ερώτηµα εάν υπάρχει η
δυνατότητα αµοιβαίας υποκατάστασης µεταξύ καλωδιακών και δορυφορικών
δικτύων όσον αφορά την παράδοση κλήσεων, ή εάν θα πρέπει να θεωρηθούν ως
ξεχωριστά δίκτυα. Στην κοινοποίησή τους οι συµβαλλόµενοι ανέφεραν σειρά
περιπτώσεων στις οποίες ένα δορυφορικό δίκτυο δεν µπορεί να αποτελέσει
ικανοποιητικό υποκατάστατο των επίγειων ή υποβρύχιων καλωδιακών δικτύων
(για παράδειγµα, εγγενώς µεγαλύτερος χρόνος καθυστέρησης για τη διάδοση
σήµατος, φαινόµενα ηχούς, ευπάθεια στις περιβαλλοντικές ή κλιµατολογικές
συνθήκες όπως δυνατή βροχή). Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν από την
πλειονότητα άλλων ερωτηθέντων, που απάντησαν ότι δεν θεωρούν το δορυφόρο
ως ικανοποιητικό υποκατάστατο του καλωδίου. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται
σκόπιµο για την εκτίµηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης να θεωρηθεί ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα αµοιβαίας υποκατάστασης µεταξύ καλωδίου και δορυφόρου
για την παροχή διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας µε τις απαιτούµενες
προδιαγραφές.

14. Η υπηρεσία διεθνών αυτόµατων κλήσεων (∆ΑΚ) συνεχίζει να αντιπροσωπεύει το
µεγαλύτερο µέρος των διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία
∆ΑΚ αποτελεί µια αυτόµατη µέθοδο αµφίδροµης τηλεφωνικής κλήσης µέσω του
δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου µεταγωγής. Έχουν συναφθεί συµφωνίες για τη
µεταφορά των κλήσεων από διεθνείς φορείς µέσω των αντίστοιχων
εγκαταστάσεων µετάδοσης που αυτοί διαθέτουν. Οι πελάτες για τις τηλεφωνικές
υπηρεσίες ∆ΑΚ είναι σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής πώλησης. Στην πρώτη
περίπτωση πρόκειται κυρίως για εταιρείες τηλεπικοινωνιών που αγοράζουν
µεταγόµενη διασύνδεση  µε διεθνείς εγκαταστάσεις µετάδοσης που ανήκουν σε
υπάρχοντες φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων. Στη δεύτερη περίπτωση
πρόκειται τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες τελικούς χρήστες.

15. Οι διεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας παρέχονται επίσης µέσω της
χρησιµοποίησης διεθνών ιδιωτικών µισθωµένων κυκλωµάτων (∆ΙΜΚ) που
ενοικιάζονται από τους  φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων. Τα ∆ΙΜΚ
αποτελούν ένα άλλο τρόπο για να τεθούν οι διεθνείς εγκαταστάσεις στη διάθεση
των πελατών. Πρόκειται για συµβάσεις για τη χρησιµοποίηση διεθνούς
ικανότητας µετάδοσης σε αγοραστική βάση, κατά κανόνα από τηλεφωνικές
επιχειρήσεις ή πελάτες του λιανικού τοµέα µε υψηλές ανάγκες χρησιµοποίησης.
Επί του παρόντος, τα ∆ΙΜΚ παρέχονται και χρεώνονται σε ηµικυκλώµατα. Στο
Ηνωµένο Βασίλειο η ΒΤ ή η Mercury παρέχουν µια απόληξη ΗΒ και το
θεωρητικό ήµισυ του διεθνούς τµήµατος, ενώ ένας ξένος  ανταποκριτής παρέχει
το υπόλοιπο ηµικύκλωµα και την απόληξη στη χώρα του.

Ηχοδιάσκεψη
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16. Η οργάνωση ηχοδιασκέψεων αποτελεί µια απελευθερωµένη υπηρεσία σύµφωνα
µε την οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε τον
ανταγωνισµό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών4, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/19/ΕΚ5 και συνίσταται ουσιαστικά
στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής διάσκεψης. Η εν λόγω υπηρεσία
περιλαµβάνει τη χρήση συστήµατος διαχειριζόµενου από ηλεκτρονικό
υπολογιστή (γνωστό "ως γέφυρα"), το οποίο καθιστά δυνατή την τηλεφωνική
συζήτηση µεταξύ διαφόρων συνοµιλητών που συµµετέχουν στη διάσκεψη. Η
διάσκεψη πραγµατοποιείται είτε µέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε  αυτοµάτως. Ο
εξοπλισµός γέφυρας διατηρεί σταθερή την ακουστική ένταση και την
καθαρότητα του ήχου και επιτρέπει την κλήση των συµµετεχόντων πριν τη
διάσκεψη (διασκέψεις "call-out�), ή την κλήση τους κατά τη διάρκεια της
διάσκεψης σε µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή (διασκέψεις "call-in�).

17. Από την άποψη των τελικών χρηστών , η ηχοδιάσκεψη µπορεί να θεωρηθεί ως
ξεχωριστή σχετική αγορά.  Τα ενδεχόµενα υποκατάστατά της ανάλογα µε τις
λειτουργικές ανάγκες (όπως η εικονοδιάσκεψη ή η οργάνωση συνεδριάσεων)
κοστίζουν σηµαντικά περισσότερο και δεν θεωρείται πιθανό ότι οι χρήστες  των
υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης θα αντιδράσουν στη µικρή αλλά διαρκή  αύξηση των
τιµών για την εν λόγω υπηρεσία καταφεύγοντας σε άλλες εναλλακτικές λύσεις.

18. Και οι δύο συµβαλλόµενοι παρέχουν υπηρεσίες ηχοδιάσκεψης στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Η MCI µέσω της θυγατρικής της Darome Teleconferering UK
("Darome"), η οποία της ανήκει εµµέσως κατά 100%, παρέχει υπηρεσίες
ηχοδιάσκεψης στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε µικρότερο βαθµό σε άλλες χώρες
στην Ευρώπη.

B. Σχετικές γεωγραφικές αγορές

∆ιεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας

19. Και οι δύο συµβαλλόµενοι παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας
και έχουν άδεια  εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων στις αντίστοιχες χώρες
τους. Η MCI απέκτησε πρόσφατα ανάλογη άδεια στο Ηνωµένο Βασίλειο. Και οι
δύο συµβαλλόµενοι έχουν συµµετοχές  σε υπερατλαντικά υποβρύχια καλώδια.
Από την άποψη των καταναλωτών η σχετική γεωγραφική αγορά για τις διεθνείς
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας θα πρέπει να ορισθεί συναρτήσει της κλήσης
δρόµων κίνησης µεταξύ του εκάστοτε ζεύγους χωρών, δεδοµένου ότι οι άλλοι
διεθνείς δρόµοι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως βιώσιµα υποκατάστατα σε
επίπεδο ζήτησης. Από την άποψη της προσφοράς, σύµφωνα µε τις περισσότερες
επιχειρήσεις µε τις οποίες ήρθε σε επαφή η Επιτροπή, η δυνατότητα διαβίβασης
(�hubbing�), δηλαδή αναδροµολόγησης  της κίνησης  ΗΠΑ-ΗΒ µέσω τρίτων
χωρών, δεν αποτελεί προς το παρόν βιώσιµη εµπορική δυνατότητα, δεδοµένου
ότι βάσει του υπάρχοντος συστήµατος συντελεστή καταµερισµού και ανάλογης
κίνησης επιστροφής θα κόστιζε ακριβότερα από τη χρήση των άµεσων δρόµων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο κάθε διεθνούς δρόµου µπορούν να διακριθούν δύο
ξεχωριστές γεωγραφικές αγορές, που η κάθε µία περιλαµβάνει τη διµερή κίνηση

                                                

4 ΕΕ L 192, 24.7.1990, σ. 10.
5 ΕΕ L 74, 22.3.1996, σ. 13.
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που προέρχεται από τις εµπλεκόµενες χώρες. Μολονότι οι πελάτες έχουν κάποιες
ευκαιρίες να επωφεληθούν των διαφορών τιµών µεταξύ ενός ζεύγους χωρών (για
παράδειγµα µέσω των τηλεκαρτών και των υπηρεσιών επανάκλησης), προς το
παρόν οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις δεν αποτελούν σηµαντικό ανταγωνιστικό
περιορισµό για τους υπάρχοντες εθνικούς φορείς. Ως εκ τούτου, η σχετική αγορά
για την εκτίµηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης είναι η αγορά Ηνωµένου
Βασιλείου για την παροχή διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο
ΗΒ - ΗΠΑ.

20. Οι συµβαλλόµενοι κατέθεσαν χάρτες στους οποίους σηµειώνεται η υπάρχουσα
ικανότητα των υπερατλαντικών υποβρύχιων καλωδίων. Σύµφωνα µε τους εν
λόγω χάρτες υπάρχουν πέντε κύρια καλώδια- TAT8, PTAT1, TAT9, TAT11 και
ΤΑΤ12/13 - τα οποία µεταφέρουν την εν λόγω κίνηση και συνδέουν το Ηνωµένο
Βασίλειο µε την ανατολική ακτή της Αµερικής. Τα εν λόγω καλώδια είναι αυτά
που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίµηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης.

Ηχοδιάσκεψη

21. Στην κοινοποίησή τους οι συµβαλλόµενοι παρουσιάζουν την αγορά
ηχοδιάσκεψης σε εθνικό επίπεδο, µολονότι ισχυρίζονται ότι η γεωγραφική
έκταση της σχετικής αγοράς είναι ευρύτερη ή ότι διευρύνεται διαρκώς. Από τις
απαντήσεις στην έρευνα της Επιτροπής προκύπτει ότι η αγορά θα µπορούσε
κατ'αρχήν να θεωρηθεί ως εθνική.

22. Σύµφωνα µε εµπορικές πηγές, ο κύριος όγκος των υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης
παρέχεται στο πλαίσιο µιας εθνικής αγοράς. Οι πελάτες τείνουν να αναζητούν
προµηθευτές στη χώρα από την οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους, χωρίς
ωστόσο να αποκλείονται και οι διεθνείς συµβάσεις, ιδίως µεταξύ των ΗΠΑ και
του Ηνωµένου Βασιλείου. Η παροχή των υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης απαιτεί µια
ειδική οργάνωση πωλήσεων στη χώρα στην οποία θα προσφερθεί η υπηρεσία. Οι
πελάτες δεν αγοράζουν γενικά την υπηρεσία σε παγκόσµιο ή διεθνές επίπεδο,
ακόµη και αν µια ηχοδιάσκεψη µπορεί να περιλαµβάνει συµµετέχοντες από
διαφορετικές χώρες.
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Γ. Εκτίµηση από άποψη ανταγωνισµού

Μερίδια αγοράς όσον αφορά τις διεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο
ΗΒ - ΗΠΑ

23. Με έσοδα [...]6 εκατ. ECU από πελάτες στο ΗΒ, η ΒΤ αντιπροσωπεύει το [...]7

της αγοράς ΗΒ για εξερχόµενες ∆ΑΚ στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ. Η Mercury έχει [...]8

της υπόλοιπης κίνησης και άλλες εταιρείες (κυρίως µεταπωλητές)
αντιπροσωπεύουν το [...]9 της αγοράς. Εάν συνυπολογισθούν τα ποσά που
καταβάλλουν οι ανταποκριτές των ΗΠΑ στο δρόµο ΗΠΑ-ΗΒ, το µερίδιο αγοράς
της ΒΤ για την εισερχόµενη κίνηση είναι ακόµη µεγαλύτερο, µε έσοδα ύψους
[...]6 εκατ. ECU που ισοδυναµούν µε [...]7 της αγοράς. Η Mercury µε [...]8 κατέχει
το υπόλοιπο της αγοράς.

24. Όσον αφορά τα ∆ΙΜΚ, η ΒΤ έχει µερίδιο αγοράς [...]7, ενώ η Mercury κατέχει το
υπόλοιπο. Τα εν λόγω µερίδια παρέµειναν σταθερά κατά την τελευταία τριετία.

25. Η ΒΤ κατέχει επίσης µια ιδιαίτερα ισχυρή θέση στις εθνικές αγορές. Το µερίδιο
αγοράς της ΒΤ για την εθνική ζευκτική γραµµή ανέρχεται σε [...]10 περίπου, µε
έσοδα άνω των [...]6 δισ. ECU. Για τα εθνικά ιδιωτικά κυκλώµατα στο ΗΒ η ΒΤ
έχει µερίδιο αγοράς [...]10 κατ'όγκο, η Mercury έχει το [...]9 και άλλες εταιρείες το
υπόλοιπο. Όσον αφορά την τοπική ζεύξη, η ΒΤ, µε έσοδα [...]6 δισ. ECU,
αντιπροσωπεύει το [...]10 της αγοράς.

26. Το υψηλό µερίδιο αγοράς της ΒΤ στην παροχή διεθνών υπηρεσιών φωνητικής
τηλεφωνίας στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ ενισχύεται από το γεγονός ότι ελέγχει την
τοπική ζεύξη στο Ηνωµένο Βασίλειο. Λόγω του χρόνου και των επενδύσεων που
απαιτούνται για την ανάπτυξη των τοπικών δικτύων, η παρούσα δεσπόζουσα
θέση της ΒΤ στην εν λόγω αγορά κατά πάσα πιθανότητα θα παραµείνει
αµετάβλητη στο άµεσο µέλλον.

Το καθεστώς συντελεστή καταµερισµού

27. Ο µεγαλύτερος όγκος των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων συνίσταται σε ∆ΑΚ.
Οι κλήσεις αυτές διεκπεραιώνονται σε βάση "ανταποκριτή", που προϋποθέτει τη
συµµετοχή δύο τουλάχιστον διεθνών φορέων εκµετάλλευσης  στη διαδικασία
εκκίνησης και τερµατισµού (δηλ. παράδοσης) της κλήσης. Το σύστηµα για τον
καθορισµό και την καταβολή του απαιτούµενου ποσού πληρωµής µεταξύ  ενός
φορέα εκκίνησης και ενός φορέα τερµατισµού για την ανταλλαγή της κίνησης
διεθνών κλήσεων είναι γνωστό ως το καθεστώς  συντελεστή καταµερισµού.

28. Ο συντελεστής καταµερισµού καθορίζεται κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των διεθνών φορέων, βάσει της ιδέας ότι οι φορείς από κοινού παρέχουν διεθνείς

                                                

6 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο. Στο δηµοσιευµένο κείµενο της απόφασης ορισµένα στοιχεία
έχουν παραλειφθεί ή αντικατασταθεί από κατά προσέγγιση στοιχεία δυνάµει του άρθρου 17,
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο.

7 Μεταξύ 50% και 70%.
8 Κάτω του 35%.
9 Κάτω του 15%.
10 Άνω του 75%.
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τηλεφωνικές υπηρεσίες παραδίδοντας ο ένας στον άλλο την κίνηση στο µέσον
της απόστασης µεταξύ δύο χωρών. Για το λόγο αυτό, ο συντελεστής
καταµερισµού αποτελεί µια ειδική µορφή τέλους διασύνδεσης, διαφορετικού για
τη διεθνή κίνηση απ'ότι για την εθνική, που στην πραγµατικότητα συνδυάζει την
παροχή ενός διεθνούς ηµικυκλώµατος, τη σύνδεση µε µια διεθνή πύλη
µεταγωγής στη χώρα του προορισµού και την εθνική απόληξη της κλήσης από
φορείς και στα δύο άκρα.

29. Το σύστηµα συντελεστή καταµερισµού δηµιουργήθηκε αρχικά την εποχή που
κάθε χώρα είχε έναν µονοπωλιακό πάροχο διεθνών υπηρεσιών. Όταν η αγορά
τηλεπικοινωνιών σε µια χώρα ενός δεδοµένου ζεύγους χωρών ελευθερώνεται,
προκύπτει το πρόβληµα αποκατάστασης της ισορροπίας όσον αφορά τη σχέση
µεταξύ του µονοπωλιακού παρόχου και των προµηθευτών διεθνών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά. Για αυτό το λόγο υπήρξε
κανονιστική παρέµβαση που πήρε τη µορφή συµφωνιών ανάλογης κίνησης
επιστροφής και χωριστού καταµερισµού. Βάσει του κανόνα της ανάλογης
κίνησης επιστροφής, κάθε διεθνής φορέας στην  ελεύθερη αγορά χώρας που
συνάπτει σύµβαση λειτουργίας µε ξένο ανταποκριτή σε µια µη ελευθερωµένη
χώρα θα πρέπει να λάβει ένα µερίδιο της  κίνησης επιστροφής από τον ξένο
ανταποκριτή  ανάλογο προς τον όγκο της κίνησης που ο φορέας αποστέλλει στον
ξένο ανταποκριτή. Ο χωριστός καταµερισµός σηµαίνει ότι κανένας φορέας δεν
µπορεί να καθορίσει, σε συµφωνία µε ανταποκριτή, µια τιµή τερµατισµού η
οποία να διαφέρει από την τιµή που χρεώνει ο ίδιος ανταποκριτής σε άλλους
ανταγωνιστές στην ίδια χώρα εκκίνησης.

30. Το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση εκκίνησης στην επιχείρηση τερµατισµού
για την περάτωση κλήσεων ισοδυναµεί συνήθως µε το ήµισυ του συντελεστή
καταµερισµού και αποκαλείται ο συντελεστής εκκαθάρισης. Στην πράξη οι
επιχειρήσεις συµψηφίζουν αµοιβαία τους οφειλόµενους συντελεστές
εκκαθάρισης και εάν η κίνηση κλήσεων είναι εξισορροπηµένη µεταξύ των δύο
ενδιαφεροµένων χωρών, ελάχιστα χρήµατα ανταλλάσσονται.  Αλλά, εάν η ροή
είναι µεγαλύτερη προς τη µια κατεύθυνση απ�ότι προς την άλλη- όπως συµβαίνει
στην προκειµένη περίπτωση µεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου, µε
µεγαλύτερη κίνηση κλήσεων προς το Ηνωµένο Βασίλειο παρά προς την αντίθετη
κατεύθυνση - το αποτέλεσµα είναι µια καθαρή ροή µετρητών. Η επιχείρηση που
διεκπεραιώνει µεγαλύτερη κίνηση τερµατισµού απ'ότι εκκίνησης έχει έσοδα
εκκαθάρισης από τον τηλεφωνικό φορέα εκκίνησης τα οποία υπερβαίνουν τα
έξοδα εκκαθάρισης  που υποχρεούται να καταβάλει για τον τερµατισµό των
δικών της εξερχόµενων κλήσεων.

31. Με την πάροδο του χρόνου το κόστος των διεθνών τηλεπικοινωνιών έχει µειωθεί,
και µάλιστα δραστικά κατά τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσµα του µειωµένου
κόστους τόσο της τεχνολογίας µεταγωγής όσο και της τεχνολογίας µετάδοσης.
Ωστόσο, σε γενικές γραµµές οι συντελεστές καταµερισµού δεν έχουν µειωθεί
ανάλογα. Επιπλέον, τα τέλη που εισπράττονται από τους τελικούς χρήστες
εξακολουθούν να είναι  υψηλά ώστε να καλύπτουν όλα τα υποθετικά έξοδα του
συντελεστή εκκαθάρισης, µολονότι αυτά υπερβαίνουν σηµαντικά τα έξοδα των
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων σε κάθε πλευρά διεκπεραίωσης της κίνησης
στον ίδιο δρόµο.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις του στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού
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32. Η προτεινόµενη συγκέντρωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της σταδιακής
αλλαγής πολλών εθνικών κανονιστικών καθεστώτων µε σκοπό την  πλήρη
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Η κυβέρνηση του Ηνωµένου
Βασιλείου προχώρησε περαιτέρω τη διαδικασία αυτή αποφασίζοντας πρόσφατα
να ανοίξει την αγορά διεθνών εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα την έκδοση 45
νέων αδειών εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων (ΑΕ∆Ε) τον Ιανουάριο του
1997, πολλές από τις οποίες χορηγήθηκαν σε φορείς των ΗΠΑ, και καταργώντας
τις απαιτήσεις σχετικά µε την ανάλογη κίνηση επιστροφής στην πλευρά ΗΒ.
Στην πλευρά ΗΠΑ, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίστηκαν πρόσφατα µε το
∆ιάταγµα περί Ελαστικότητας της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών
(Federal Communication Commission-FCC)11, oι φορείς των ΗΠΑ θα έχουν το
δικαίωµα να διαπραγµατεύονται εναλλακτικές συµφωνίες για την πληρωµή του
συντελεστή εκκαθάρισης, κατά παρέκκλιση από το καθεστώς του συντελεστή
καταµερισµού µε ξένους ανταποκριτές σε χώρες που ανταποκρίνονται στο
κριτήριο "πραγµατικών ανταγωνιστικών ευκαιριών" (ECO) που θέσπισε η FCC,
ή εφόσον ο φορέας ΗΠΑ µπορεί να αποδείξει ότι η παρέκκλιση από το ισχύον
καθεστώς θα συµβάλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού  και τον καθορισµό
τιµών βάσει της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα δεν θα επιτρέπει στον ξένο
ανταποκριτή να καταχραστεί την ισχύ που διαθέτει στην αγορά. Οι νέοι κανόνες
ορίζουν επίσης ότι, προκειµένου να εξασφαλίσουν την σχετική έγκριση FCC, οι
φορείς που διαπραγµατεύονται εναλλακτικές συµφωνίες εκκαθάρισης που
αφορούν τουλάχιστον το 25% της εξερχόµενης ή το 25% της εισερχόµενης
κίνησης σε ένα συγκεκριµένο δρόµο οφείλουν να αποδείξουν  ότι οι όροι δεν
εισάγουν παράλογες διακρίσεις, ή να προσφέρουν ανάλογους όρους σε όλους
τους  ανταγωνιστές αδιακρίτως.

33. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω κανονιστικών εξελίξεων, ένας διεθνής φορέας µε
άδεια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει πλέον τη δυνατότητα
να παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες µεταξύ των εν λόγω δύο χωρών σε
διατερµατική βάση, διεκπεραιώνοντας τις κλήσεις τερµατισµού στο ξένο άκρο
των δικών του διεθνών εγκαταστάσεων και έχοντας άµεση πρόσβαση στις
επιµέρους λειτουργίες του εθνικού  δικτύου της ξένης χώρας, καθώς και τις  δικές
του εγκαταστάσεις που ενδεχοµένως έχει αποκτήσει σε αυτήν.

34. Μολονότι λογικά αναµένεται ότι κατά τα επόµενα έτη ο ανταγωνισµός θα
αναπτυχθεί περαιτέρω στο δρόµο µεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου
ως αποτέλεσµα του νέου κανονιστικού πλαισίου που προαναφέρθηκε, είναι
ακόµα αβέβαιο µε ποιο τρόπο και σε ποιο χρονικό πλαίσιο η αγορά θα
µετακινηθεί όντως από το ισχύον καθεστώς συντελεστή καταµερισµού σε ένα
σύστηµα χρέωσης του τερµατισµού που να βασίζεται πραγµατικά στο κόστος.

                                                

11 Fourth Report and Order in the matter of International Accounting Rates της FCC, της
26ης Νοεµβρίου 1996.
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35. Από την άποψη αυτή, αξίζει να αναφερθεί ότι το ισχύον καθεστώς  συντελεστή
καταµερισµού προσφέρει στους τηλεφωνικούς φορείς ελάχιστα κίνητρα για να
προτιµήσουν ένα τρόπο τιµολόγησης της διασύνδεσης που να βασίζεται
πραγµατικά στο κόστος.  Τα τέλη  είσπραξης που χρεώνονται στους τελικούς
χρήστες αντανακλούν το συνολικό υποθετικό συντελεστή  εκκαθάρισης που
καταβάλλεται σε έναν ξένο φορέα τερµατισµού, ενώ τα έσοδα εκκαθάρισης από
την εισερχόµενη κίνηση δεν λαµβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό, µολονότι οι
συντελεστές καταµερισµού εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κόστος, οι
τηλεφωνικές εταιρείες αποκοµίζουν σηµαντικά καθαρά έσοδα από τη
µεταγόµενη διεθνή κίνηση. Στο δρόµο ΗΠΑ-ΗΒ, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους
φορείς του ΗΒ, για τους οποίους η υπάρχουσα ανισορροπία όσον αφορά την
κίνηση µε τους φορείς ΗΠΑ είναι τέτοια που δηµιουργεί όγκο εισροών
σηµαντικά µεγαλύτερο από τα ποσά εκκαθάρισης  που καταβάλλουν στους
ανταποκριτές των ΗΠΑ. Ωστόσο, ακόµη και για τους φορείς των ΗΠΑ που έχουν
καθαρή εκροή των πληρωµών εκκαθάρισης, τα έσοδά τους από την κίνηση
επιστροφής εξακολουθούν να είναι υψηλότερα απ'ότι θα ήταν εάν τα
επιβαλλόµενα τέλη είσπραξης στους τελικούς χρήστες βασίζονταν στα
πραγµατικά έξοδα της επεξεργασίας κλήσεων.

36. ∆εδοµένου ότι οι υπάρχοντες εθνικοί φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν
κίνητρα για να εγκαταλείψουν το σύστηµα  συντελεστή καταµερισµού , η
ανάπτυξη ανταγωνισµού, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη
βάση, θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την είσοδο νέων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, ορισµένοι ενδεχοµένως περιοριστικοί παράγοντες, όπως η πρόσβαση
στην ικανότητα υπερατλαντικής µετάδοσης, καθώς και η εγχώρια διασύνδεση µε
την ικανότητα του υπερατλαντικού καλωδίου και τον τερµατισµό τοπικής ζεύξης
και στα δύο άκρα, είναι κατά τα φαινόµενα πρωταρχικής σηµασίας από την
άποψη αυτή, και για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτίµηση της
προτεινόµενης συγκέντρωσης.

37. Ορισµένοι ανταγωνιστές πρότειναν να επιβληθεί ως όρος για την έγκριση της
συγκέντρωσης η ισότιµη πρόσβαση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Άλλοι ανταγωνιστές
εξέφρασαν την αντίθετη άποψη, ισχυριζόµενοι ότι το παρόν σύστηµα δεν
αποτελεί πραγµατικό φραγµό. Η ισότιµη πρόσβαση σηµαίνει ότι οι πελάτες που
πραγµατοποιούν διεθνείς κλήσεις θα πρέπει να καλούν τον ίδιο αριθµό ψηφίων
για να επιλέξουν οποιοδήποτε υπεραστικό φορέα. Βάσει του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου, η ΒΤ θα είναι ο φορέας που καλείται άµεσα, ενώ για την
επιλογή οποιουδήποτε άλλου οι πελάτες πρέπει να προσθέτουν επιπλέον ψηφία.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν
επηρεάζει ουδόλως τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν ενδεχοµένως οι
ανταγωνιστές λόγω των ήδη υφιστάµενων κανονισµών του ΗΒ σχετικά µε την
αριθµοδότηση.

Ικανότητα των εγκαταστάσεων υπερατλαντικής µετάδοσης

38. Η υπάρχουσα ικανότητα του υπερατλαντικού υποβρύχιου καλωδίου αναπτύχθηκε
σε µεγάλο βαθµό από κοινοπραξίες τηλεφωνικών φορέων, που έχουν ποσοστιαία
συµµετοχή  στο καλώδιο ανάλογα µε το επίπεδο συµβολής τους στα έξοδα της
επιχείρησης. Ενώ κατασκευάζεται το καλώδιο, κάθε µέλος της κοινοπραξίας
αγοράζει την ικανότητα που χρειάζεται (αναφερόµενη ως παραχωρηµένη
ικανότητα). Ωστόσο, ένα καλώδιο κατασκευάζεται συνήθως µε επιπλέον
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ικανότητα, που υπό κανονικές συνθήκες αποθεµατοποιείται. Τα µέλη της
κοινοπραξίας µπορούν να εξασφαλίσουν την ικανότητα αυτή, µετά από
συµφωνία µε τα άλλα µέλη της κοινοπραξίας, υπό τον όρο ότι επωµίζονται τα
έξοδα κατασκευής και τις δαπάνες συντήρησης που αναλογούν στο µερίδιο το
οποίο αποκτούν.

39. Η ικανότητα του κοινού αποθέµατος συνίσταται σε πλήρη κυκλώµατα και γενικά
πωλείται µε αυτή τη µορφή. Ωστόσο, οι κανόνες οι οποίοι, µέχρι πρόσφατα δεν
επέτρεπαν σε έναν τηλεφωνικό φορέα να διαθέτει άδεια εκµετάλλευσης
εγκαταστάσεων και στα δύο άκρα ενός διεθνούς καλωδίου, σήµαιναν ότι τα
πλήρη κυκλώµατα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο για διαβίβαση. Εάν ένα
κύκλωµα επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί για την άµεση ανταλλαγή διµερούς
κίνησης ∆ΑΚ σε ένα δηµόσιο δίκτυο µεταγωγής, έπρεπε να έχει τη µορφή
ηµικυκλώµατος, δηλαδή η ιδιοκτησία ενός πλήρους κυκλώµατος θα  έπρεπε να
διαιρεθεί εξ ηµισείας µεταξύ των δύο επιχειρήσεων εκµετάλλευσης των
εγκαταστάσεων σε κάθε άκρο του καλωδίου. Κάθε µια επιχείρηση θα έπρεπε να
διαθέτει τη σχετική άδεια εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων στη χώρα από
την οποία ανέπτυσσε τις δραστηριότητές της. Στη συνέχεια, οι δύο επιχειρήσεις
θα µπορούσαν να ανταλλάσσουν την κίνηση ∆ΑΚ σε βάση ανταποκριτή. Εκτός
από την πλήρη ιδιοκτησία ηµικυκλωµάτων (δυνατή µόνο για τις επιχειρήσεις που
ήταν µέλη της αρχικής κοινοπραξίας καλωδίου) υπήρχε εναλλακτικά η
δυνατότητα µίσθωσης ή παραχώρησης µε τη µορφή αναφαίρετου δικαιώµατος
του χρήστη (Α∆Χ - βλ. παράγραφο 41). Στον υπερατλαντικό δρόµο ΗΒ - ΗΠΑ,
µία επιχείρηση του ΗΒ µπορεί να έχει στην ιδιοκτησία της ανατολικά
ηµικυκλώµατα (από το Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι το µέσον του Ατλαντικού) τα
οποία συνδυάζονται µε δυτικά ηµικυκλώµατα τα οποία ανήκουν σε επιχείρηση
των ΗΠΑ. Πλήρη κυκλώµατα που ανήκουν σε ένα και µόνο µέλος µιας
κοινοπραξίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαβίβαση ή να αποδειχθούν
χρήσιµα σε περίπτωση απελευθέρωσης του ξένου άκρου. Εναλλακτικά ενδέχεται
να έχουν µισθωθεί ως ∆ΙΜΚ.

40. Αφ�ής στιγµής έχει αρχίσει να λειτουργεί το καλώδιο, είναι συνήθως αδύνατη η
είσοδος στην κοινοπραξία διαθέτοντας το ίδιο εταιρικό κεφάλαιο µε αυτό των
αρχικών συµµετεχόντων. Κάθε τρίτο µέρος που επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση
πρέπει να την εξασφαλίσει από τους υπάρχοντες φορείς. Υπάρχουν δύο
δυνατότητες επιλογής. Ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει να
αποκτήσει πρόσβαση είτε στο κύκλωµα που έχει ήδη παραχωρηθεί σε µέλη της
κοινοπραξίας είτε στην ικανότητα που χρησιµεύει ως κοινό απόθεµα.

41. Για να αποκτήσει ένας ενδιαφερόµενος ήδη παραχωρηθείσα ικανότητα µε τη
µορφή ηµικυκλώµατος, πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να εξασφαλίσει  τη
συγκατάθεση των ιδιοκτητών και των δύο άκρων του σχετικού ηµικυκλώµατος.
Κάθε ηµικύκλωµα µπορεί να εκµισθωθεί, τυπικά για διάστηµα περίπου ενός
έτους, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα µεγαλύτερων χρονικών περιόδων.
Ειδάλλως, η ικανότητα µπορεί να παραχωρηθεί σε βάση Α∆Χ για το χρόνο ζωής
του καλωδίου (τα Α∆Χ συγγενεύουν από πολλές απόψεις µε την ιδιοκτησία,
αλλά γενικά δεν συνεπάγονται την κατοχή εταιρικού κεφαλαίου στο καλώδιο
ούτε παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις σχετικές επιτροπές διαχείρισης του
καλωδίου). Εφόσον, όπως συµβαίνει υπό κανονικές συνθήκες, κάθε άκρο του
κυκλώµατος ανήκει σε διαφορετική επιχείρηση εκµετάλλευσης, πρέπει κανονικά
να εξασφαλίζεται η συναίνεση των ιδιοκτητών και των δύο άκρων πριν
παραχωρηθεί οποιοδήποτε άκρο του ηµικυκλώµατος.
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42. Όταν ένα τρίτο µέρος επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ικανότητα που
υπάρχει ως κοινό απόθεµα, απαιτείται η παρέµβαση  ενός ή περισσοτέρων
µελών της κοινοπραξίας προκειµένου να εξασφαλίσει την ικανότητα που έχει
παραχωρηθεί σε ένα ή περισσότερα µέλη, οπότε είναι δυνατή η παραχώρηση
Α∆Χ στον τρίτο ενδιαφερόµενο. Οι µηχανισµοί µε τους οποίους λαµβάνονται
ανάλογες αποφάσεις, ή ο τρόπος καθορισµού των τιµών και των όρων, δεν είναι
απόλυτα διαφανείς.

∆ιαθέσιµη ικανότητα στα υπερατλαντικά καλώδια

43. Όσον αφορά την ικανότητα του υπερατλαντικού καλωδίου, η ΒΤ και η MCI σε
συνδυασµό µε την ΑΤ συγκαταλέγονται στους µεγαλύτερους ιδιοκτήτες των
καλωδίων που ελήφθησαν υπόψη για την παρούσα εκτίµηση (βλ. µέρος Β.
Σχετικές γεωγραφικές αγορές).

44. Ο υπολογισµός  της ικανότητας που διαθέτουν η ΒΤ και η MCI αποδείχθηκε
περίπλοκο θέµα. Τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό άκρο των σχετικών
υπερατλαντικών καλωδίων, σηµαντικό µέρος της υπάρχουσας ικανότητας έχει
παραχωρηθεί σε φορείς που δεν ανήκουν ούτε στις ΗΠΑ ούτε στο ΗΒ και οι
οποίοι δεν έχουν άδεια παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο
ΗΠΑ-ΗΒ. Για το λόγο αυτό, η ικανότητα τους χρησιµοποιείται κυρίως για
σκοπούς διαβίβασης (δηλ. ως ενδιάµεση ζεύξη για τη µεταφορά κίνησης προς
ορισµένες άλλες χώρες) βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων µε τους
ανταποκριτές στο άλλο άκρο, γεγονός που σηµαίνει ότι τα έξοδα µεταγωγής που
θα προέκυπταν εάν η εν λόγω ικανότητα επρόκειτο να επαναπαραχωρηθεί στο
δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ, δεν θα ήταν αµελητέα. Βάσει των  αριθµητικών στοιχείων των
συµβαλλόµενων, εάν οι εν λόγω φορείς εκµετάλλευσης δεν ληφθούν υπόψη, η
ΒΤ κατέχει περίπου [...]12 της συνολικής παραχωρηθείσας ικανότητας στο
ανατολικό άκρο των σχετικών υπερατλαντικών καλωδίων, η MCI περίπου το
[...]13, η ΑΤ&T περίπου το [...]13 και η Mercury περίπου το [...]13, ενώ άλλοι
φορείς των ΗΠΑ, όπως η MES/Worldcom και η Sprint, έχουν κάτω του [...]13

εκάστη. Στο δυτικό άκρο η ΒΤ δικαιούται περίπου το [...]13, η MCI περίπου το
[...]14, η ΑΤ&T περίπου το [...]15, η MFS/Worldcom και Sprint περίπου το [...]13

εκάστη και η Mercury περίπου [...]13. Από τα εν λόγω στοιχεία συνεπάγεται ότι η
ΒΤ έχει µόνη της το µεγαλύτερο µερίδιο ικανότητας στο ανατολικό άκρο και η
MCI και η ΒΤ από κοινού είναι οι δεύτεροι κατά σειρά µεγαλύτεροι ιδιοκτήτες
στο δυτικό άκρο.

45. Οι συµβαλλόµενοι επιβεβαίωσαν ότι εάν συνδυασθεί όλη η ικανότητα
ηµικυκλώµατος των ΒΤ-MCI µε όλη την ικανότητα πλήρους κυκλώµατος της ΒΤ
και της MCI, θα ήταν δυνατό να µεταφερθεί  όλη η τρέχουσα κίνηση ΗΠΑ-ΗΒ
των ΒΤ και MCI και στις δύο κατευθύνσεις. Οι συµβαλλόµενοι ανέφεραν επίσης
ότι άλλοι φορείς, όπως η ΑΤ&T, διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα ώστε να
διεκπεραιώνουν αυτόµατα το σύνολο της µεταγόµενης κίνησής τους στο δρόµο
ΗΠΑ-ΗΒ. Ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι για τον ακριβέστερο  υπολογισµό  της

                                                

12 Μεταξύ 40% και 50%.
13 Κάτω του 25%.
14 Κάτω του 30%.
15 Μεταξύ 40% και 50%.
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ικανότητάς τους  στο δρόµο ΗΠΑ-ΗΒ, θα πρέπει να εξαιρεθεί η ικανότητα που
χρησιµοποιούν ή έχουν αποκτήσει για σκοπούς διαβίβασης (δηλ. για τη
µεταφορά κίνησης που έχει τερµατισθεί από ανταποκριτές σε χώρες άλλες του
Ηνωµένου Βασιλείου ή των ΗΠΑ), καθώς και η ικανότητά τους σε καλώδια τα
οποία επίσης καταλήγουν σε χώρες άλλες του Ηνωµένου Βασιλείου, στο βαθµό
που η εν λόγω ικανότητα έχει παραχωρηθεί σε διαφορετικούς δρόµους.

46. Όλα τα σχετικά υπερατλαντικά καλώδια έχουν σηµεία απόληξης και σε άλλες
χώρες εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο (όπως τη Γαλλία, την Ισπανία και την
Ιρλανδία) και τα κυκλώµατα συνήθως αγοράζονται για τη µεταφορά κίνησης σε
ειδικούς δρόµους. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώθηκε από απαντήσεις σηµαντικών
ανταγωνιστών, σε αντίθεση µε άλλα καλώδια, τα κυκλώµατα που αγοράζονται
στο ΤΑΤ 12/13 για το δρόµο ΗΠΑ-Γαλλία µπορούν κατ'αρχήν να
χρησιµοποιηθούν και για την κίνηση ΗΠΑ-ΗΒ, εφόσον συγκατατεθούν τα µέλη
της κοινοπραξίας, δεδοµένου ότι η ειδική διαµόρφωση του καλωδίου (που έχει
σχεδιασθεί ως σύστηµα δακτυλίου µεταξύ των ΗΠΑ, του ΗΒ και της Γαλλίας)
επιτρέπει τη δροµολόγηση της κίνησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο
δακτύλιο.

47. Το θέµα της ικανότητας διαβίβασης είναι δυσκολότερο να εξετασθεί, δεδοµένου
ότι το σύνολο σχεδόν της αλληλεπικαλυπτόµενης ικανότητας των
συµβαλλόµενων αποτελείται από πλήρη κυκλώµατα τα οποία αγοράστηκαν
πρόσφατα στο ΤΑΤ 12/13 και ως εκ τούτου δεν έχουν ακόµη χρησιµοποιηθεί.
Για το λόγο αυτό, σε αντίθεση µε την ικανότητα διαβίβασης των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης εκτός του ΗΒ ή των ΗΠΑ, η εν λόγω ικανότητα θα µπορούσε
κατ�αρχήν να παραχωρηθεί στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ χωρίς αυτό να συνεπάγεται
σηµαντικά έξοδα για τους συµβαλλόµενους. Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν
δεν υπολογισθεί η ικανότητα που οι συµβαλλόµενοι ισχυρίζονται ότι προορίζεται
αποκλειστικά για τις ανάγκες τους διαβίβασης, εφόσον ανάλογες αφαιρέσεις θα
ίσχυαν και για τους κύριους ανταγωνιστές των συµβαλλόµενων στο δρόµο ΗΒ-
ΗΠΑ, η προτεινόµενη συγκέντρωση θα εξακολουθούσε να έχει ως αποτέλεσµα
µια αλληλεπικάλυψη της τάξης του [...]16 περίπου της συνολικής ικανότητας του
ανατολικού άκρου (ή κυκλώµατα 126 2Mbit σε σύνολο κυκλωµάτων [...]17

2Mbit), το µεγαλύτερο µέρος της οποίας βρίσκεται στο ΤΑΤ 12/13, και είναι
αρκετά σηµαντικό για να ενισχύσει την ήδη ισχυρή θέση που κατέχει η ΒΤ.

48. Eπιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία των συµβαλλοµένων, κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της κοινοποίησης υπήρχε ακόµη επαρκής µη παραχωρηθείσα
ικανότητα στο Τ12/13 για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων που
έλαβαν πρόσφατα άδεια στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, κατά την τελευταία
κατανοµή ικανότητας στο ΤΑΤ 12/13 τον Ιανουάριο του 1997, η ΒΤ και η ΜCI
αγόρασαν µεγάλο µέρος της νέας ικανότητας (πλήρη κυκλώµατα [...]18 και
[...]182Mbit/s αντίστοιχα). Άλλα µέλη της κοινοπραξίας, όπως η ΑΤ&T,
αγόρασαν επίσης ικανότητα ανάλογη του ποσοστού ιδιοκτησίας τους στο εν
λόγω καλώδιο. Οι  αγορές αυτές ήταν αρκετά σηµαντικές ώστε µελλοντικές
επιχειρήσεις (δηλ. αυτές που πρόσφατα εξασφάλισαν άδειες εκµετάλλευσης
διεθνών εγκαταστάσεων στο ΗΒ) να καταγγείλουν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει

                                                

16 Κάτω του 15%.
17 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
18 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
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πλέον χώρος για νέες επιχειρήσεις στο εν λόγω καλώδιο. Όντως, µόνο το [...]19

της ικανότητας του εν λόγω καλωδίου (που αντιστοιχεί περίπου στο [...]19 της
συνολικής ικανότητας όλων των σχετικών υπερατλαντικών καλωδίων) δεν έχει
ακόµη παραχωρηθεί. Ωστόσο, τα ανικανοποίητα αιτήµατα των µελών της
κοινοπραξίας στο ΤΑΤ 12/13, µεταξύ άλλων της ΒΤ και της MCI, υπερβαίνουν
σε µεγάλο βαθµό το σύνολο της ικανότητας που υπάρχει ως κοινό απόθεµα, µε
αποτέλεσµα να είναι ακόµη δυσκολότερο για τις νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν
στην αγορά.

49. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα διαθέσιµη ικανότητα
στα υφιστάµενα καλώδια, σύντοµα θα δηµιουργηθεί σηµαντική πρόσθετη
ικανότητα ως αποτέλεσµα τόσο της µελλοντικής αναβάθµισης του ΤΑΤ 12/13
(που µε την εισαγωγή νέας τεχνολογίας µετάδοσης θα διπλασιάσει την τρέχουσα
ικανότητα του συστήµατος) όσο και της  θέσης σε λειτουργία νέων καλωδίων
όπως του προγραµµατιζόµενου Gemini µεταξύ της MFS και της Cable&Wireless
(που αναµένεται να διπλασιάσει το σύνολο της υπάρχουσας υπερατλαντικής
ικανότητας).

50. Παρά τις αναµενόµενες νέες εξελίξεις, τα µέλη της κοινοπραξίας θα µπορούν
πάντα να διεκδικήσουν την πρόσθετη ικανότητα που θα προκύψει από την
αναβάθµιση του ΤΑΤ 12/13. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η πρόσθετη ικανότητα που
θα προκύψει από την αναβάθµιση του ΤΑΤ 12/13 ή τη θέση σε πλήρη λειτουργία
του νέου καλωδίου Gemini δεν είναι πιθανό να καταστεί διαθέσιµη πριν από το
τέλος του 1998, παραµένει το ερώτηµα εάν θα είναι αρκετή για να ανταποκριθεί
στη συνεχιζόµενη αύξηση της ζήτησης. Κατά γενική  οµολογία, η ζήτηση
καλωδιακής ικανότητας έχει αρχίσει να αυξάνεται και ορισµένοι αναµένουν ότι,
λόγω των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων της κοινότητας Internet στον τοµέα
αυτό, καθώς και του µεγάλου αριθµού νέων επιχειρήσεων που θα εισέλθουν
µελλοντικά στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών µετά την επικείµενη
απελευθέρωσή τους, ακόµη και η εν λόγω πρόσθετη ικανότητα θα αποδειχθεί
σύντοµα ανεπαρκής ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα προσφέρει µόνο προσωρινή
ανακούφιση. Υπενθυµίζεται ότι το ΤΑΤ 12/13 άρχισε να λειτουργεί πλήρως
µόλις στις αρχές του 1996 και ότι χρειάστηκαν µόνο 6 µε 9 µήνες για να
εξαντληθεί ουσιαστικά όλη η υπόλοιπη ικανότητα που ήταν διαθέσιµη στο εν
λόγω καλώδιο λόγω των αιτήσεων για πρόσθετη παραχώρηση ικανότητας από τις
υπάρχουσες επιχειρήσεις.

51. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στην αγορά των διεθνών
υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο ΗΠΑ-ΗΒ θα εξαρτηθεί σε µεγάλο
βαθµό  από το εάν και υπό ποιους όρους κόστους οι υπάρχοντες εθνικοί φορείς
θα θέσουν  στη διάθεσή τους επαρκή ικανότητα. Όσον αφορά τους
συµβαλλόµενους, δεν έχουν καµία ειδική υποχρέωση να το πράξουν  και
µπορούν να το αρνηθούν, για παράδειγµα, εάν θεωρήσουν ότι η εν λόγω
ικανότητα είναι απαραίτητη για τους ίδιους.

                                                

19 Κάτω του 15%.
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Εγχώρια διασύνδεση µε υπερατλαντική καλωδιακή ικανότητα και τερµατισµός τοπικής
ζεύξης

52. Κάθε µεταφερόµενη κίνηση σε ένα διεθνές καλώδιο πρέπει να διέλθει µέσω των
εγκαταστάσεων κεφαλής καλωδίου σε κάθε άκρο προκειµένου να καταλήξει
στην ενδιαφερόµενη χώρα. Μέσω των σχετικών εγκαταστάσεων, οι διεθνείς
κλήσεις µεταφέρονται από το σταθµό απόληξης του καλωδίου στο κατάλληλο
σηµείο διασύνδεσης µε ένα εθνικό δίκτυο και στη συνέχεια σε ένα τοπικό δίκτυο
(�η τοπική ζεύξη") για τελική παράδοση.

53. Οι διεθνείς κλήσεις χρεώνονται στους ανταποκριτές σύµφωνα µε το σύστηµα
συντελεστών εκκαθάρισης, βάσει του οποίου καθορίζονται τέλη ανεξαρτήτως
του κόστους για τον τερµατισµό κλήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό.
Αυτό αντανακλά την παραδοσιακή διάρθρωση της αγοράς για τις διεθνείς
κλήσεις, όπου οι µονοπωλιακοί φορείς µε εθνική βάση συνάπτουν συµφωνίες για
τον αµοιβαίο τερµατισµό της κίνησής τους. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η χορήγηση
45 νέων αδειών εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων αναµένεται ότι θα έχει
ως αποτέλεσµα να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα αυτό και σταδιακά να
λαµβάνεται υπόψη το κόστος κατά τον καθορισµό των τελών τερµατισµού.

54. Οι κοινοτικές οδηγίες που ισχύουν στον εν λόγω τοµέα (οδηγία 95/62/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1995 για
την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία20

και οδηγία 90/388/ΕΟΚ) θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι τα εύλογα αιτήµατα για διασύνδεση ικανοποιούνται υπό ίσους,
ανάλογους και διαφανείς όρους και συνθήκες. Σύµφωνα µε τους εν λόγω
κανόνες, τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίζουν άµεσα τους απαραίτητους όρους και
απαιτήσεις για διασύνδεση εφόσον οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις δεν οδηγούν
σε συµφωνία εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και να µεριµνούν ώστε τα
συστήµατα καταµερισµού κόστους που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και δηµόσιων
δικτύων τηλεπικοινωνιών να προσδιορίζουν τα στοιχεία κόστους που έχουν
σηµασία για τις προσφορές τιµών διασύνδεσης.

55. Η ΒΤ υποχρεούται, βάσει της άδειάς της στο Ηνωµένο Βασίλειο, να δηµοσιεύει
ξεχωριστούς λογαριασµούς για τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες
(συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών διασύνδεσης). Επίσης υποχρεούται
να δηµοσιεύει, µεταξύ άλλων, τα τέλη που χρεώνει βάσει του κόστους των
υπηρεσιών διασύνδεσης και τα έξοδα βάσει των οποίων υπολογίζονται τα εν
λόγω τέλη. Η ΒΤ υποχρεούται να παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις πρόσβαση στους
σταθµούς απόληξης του καλωδίου και διασύνδεση µε το δίκτυο µεταγωγής της,
και στις δύο περιπτώσεις υπό όρους που διαµορφώνονται βάσει του κόστους.
Από την άδειά της η ΒΤ υποχρεούται επίσης να µην εισάγει αδικαιολόγητες
διακρίσεις ούτε να εφαρµόζει άνισους όρους έναντι των εµπορικά
συναλλασσόµενων. Ως εκ τούτου, η ΒΤ πρέπει να παρέχει στους άλλους φορείς
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για την
παροχή πρόσβασης και υπηρεσιών στην ίδια.

                                                

20 ΕΕ L 321, 30.12.1995, σ. 6.
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56. Ο OFTEL, ο ρυθµιστικός φορέας των τηλεπικοινωνιών στο ΗΒ, καθορίζει τα
τέλη διασύνδεσης που πρέπει να καταβάλλουν οι βρετανικές επιχειρήσεις
δικτύου και διεθνούς απλής µεταπώλησης (∆ΑΜ) για τις υπηρεσίες της ΒΤ. Τα
τέλη καθορίζονται βάσει της πλήρους χρέωσης των εξόδων. Για το µέλλον
προβλέπεται ότι από τον Οκτώβριο του 1997 η ΒΤ θα καθορίζει τα δικά της τέλη
εντός συγκεκριµένου πλαισίου. Τα τέλη της ΒΤ θα υπολογίζονται βάσει των
µακροπρόθεσµων οριακών εξόδων και, όταν δεν υφίσταται πραγµατικός
ανταγωνισµός για ορισµένες υπηρεσίες, θα πρέπει να τηρούνται κάποια ανώτατα
όρια. Ο OFTEL θα καθορίζει τον αρχικό συντελεστή και η ΒΤ δεν θα πρέπει να
υπερβεί ένα ανώτατο όριο ενώ κάθε χρόνο θα µειώνει τα πραγµατικά τέλη
συναρτήσει των αναµενόµενων κερδών από τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δηµιουργηθούν δύο δέσµες
υπηρεσιών διασύνδεσης. Ο τερµατισµός κλήσεων, ως «συµφορηµένη» υπηρεσία
θα ενταχθεί σε ξεχωριστή δέσµη που θα ρυθµίζεται αυστηρά. Άλλες υπηρεσίες,
όπως η υπηρεσία In-Span Handover και η υπηρεσία Customer-Sited Handover,
θα υπόκεινται σε ξεχωριστά ανώτατα όρια.

57. Οι τιµές των υπηρεσιών επιστροφής της κίνησης διαµορφώνονται βάσει των
τιµών που αφορούν το δικαίωµα διέλευσης και είναι ανάλογες των
προσφεροµένων τιµών για άλλα ιδιωτικά κυκλώµατα εσωτερικού. Για µερικούς
µήνες προσφέρθηκαν ξεχωριστές τιµές στην αγορά για τις υπηρεσίες επιστροφής
της κίνησης. Ο OFTEL παρακολουθεί στενά τις τιµές που προσφέρει η ΒΤ. Λόγω
της εισόδου εναλλακτικών φορέων παροχής υπηρεσιών στον τοµέα αυτό, όπως
της Energis και της MFS, αναµένεται ότι λογικά, ο ανταγωνισµός για την παροχή
των εν λόγω εγκαταστάσεων θα αναπτυχθεί περαιτέρω ανταποκρινόµενος στην
αυξανόµενη ζήτηση από τις επιχειρήσεις που πρόσφατα απέκτησαν άδεια στη
διεθνή αγορά φωνητικής τηλεφωνίας.

Επιπτώσεις της συγκέντρωσης

58. Συνδυάζοντας την ικανότητα καλωδίου της ΒΤ και της MCI στο δρόµο ΗΒ-
ΗΠΑ, η συγκέντρωση θα προσφέρει στους συµβαλλόµενους τη δυνατότητα
�αυτοανταπόκρισης", δηλαδή, θα µπορούν να µεταφέρουν την υπερατλαντική
κίνησή τους µέσω διατερµατικών συνδέσεων που ανήκουν πλήρως στις εν λόγω
εταιρίες. Για το λόγο αυτό η εταιρεία  που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα
είναι σε θέση να εσωτερικοποιεί τις πληρωµές εκκαθάρισης για όλη την κίνηση
που η ΒΤ αποστέλλει στην ΜCI και αντιστρόφως σε βάση ανταποκριτή καθώς
και να επωφεληθεί από την αποτελεσµατικότερη χρήση της ικανότητας
µετάδοσης που θα είναι δυνατή  λόγω των διαφορών στη ζώνη χρόνου µεταξύ
των ΗΠΑ και του ΗΒ.

59. Αυτή τη στιγµή κανείς άλλος ανταγωνιστής στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ µε σηµαντική
εξερχόµενη κίνηση από το Ηνωµένο Βασίλειο δεν διαθέτει την εν λόγω
δυνατότητα αυτοανταπόκρισης. ∆εδοµένου του µεγάλου όγκου κίνησής τους και
της εσωτερίκευσης των πληρωµών εκκαθάρισης, οι συµβαλλόµενοι θα
αποκτήσουν µια διάρθρωση κόστους την οποία δεν θα µπορεί εύκολα να
ανταγωνιστεί άλλη εταιρεία. Στην απόφασή της να κινήσει τη δεύτερη φάση της
εξεταστικής διαδικασίας στην προκειµένη υπόθεση, η Επιτροπή εξέφρασε την
ανησυχία ότι η δυνατότητα αυτή θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε διαβίβαση και
αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησης στους δρόµους ΗΠΑ - Ευρώπη µε
αποτέλεσµα να εξασθενίσει η θέση των ανταγωνιστών της ΒΤ στον ανταγωνισµό
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από τη δεύτερη φάση της εξέτασης, ωστόσο, προέκυψε
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ότι το ακριβές σχήµα της εν λόγω αλλαγής της κίνησης εξαρτάται επίσης από την
αντίδραση των ανταγωνιστών και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να
καθοριστεί µε βεβαιότητα. Επιπλέον δεδοµένου ότι οι δεσµεύσεις που πρότειναν
να αναλάβουν οι συµβαλλόµενοι (βλ. µέρος VI κατωτέρω) θα διευκολύνουν την
αυτοανταπόκριση από άλλους φορείς, το θέµα της αλλαγής της κατεύθυνσης της
κίνησης δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.

60. Κατ΄αρχήν κάθε αποµάκρυνση από το καθεστώς συντελεστών καταµερισµού
προς ένα σύστηµα καθορισµού των τελών τερµατισµού βάσει του κόστους
θεωρείται ως θετική εξέλιξη του ανταγωνισµού, υπό τον όρο ότι τίθενται
επαρκείς ανταγωνιστικοί περιορισµοί ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται των
χαµηλότερων τελών. ∆εδοµένης της συνδυασµένης θέσης της ΒΤ και της MCI
όσον αφορά την ικανότητα του καλωδίου ΗΒ-ΗΠΑ και της θέσης της ΒΤ όσον
αφορά τη δηµιουργία εξερχόµενης κίνησης από το ΗΒ, η εταιρεία που θα
προκύψει από τη συγκέντρωση θα είναι σε θέση να αποκλείσει άλλες εταιρείες
από την παροχή διατερµατικών υπηρεσιών για ένα σηµαντικό όγκο κίνησης.
Κατ'αυτό τον τρόπο, η νέα εταιρεία θα ήταν σε θέση να παρεµποδίσει την
ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισµού στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ, που θα εξασφαλίσει
στους καταναλωτές των διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο Ηνωµένο
Βασίλειο τα αναµενόµενα οφέλη.

61. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΒΤ
στην αγορά των διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ,
το µεγαλύτερο µέρος της ικανότητας υπερατλαντικού καλωδίου των φορέων των
ΗΠΑ αποτελείται από δυτικά ηµικυκλώµατα που συνδυάζονται µε την ΒΤ στο
ανατολικό άκρο. Συνεπώς, οι εν λόγω φορείς χρειάζονται τη συγκατάθεση της
ΒΤ προκειµένου είτε να αποκτήσουν πλήρη κυκλώµατα ανταλλάσσοντας µέρος
της δικής τους δυτικής ικανότητας µε τα σχετικά ηµικυκλώµατα της ΒΤ, είτε να
πετύχουν το συνδυασµό των δυτικών ηµικυκλωµάτων τους µε άλλους
ανταποκριτές του ΗΒ. ∆εδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες ικανότητας θα πρέπει να
καταλήξουν σε εµπορικές συµφωνίες, ο απαιτούµενος χρόνος για οποιαδήποτε
ανάλογη αναδιάταξη θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την προθυµία της ΒΤ να
συνεργαστεί.

62. Επιπλέον, το ισχύον καθεστώς συντελεστών καταµερισµού παρέχει ελάχιστα
κίνητρα στους υπάρχοντες εθνικούς φορείς ώστε να προτιµήσουν τους
συντελεστές τερµατισµού που βασίζονται στο κόστος, διότι το εν λόγω σύστηµα
τους επιτρέπει να αποκοµίζουν σηµαντικά έσοδα επιβάλλοντας στους τελικούς
χρήστες τέλη είσπραξης υψηλότερα από το πραγµατικό κόστος της επεξεργασίας
κλήσεων. Για το λόγο αυτό θεωρείται εύλογα ότι στην αγορά διεθνών
τηλεφωνικών υπηρεσιών στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ, ο ρυθµός µε τον οποίον
αναµένεται να αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός και να επωφεληθούν οι καταναλωτές
από το χαµηλότερο κόστος παροχής, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την είσοδο
νέων επιχειρήσεων εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων. Προκειµένου να
εξασφαλίσουν µερίδια αγοράς, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφέρουν
συµφέρουσες τιµές στους καταναλωτές και κατά πάσα πιθανότητα θα
δραστηριοποιηθούν περισσότερο από ότι οι ήδη υπάρχοντες φορείς για να
παρακάµψουν το σύστηµα συντελεστών καταµερισµού, είτε προσπαθώντας να
διαπραγµατευθούν µε τις ξένες επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβαρύνσεις
τερµατισµού βασισµένες στο κόστος είτε ανακαλύπτοντας τρόπους
αυτοανταπόκρισης.
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63. Πολλοί από τους νέους δικαιοδόχους εγκαταστάσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο
ασχολούνται ήδη µε τον τοµέα της διεθνούς απλής µεταπώλησης (∆ΑΜ). Οι εν
λόγω επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες, κυρίως σε επίπεδο χονδρικής πώλησης
σε  επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εθνικού δικτύου και σε µεγάλες επιχειρήσεις σε
επίπεδο λιανικής πώλησης, µέσω εγκεκριµένων διεθνών δρόµων
(συµπεριλαµβανοµένου του δρόµου ΗΒ-ΗΠΑ), ενοικιάζοντας ∆ΙΜΚ είτε από
την ΒΤ είτε από την Mercury και µεταφέροντας κίνηση στις εν λόγω γραµµές.
Ωστόσο, µολονότι η χρήση ιδιωτικών κυκλωµάτων επιτρέπει στις επιχειρήσεις
∆ΑΜ να παρακάµπτουν το καθεστώς συντελεστών καταµερισµού  και να
προσφέρουν τιµές συνήθως χαµηλότερες αυτών των επιχειρήσεων µε δικές τους
εγκαταστάσεις, τα ∆ΙΜΚ παρέχονται µόνο σε λιανική βάση άνω του κόστους, µε
αποτέλεσµα να είναι σηµαντικά ακριβότερα από την ικανότητα Α∆Χ. Κατά
συνέπεια, η πρόσβαση στην ικανότητα Α∆Χ υπό λογικούς όρους και συνθήκες
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την είσοδο των νέων επιχειρήσεων ΑΕ∆Ε,
και κατ΄αυτό τον τρόπο για την πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά
ΗΒ για τις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας.

64. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ένα έλλειµµα ικανότητας στις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις µετάδοσης µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, καθώς
και σηµαντική αβεβαιότητα για το εάν η πρόσθετη ικανότητα στα προβλεπόµενα
καλώδια θα επαρκέσει για να καλυφθούν οι ανάγκες της γρήγορα αυξανόµενης
ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, δεδοµένης της ικανότητας των συµβαλλοµένων ιδίως
στο άκρο ΗΒ των υπαρχόντων υπερατλαντικών καλωδίων, η προτεινόµενη
συγκέντρωση, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, ενδέχεται να ενισχύσει τη
δεσπόζουσα θέση της ΒΤ στην αγορά διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας
στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ.

65. Η εν λόγω ενίσχυση θα είναι αποτέλεσµα του αυξανόµενου ελέγχου των
ικανοτήτων καλωδίου από τους συµβαλλόµενους και της µοναδικής θέσης τους
να αυτοανταποκρίνονται κατά τρόπο που δεν θα είναι διαθέσιµος στους
υπάρχοντες ανταγωνιστές τους. Επιπλέον, ο συνδυασµός των ικανοτήτων των ΒΤ
και MCI θα επιτρέψει στην επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση να
περιορίσει περαιτέρω ή να ελέγξει τις ευκαιρίες εισόδου στην αγορά των
µελλοντικών νέων επιχειρήσεων. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα
επιτρέψει σε µεγάλο βαθµό στην ΒΤ να συµπεριφέρεται στην αγορά των
παρεχόµενων διεθνών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο ΗΒ-ΗΠΑ
χωρίς τους περιορισµούς που θα συνεπαγόταν η ανάπτυξη πραγµατικού
ανταγωνισµού. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συµβαλλόµενοι δεσµεύονται (βλ.
µέρος VI κατωτέρω) να διαθέσουν όλη την αλληλεπικαλυπτόµενη ικανότητα στο
υπερατλαντικό καλώδιο που θα προκύψει από τη συγκέντρωση και να
διευκολύνουν την αυτοανταπόκριση από καθιερωµένους ανταγωνιστές, αποτελεί
ικανοποιητική λύση στα προαναφερθέντα προβλήµατα ανταγωνισµού.

Ηχοδιάσκεψη

66. Η ΒΤ και η MCI, (η τελευταία µέσω της Darome), ασκούν ανταγωνισµό στο
Ηνωµένο Βασίλειο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης. Η
Darome αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες στην Κοινότητα στη Γερµανία, τη
Γαλλία και την Ιρλανδία. Τα κύρια έσοδα της Darome στην Κοινότητα
προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Darome αναθέτει επίσης
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υπεργολαβικά την παροχή υπηρεσιών στην Mercury και τα σχετικά έσοδα
αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο ποσοστό [...]21 της συνολικής αγοράς ΗΒ. Οι
συµβαλλόµενοι υπολόγισαν ότι η ΒΤ διαθέτει µερίδιο αγοράς περίπου [...]22 στο
Ηνωµένο Βασίλειο και [...]23 στην Κοινότητα ως σύνολο. Τα µερίδια της MCI
υπολογίζονται σε [...]23 στο Ηνωµένο Βασίλειο και [...]24 στην Κοινότητα ως
σύνολο.

67. Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς της ΒΤ και της MCI στην παροχή υπηρεσιών
ηχοδιάσκεψης στο Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα:

1993 1994 1995
ΒΤ 25

MCI
Συνδυασµένα
Άλλοι
Τρέχουσα αξία
(εκ. ECU)
(πηγή: κοινοποίηση των συµβαλλοµένων)

68. Κανείς από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές δεν διαθέτει µερίδιο αγοράς άνω του
10%. Το συνδυασµένο µερίδιο της ΒΤ και της MCI αυξήθηκε σηµαντικά κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας και το 1995 έφθασε στο [...]26.

69. Οι συµβαλλόµενοι τόνισαν ότι τα προαναφερθέντα αριθµητικά στοιχεία
βασίζονται στις πλέον ακριβείς προβλέψεις τους, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν
αξιόπιστα στοιχεία για το σύνολο της αγοράς. Ανεξάρτητα από την ακρίβεια των
εν λόγω αριθµητικών στοιχείων, είναι σαφές ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
οδηγεί στο συνδυασµό των δύο σηµαντικότερων ανταγωνιστών στην εν λόγω
αγορά, δεδοµένου ότι οι υπόλοιποι προµηθευτές αντιπροσωπεύουν µικρό µόνο
τµήµα των συνδυασµένων πωλήσεων των ΒΤ/Darome από άποψη αξίας.

Φραγµοί εισόδου

70. Οι συµβαλλόµενοι υποστήριξαν ότι η κοινοποιηθείσα συναλλαγή δεν δηµιουργεί
ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης στο
Ηνωµένο Βασίλειο, διότι η αγορά είναι σχετικά ανώριµη και αυξάνεται µε
υψηλούς ετήσιους ρυθµούς (ο πίνακας στην παράγραφο 61 καταδεικνύει ότι η
αγορά σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 1993-1995). Η εν λόγω υψηλή
ανάπτυξη θα προσελκύσει νέους ενδιαφερόµενους, ιδίως διότι οι φραγµοί
εισόδου είναι σχετικά περιορισµένοι. Οι συµβαλλόµενοι ανέφεραν από την
άποψη αυτή ότι η αποκλειστική διανοµή δεν επηρεάζει σηµαντικά την εν λόγω
αγορά και ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης
ηχοδιάσκεψης είναι σχετικά χαµηλές. Επιπλέον, οι συµβαλλόµενοι ανέφεραν ότι
οι υφιστάµενοι κανονιστικοί έλεγχοι στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν θα επιτρέψουν
στην επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση να ασκεί διακρίσεις σε

                                                

21 Κάτω του 15%.
22 Μεταξύ 50% και 60%.
23 Μεταξύ 30% και 40%.
24 Κάτω του 25%.
25 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
26 Άνω του 80%.
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βάρος δυνητικών ανταγωνιστών όσον αφορά τους όρους για τη χορήγηση
πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες.

71. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι απαραίτητες επενδύσεις για τη
δηµιουργία µιας επιχείρησης ηχοδιάσκεψης είναι περιορισµένες. Μια µικρή νέα
επιχείρηση µπορεί να έχει συνολικά πάγια στοιχεία αξίας κάτω του ενός εκατ.
GBP. Όσον αφορά τον εξοπλισµό, απαιτείται βασικά µια γέφυρα, η οποία
κοστίζει λιγότερο από 500.000 GBP. Για την ηχοδιάσκεψη, δεν απαιτείται
επιτόπιος εξοπλισµός στο χώρο του πελάτη. Κατά συνέπεια, η επένδυση σε
εξοπλισµό δεν αποτελεί το κύριο εµπόδιο εισόδου στην αγορά.

72. Ωστόσο, σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, το γεγονός ότι η αγορά ηχοδιάσκεψης
επεκτείνεται µε γρήγορους ρυθµούς δεν διευκολύνει την είσοδο. Η αγορά
αναπτύσσεται βασικά λόγω της αυξανόµενης χρησιµοποίησης των υπηρεσιών
ηχοδιάσκεψης από µόνιµους  πελάτες, και όχι λόγω της αύξησης του αριθµού
πελατών. Σύµφωνα µε τις εν λόγω πηγές, το γεγονός αυτό δυσχεραίνει
περισσότερο την είσοδο, δεδοµένου ότι ο νεοεισερχόµενος πρέπει να πείσει τους
πελάτες της ΒΤ και της Darome να µεταπηδήσουν σε ένα νέο µη δοκιµασµένο
προµηθευτή.

73. Εάν οι επενδυτικές απαιτήσεις είναι σχετικά χαµηλές, οι φραγµοί εισόδου
ενδέχεται να είναι σηµαντικοί, δεδοµένου ότι η ηχοδιάσκεψη βασίζεται
περισσότερο στις υπηρεσίες λογισµικού παρά στην τεχνολογία υλικού. Στο
πλαίσιο αυτό, η φήµη και οι αποδεδειγµένες επιδόσεις των ήδη υπαρχουσών
επιχειρήσεων θα είναι δύσκολο να αµφισβητηθούν, ιδίως διότι οι υπηρεσίες
ηχοδιάσκεψης τυπικά αποτελούν µικρό µόνο µέρος του κόστους των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

74. Τα έσοδα από την ηχοδιάσκεψη προκύπτουν από την τιµολόγηση του πελάτη για
την υπηρεσία αυτή καθαυτή (διαχείριση και έλεγχος της ηχοδιάσκεψης από
φορέα παροχής υπηρεσιών, κατά κανόνα τήρηση  πρακτικών ή µαγνητοφώνηση
της ηχοδιάσκεψης) και τα λεπτά κλήσης που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες
στην ηχοδιάσκεψη. Τα έσοδα που προέρχονται από τα λεπτά κίνησης
επιστρέφουν στην ιδιοκτήτρια επιχείρηση των τηλεπικοινωνιακών γραµµών
µέσω των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι κλήσεις και όχι στον παροχέα των
υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω τη
δηµιουργία επαρκών εσόδων που θα προσήλκυε νέες επιχειρήσεις στην αγορά.
Επιπλέον, η ιδιαίτερα ισχυρή θέση µιας συνδυασµένης επιχείρησης ΒΤ/Darome,
µε ποσοστό περίπου [...]27 της αγοράς, σηµαίνει ότι ένας νεοεισερχόµενος θα
δυσκολευτεί περισσότερο για να εξασφαλίσει τα ελάχιστα έσοδα που θα
καθιστούσαν την επιχείρηση επικερδή.

75. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι φραγµοί εισόδου ενδέχεται να είναι σηµαντικοί
και να παρεµποδίσουν αποτελεσµατικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα
µπορούσαν να ανταγωνιστούν τη συγχωνευµένη ΒΤ/Darome. Η πράξη όπως
κοινοποιήθηκε θα δηµιουργήσει ή θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση  στην παροχή
υπηρεσιών ηχοδιάσκεψης στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, η δέσµευση που
αναλαµβάνουν στην κοινοποίηση οι συµβαλλόµενοι (βλ. µέρος VI), να

                                                

27 Άνω του 80%.



23

εκχωρήσουν την Darome, διευθετεί ουσιαστικά τα προβλήµατα ανταγωνισµού
που περιγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους.

VI. ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

76. Προκειµένου να επιλύσουν τα προβλήµατα που έθιξε η Επιτροπή σχετικά µε τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις της προτεινόµενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό, οι
συµβαλλόµενοι πρότειναν να αναλάβουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις:

1. Ικανότητα καλωδίου µεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ στο ανατολικό άκρο

Η επιφύλαξη της Επιτροπής ήταν ότι, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διεθνών
αυτόµατων κλήσεων (∆ΑΚ) µεταξύ ΗΒ - ΗΠΑ και των διεθνών ιδιωτικών
µισθωµένων κυκλωµάτων (∆ΙΜΚ) θα δηµιουργηθεί συµφόρηση στο ανατολικό
άκρο των υπερατλαντικών καλωδίων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των
υπηρεσιών αυτών µεταξύ των ΗΠΑ και του ΗΒ.

Για να επιτύχουν την έγκριση της προτεινόµενης συγκέντρωσης µεταξύ της
British Telecommunications plc ("BT") και της MCI Communications
Corporation ("MCI"), τα µέρη της κοινοποίησης δεσµεύονται για 12 µήνες από
την ηµεροµηνία της απόφασης της Επιτροπής να εγκρίνει τη συγκέντρωση:

α) ότι ο αριθµός κυκλωµάτων που αντιστοιχεί στην τρέχουσα
«αλληλεπικαλυπτόµενη»* ικανότητα των συµβαλλόµενων για την παροχή
ανάλογων υπηρεσιών µεταξύ του ΗΒ και των ΗΠΑ, θα διατεθεί
ανυπερθέτως προς πώληση στο ΤΑΤ 12/13 (είτε το ανατολικό ηµικύκλωµα
είτε σε βάση  πλήρους κυκλώµατος) σε βάση Α∆Χ σε οποιαδήποτε νέα
επιχείρηση εκµετάλλευσης διεθνών εγκαταστάσεων (επιχειρήσεις ΑΕ∆Ε)
στο ΗΒ. (Αυτό ισχύει για τα πλήρη κυκλώµατα 126 2 mbit).

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη «αλληλεπικαλυπτόµενη» ικανότητα
από το υπόλοιπο της ικανότητας στο ΤΑΤ 12/13 που πρόκειται να
κατανεµηθεί µεταξύ των συνιδιοκτητών κατά τον Ιούνιο του 1997, τα
κυκλώµατα που αντιστοιχούν στην πρόσθετη αλληλεπικάλυψη θα διατεθούν
επίσης προς πώληση σε βάση Α∆Χ.

Τα κυκλώµατα που θα διατεθούν σύµφωνα µε αυτή την παράγραφο θα
πωληθούν επί ίσοις όροις βάσει του κόστους που θα συµφωνηθεί µε την
Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών (�OFTEL�), δηλαδή βάσει του αθροίσµατος του
κεφαλαιουχικού κόστους της ικανότητας, του τόκου και των τελών
συντήρησης αφού αφαιρεθεί το µερίδιο της ΒΤ από τα κέρδη της
κοινοπραξίας ΤΑΤ 12/13 µετά την πώληση της ικανότητας σε τιµή
υψηλότερη της εκτιµηθείσας βάσει του σύγχρονου ισοδύναµου πάγιου
στοιχείου. Η ΒΤ θα εφαρµόσει τη φόρµουλα αυτή µέχρι να συµφωνηθεί
διαφορετική βάση µε την OFTEL.

Τα κυκλώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο α) θα διατεθούν προς
πώληση κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις ΑΕ∆Ε του ΗΒ που δεν είναι
ούτε συνιδιοκτήτες ούτε ελέγχονται από συνιδιοκτήτη στο ΤΑΤ 12/13 και
στις επιχειρήσεις ΑΕ∆Ε που είναι συνιδιοκτήτες ή θυγατρικές συνιδιοκτήτη
στο ΤΑΤ 12/13, των οποίων όµως τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα δεν

                                                

* Αλληλεπικαλυπτόµενη ικανότητα είναι η πρόσθετη ικανότητα του ανατολικού άκρου που  αποκτά η
νέα επιχείρηση ως αποτέλεσµα της απόκτησης της ικανότητας της MCI. Εξαιρείται η ικανότητα που
απολήγει στο ΗΒ και χρησιµοποιείται ή προορίζεται για επέκταση σε τρίτες χώρες, ή η ικανότητα που
απολήγει σε τρίτες χώρες και δεν χρησιµοποιείται  ούτε προορίζεται για επέκταση στο ΗΒ.
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υπερβαίνουν το 0,2% της ικανότητας του συστήµατος, µε τη συµφωνία ότι η
εν λόγω ικανότητα δεν προορίζεται για διαβίβαση.

Σε περίπτωση που η προσφερόµενη ικανότητα δεν απορροφηθεί πλήρως
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1997, θα διατεθεί σε επιχειρήσεις σε βάση που θα
συµφωνηθεί µε την Επιτροπή·

β) να µετατρέψουν τα ∆ΙΜΚ ΗΒ/ΗΠΑ της ΒΤ (ηµικυκλώµατα ανατολικού
άκρου) που χρησιµοποιούνται για διεθνή απλή µεταπώληση (�∆ΑΜ�) σε
επιχειρήσεις Α∆Χ  κατόπιν αιτήµατος της επιχείρησης ∆ΑΜ. (Αυτό ισχύει
για το ισοδύναµο [...]28 ηµικυκλωµάτων).

Η ΒΤ δεσµεύεται να µετατρέψει τα ∆ΙΜΚ  αυτού του είδους σε Α∆Χ κατά
τρόπο ώστε οι επιχειρήσεις ∆ΑΜ που καθίστανται επιχειρήσεις ΑΕ∆Ε  να
βρεθούν στην οικονοµική θέση που θα περιέχονται εάν τα ∆ΙΜΚ τους είχαν
προγραµµατισθεί να λήξουν την ηµεροµηνία της µετατροπής·

γ) να πωλήσουν σε ανταποκριτές των ΗΠΑ ή στις θυγατρικές τους στο ΗΒ,
κατόπιν αιτήµατός τους και χωρίς καθυστέρηση, ανατολικά και
συνδυασµένα ηµικυκλώµατα που προς το παρόν κατέχει η ΒΤ και
χρησιµοποιούνται για την κοινή παροχή υπηρεσίας ∆ΑΚ/∆ΙΜΚ µε τους εν
λόγω ανταποκριτές. (Αυτό ισχύει για [...]29 ηµικυκλώµατα)·και

δ) µετά από αίτηµα της Επιτροπής να υποβάλουν έκθεση όσον αφορά την
εφαρµογή στην πράξη της εν λόγω δέσµευσης (συµπεριλαµβανοµένης της
χρησιµοποίησης ικανότητας στο ΤΑΤ 12/13 που δεν αφορά τη σύνδεση
ΗΠΑ-ΗΒ).

Η µεταφορά της ικανότητας ανατολικού άκρου θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τους όρους αδείας της ΒΤ στο ΗΒ υπό την εποπτεία της
ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής του ΗΒ, OFTEL.

2. Ηχοδιάσκεψη

Η Επιτροπή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σχετικά µε το συνδυασµένο µερίδιο
που θα προκύψει από τη συγκέντρωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της
ΒΤ και της MCI στον τοµέα της ηχοδιάσκεψης στο ΗΒ.

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να µεριµνήσουν για την εκχώρηση των
δραστηριοτήτων ηχοδιάσκεψης της Darome στο ΗΒ (�η επιχείρηση"), ως
λειτουργούσας επιχείρησης, στην ακόλουθη βάση:

α) Οι συµβαλλόµενοι, µόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, θα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια να ρυθµίσουν την πώληση της επιχείρησης, σε δίκαια
τρέχουσα τιµή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πάγιων στοιχείων της και
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται για τις
τρέχουσες δραστηριότητές της·

β) οι συµβαλλόµενοι θα διατηρήσουν την επιχείρηση ως ξεχωριστή νοµική
προσωπικότητα και θα τη διαχειριστούν κατά τρόπο που να διατηρεί τη
βιωσιµότητα, την εµπορευσιµότητα και την αξία της ενόψει της πώλησης και
τελικής διάθεσής της·

γ) πριν από την πώληση της επιχείρησης, οι συµβαλλόµενοι θα διαχωρίσουν
την επιχείρηση από τις δραστηριότητες ηχοδιάσκεψης της ΒΤ στο ΗΒ.

                                                

28 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
29 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
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Μέχρι την ηµεροµηνία της πώλησης αυτής, οι συµβαλλόµενοι δεν θα
πραγµατοποιούν διαρθρωτικές αλλαγές στην επιχείρηση, πριν παρέλθουν
δύο εβδοµάδες από την κοινοποίηση στην Επιτροπή οποιασδήποτε ανάλογης
προτεινόµενης αλλαγής και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αντιταχθεί ρητά και
εγγράφως στην εν λόγω προτεινόµενη αλλαγή·

δ) πριν από την πώληση της επιχείρησης, οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν να
διαχειρίζονται την επιχείρηση ξεχωριστά από τις δραστηριότητες
ηχοδιάσκεψης της ΒΤ στο ΗΒ, µε ξεχωριστή διαχείριση. Οι συµβαλλόµενοι
δεν θα διορίσουν ούτε θα αποσπάσουν υπαλλήλους από το τµήµα
ηχοδιάσκεψης της ΒΤ στη διαχείριση της επιχείρησης.·

ε) οι συµβαλλόµενοι θα εξασφαλίσουν ότι το τµήµα ηχοδιάσκεψης της ΒΤ δεν
θα πληροφορηθεί επαγγελµατικά απόρρητα που σχετίζονται µε την
επιχείρηση·

στ) οι συµβαλλόµενοι, µόλις υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα, µετά την λήψη της
απόφασης της Επιτροπής να εγκρίνει τη συγκέντρωση, θα υποβάλουν στην
Επιτροπή κατάλογο τριών υποψήφιων λογιστικών εταιρειών ή τραπεζών
επενδύσεων. Μία από αυτές τις εταιρείες ή τράπεζες θα ορισθεί, µετά από
έγκριση της Επιτροπής, ως ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας. Ο εν λόγω
εµπειρογνώµονας, εφόσον η Επιτροπή το ζητήσει, θα υποβάλει έκθεση στην
Επιτροπή και τους συµβαλλόµενους σχετικά µε το κατά πόσο οι
συµβαλλόµενοι συµµορφώνονται µε το στοιχείο  β).

ζ) εάν µετά από [...]30 από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης (η
«πρώτη φάση») η επιχείρηση δεν έχει πωληθεί, οι συµβαλλόµενοι θα
ορίσουν, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, διαχειριστή για την
επιχείρηση (ο διαχειριστής αυτό µπορεί να είναι ο εµπειρογνώµονας που
αναφέρεται στο στοιχείο στ) ανωτέρω). Στον εν λόγω διαχειριστή θα δοθεί η
εντολή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πωλήσει την εταιρεία
σε µια δίκαια τρέχουσα τιµή και υπό οποιουσδήποτε άλλους όρους που
ενδεχοµένως θα αποφασίσουν οι συµβαλλόµενοι και η Επιτροπή εντός [...]30

από το τέλος της πρώτης φάσης (η «δεύτερη φάση»)·

η) εάν ο διαχειριστής δεν έχει πωλήσει την επιχείρηση σύµφωνα µε το
στοιχείο ζ) ανωτέρω µέχρι το τέλος της δεύτερης φάσης, θα υποχρεωθεί να
την πωλήσει στην καλύτερη δυνατή τιµή που θα µπορέσει να επιτύχει εντός
[...]31 από το τέλος της δεύτερης φάσης. (Τα υπόλοιπα στοιχεία της εντολής
του διαχειριστή συνεχίζουν να ισχύουν)· και

                                                

30 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
31 ∆ιαγράφεται. Επαγγελµατικό απόρρητο.
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θ) οι συµβαλλόµενοι και ο διαχειριστής, ανάλογα µε την περίπτωση, θα
κοινοποιήσουν εγγράφως στην Επιτροπή τα στοιχεία ταυτότητας του
προτεινόµενου αγοραστή της επιχείρησης. Εάν, εντός 10 εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, η Επιτροπή δεν έχει
ενηµερώσει εγγράφως τους συµβαλλόµενους για το αντίθετο, ο
προτεινόµενος αγοραστής θεωρείται ότι έχει την έγκριση της Επιτροπής.

3. Γενικά θέµατα

Οι εν λόγω δεσµεύσεις παύουν να ισχύουν εφόσον δεν ολοκληρωθεί η
συγκέντρωση.»

VII. EKTIMHΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Ικανότητα καλωδίου µεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ στο ανατολικό άκρο

77. Οι δεσµεύσεις που πρότειναν να αναλάβουν οι συµβαλλόµενοι όσον αφορά την
παρούσα και µελλοντική αλληλεπικαλυπτόµενη ικανότητα στο ΤΑΤ 12/13 είναι
επαρκείς για να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων επιχειρήσεων ΑΕ∆Ε σε τιµές
που αντιστοιχούν στο πραγµατικό κόστος της ΒΤ για την αγορά ικανότητας από
την κοινοπραξία καλωδίου. Το ΤΑΤ 12/13 είναι το πλέον πρόσφατο και
µεγαλύτερο υπερατλαντικό καλώδιο µεταξύ του ΗΒ και των ΗΠΑ και η
ικανότητα στο εν λόγω καλώδιο λέγεται ότι κοστίζει πολύ φθηνότερα από ότι στο
καλώδιο που βρίσκεται στην αµέσως επόµενη θέση της κατάταξης κατά αύξον
κόστος στον ίδιο δρόµο. Επιπλέον, η ικανότητα των συµβαλλόµενων στο ΤΑΤ
12/13 θα καταστεί διαθέσιµη, εφόσον αυτό ζητηθεί, σε βάση πλήρους
κυκλώµατος, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα θα διευκολύνει την είσοδο
µελλοντικών ανταγωνιστών, δεδοµένου ότι δεν θα πρέπει αναγκαστικά να
πληρώνουν τέλη τερµατισµού κλήσεων σε ανταποκριτή στο άλλο άκρο, ούτε να
πείθουν τον ενδεχόµενο ανταποκριτή είτε να προσφέρει συντελεστές
τερµατισµού βάσει του κόστους είτε να τους πωλήσει Α∆Χ στα συνδυασµένα
ηµικυκλώµατά του.

78. Πολλοί από τους νέους κατόχους αδειών εκµετάλλευσης έχουν ήδη αναπτύξει
δραστηριότητες µεταπώλησης. Κατά τα τελευταία έτη, οι εταιρείες
τηλεπικοινωνιών µε ∆ΑΜ ασκούν τον πλέον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στο
δυοπώλιο της BT-Mercury στο ΗΒ. Ωστόσο, οι επαναπωλητές µπορούν να
αναπτύσσουν δραστηριότητες µόνο ενοικιάζοντας ∆ΙΜΚ είτε από την ΒΤ είτε
από την Mercury σε λιανικές τιµές, γεγονός που περιορίζει αναπόφευκτα τον
ανταγωνιστικό αντίκτυπό τους στην συµπεριφορά των ήδη υπαρχόντων φορέων
εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων. Στην παρούσα φάση αντιµετωπίζουν το ίδιο
πρόβληµα µε οποιοδήποτε νεοεισερχόµενο που αναζητά εγκαταστάσεις µε βάση
το κόστος, δηλαδή µε µικρή διαθέσιµη ικανότητα, αλλά το πρόβληµά τους
εντείνεται από το οικονοµικό βάρος των υπαρχόντων ∆ΙΜΚ, για τα οποία πρέπει
να συνεχίσουν να πληρώνουν ή να υποστούν κυρώσεις σε περίπτωση πρόωρης
ακύρωσης. Η δέσµευση της ΒΤ να επιτρέψει την µετατροπή των υπαρχόντων
∆ΙΜΚ σε Α∆Χ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν θα
πρέπει να επιλύσει το πρόβληµα επιτρέποντας στις εταιρείες να µετατρέψουν τις
µισθωµένες γραµµές τους σε δίκτυα εγκαταστάσεων µε βάση το κόστος.
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79. Τέλος, οι ανταγωνιστές των συµβαλλοµένων θα µπορούν κατ΄αρχή να
αντιδράσουν στη συγκέντρωση είτε αποκτώντας δυνατότητα αυτοανταπόκρισης
είτε αναδιατάσσοντας την κίνηση µεταξύ τους, προκειµένου να παραµείνουν στο
ίδιο επίπεδο µε την ΒΤ/MCI η οποία θα βελτιώσει τη θέση της στον
ανταγωνισµό. Ωστόσο, ενδέχεται να µην µπορέσουν να αντιδράσουν, στο βαθµό
που πολλά από τα υπάρχοντα ηµικυκλώµατα των φορέων των ΗΠΑ συνεχίζουν
να συνδυάζονται µε τη ΒΤ στο ανατολικό άκρο. Από τεχνική άποψη θα ήταν
σχετικά απλή η αναδιάταξη των εν λόγω κυκλωµάτων ώστε να µην συνδυάζονται
πλέον µε τη ΒΤ, αλλά αυτό θα απαιτούσε τη συγκατάθεση της ΒΤ, που ενδέχεται
να µην είναι άµεση. Η εναλλακτική δυνατότητα απόκτησης νέας ικανότητας δεν
θα είναι διαθέσιµη πριν τεθούν σε λειτουργία νέα καλώδια. Το γεγονός ότι
προσφέρεται στους ανταποκριτές της ΒΤ στις ΗΠΑ η δυνατότητα να
αναδιαµορφώσουν τα ηµικυκλώµατά τους που τώρα συνδυάζονται µε την ΒΤ στο
ανατολικό άκρο, θα αυξήσει την ταχύτητα µε την οποία οι ανταγωνιστές θα
µπορούν είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε διατερµατικά υπερατλαντικά
κυκλώµατα, ώστε να εξασφαλίσουν αυτοανταπόκριση, είτε να αλλάξουν τις
σχέσεις τους µε τους ανταποκριτές στο δρόµο ΗΒ - ΗΠΑ.

80. Το αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που πρότειναν να αναλάβουν οι συµβαλλόµενοι
θα είναι ότι (i) θα δηµιουργηθεί διαθέσιµη καλωδιακή ικανότητα για
νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις και (ii) καθιερωµένες επιχειρήσεις που έχουν ήδη
πρόσβαση σε καλωδιακή ικανότητα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα
αυτοανταπόκρισης στο δρόµο ΗΒ - ΗΠΑ εφόσον το επιθυµούν. Για το λόγο
αυτό, κάθε ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσµα της κοινοποιηθείσας
συγκέντρωσης εξουδετερώνεται αποτελεσµατικά από τις αναληφθείσες
δεσµεύσεις.

Ηχοδιάσκεψη

81. Η δέσµευση των συµβαλλόµενων να ρυθµίσουν τη διάσπαση της Darome
σηµαίνει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση της παροχής υπηρεσιών
ηχοδιάσκεψης στο ΗΒ ως αποτέλεσµα της κοινοποιηθείσας πράξης ούτε θα
προστεθούν πωλήσεις και µερίδια αγοράς στη θέση που κατείχε στο ΗΒ η
επιχείρηση ηχοδιάσκεψης της ΒΤ πριν από τη συγκέντρωση.

82. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον οι συµβαλλόµενοι
εκπληρώσουν σωστά τη δέσµευση που ανέλαβαν, θα επιλυθούν τα προβλήµατα
ανταγωνισµού που προαναφέρθηκαν και η προτεινόµενη συγκέντρωση δεν θα
οδηγήσει σε ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της ΒΤ στην αγορά για διεθνείς
υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας στο δρόµο ΗΒ -ΗΠΑ, ούτε στη δηµιουργία και
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση
στην αγορά του ΗΒ για τις υπηρεσίες ηχοδιάσκεψης.

83. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εκτέλεση της αναληφθείσας δέσµευσης
ζητώντας εκθέσεις όπως και όταν το κρίνει σκόπιµο, σύµφωνα µε το σηµείο 1.δ)
της δέσµευσης των µερών (βλ. σηµείο 76).
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

84. Η συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε από τις εταιρείες ΒΤ και MCI στις
18.12.1996, σχετικά µε την πλήρη συγχώνευση µεταξύ των µερών της
κοινοποίησης, θα πρέπει να κηρυχθεί συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη
λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν πλήρως οι
δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι συµβαλλόµενοι έναντι της Επιτροπής, όσον αφορά
τα παρόντα και µελλοντικά δικαιώµατά τους στην ικανότητα των υποβρύχιων
υπερατλαντικών καλωδίων και την επιχείρηση ηχοδιάσκεψης Darome, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 76.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε από τις εταιρείες ΒΤ και MCI στις
18 ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την πλήρη συγχώνευση των αντίστοιχων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά
και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι οι συµβαλλόµενοι θα τηρήσουν
πλήρως τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν έναντι της Επιτροπής, και οι οποίες διατυπώνονται
στο σηµείο 76 της αιτιολογικής σκέψης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις εταιρείες:

British Telecommunications plc
81 Newgate Street
London EC1A 7AJ
United Kingdom

και

MCI Communications Corporation
1801 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006
USA

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 1997 Για την Επιτροπή

Karel VAN MIERT
Μέλος της Επιτροπής


