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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαΐου 1998

σχετικά µε διαδικασία δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου

(Υπόθεση αριθ. VI/M.993-Bertelsmann/Kirch/Premiere)
_________________

(Το κείµενο στη γερµανική 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,
στοιχείο  α),

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1310/972 και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

την απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1998 για την κίνηση της διαδικασίας στην
προκειµένη περίπτωση,

αφού έδωσε στις ενεχόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους
σχετικά µε τις αντιρρήσεις που προέβαλε η Επιτροπή,

έχοντας υπόψη τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις συγκεντρώσεις3,

Εκτιµώντας ότι:

1. Την 1η ∆εκεµβρίου 1997 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση δυνάµει του άρθρου 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 (στο εξής: «κανονισµός συγκεντρώσεων») για µια
συγκέντρωση µε την οποία η CLT-UFA S.A. (στο εξής: «CLT-UFA») και η Taurus
Beteiligungs-GmbH & Co. KG (στο εξής: «Taurus») θα αποκτούσαν τον κοινό έλεγχο,
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισµού συγκεντρώσεων, της
Premiere Medien GmbH & Co. KG (στο εξής: «Premiere»), της BetaDigital
Gesellschaft für digitale Fernsehdienste mbH (στο εξής: «BetaDigital») και
BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Vermarktung digitale
Infrastrukturen mbH (στο εξής: «BetaResearch»). Η προβλεπόµενη συγκέντρωση θα
πραγµατοποιείτο µε την αγορά µετοχών.

2. Στις 15 ∆εκεµβρίου 1997 η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την εφαρµογή της
προτεινόµενης συγκέντρωσης δυνάµει των άρθρων 7, παράγραφος 2 και 18,
παράγραφος 2 του κανονισµού συγκεντρώσεων εν αναµονή τελικής αποφάσεως.

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1, διορθωτικό: ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1.
3 ΕΕ C
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3. Με επιστολή της 22ας ∆εκεµβρίου 1997 η Γερµανία πληροφόρησε την Επιτροπή
δυνάµει του άρθρου 9, παράγραφος 2, του κανονισµού συγκεντρώσεων ότι η
συγκέντρωση απειλούσε µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης τον
σοβαρό περιορισµό του ανταγωνισµού σε έξι αγορές της Γερµανίας, έκαστη των
οποίων αποτελεί διακεκριµένη γεωγραφική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 9,
παράγραφος 7, του κανονισµού συγκεντρώσεων.

4. Στις 22 Ιανουαρίου 1998 η Επιτροπή αποφάσισε, δυνάµει του άρθρου 6, παράγραφος 1,
στοιχείο γ) του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και του άρθρου 57 της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ να κινήσει τη σχετική διαδικασία στην παρούσα περίπτωση.

5. Η συµβουλευτική επιτροπή εξέδωσε στις 6 και στις 25 Μαΐου 1998 γνώµη σχετικά µε
το προκείµενο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής.

Ι. ΤΑ ΜΕΡΗ

6. Η Bertelsmann AG (στο εξής: «Bertelsmann») αποτελεί την βασική µητρική επιχείρηση
του ηγετικού στον τοµέα των µέσων µαζικής επικοινωνίας γερµανικού οµίλου. Ο
όµιλος Bertelsmann δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της έκδοσης βιβλίων και
περιοδικών, των λεσχών βιβλίου, της τυπογραφίας, των µουσικών εκδόσεων και
ηχογραφήσεων ενώ διαθέτει χαρτοφυλάκιο συµµετοχών στον τοµέα της ιδιωτικής
τηλεόρασης. Η CLT-UFA αποτελεί κοινή επιχείρηση της Bertelsmann και της
Audiofina S.A., στην οποία οι µητρικές επιχειρήσεις έχουν συγχωνεύσει τα ευρωπαϊκά
τους τηλεοπτικά συµφέροντα. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται και το χαρτοφυλάκιο
µετοχών στην Premiere.

7. Η Taurus αποτελεί εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του οµίλου Kirch (στο εξής:
«Kirch»). Ο όµιλος Kirch αποτελεί τον µεγαλύτερο γερµανό προµηθευτή
κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων ο οποίος
δραστηριοποιείται επίσης και στον τοµέα της ιδιωτικής τηλεόρασης. Οι δραστηριότητες
του οµίλου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη Γερµανία.

ΙΙ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

8. Ο γερµανός προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης Premiere ανήκει σήµερα κατά
37,5% στην CLT-UFA 37,5% στην Canal+ S.A. (στο εξής: Canal+) και κατά 25% στην
Kirch. Το σχέδιο της συγκέντρωσης προβλέπει ότι η Canal+ θα πωλήσει τις συµµετοχές
της και ότι η CRT-UFA και η Kirch θα αυξήσουν τα µερίδιά τους στην Premiere
σε 50% η κάθε µία. Ταυτόχρονα, η Kirch θα κλείσει το δικό της κανάλι ψηφιακής
συνδροµητικής τηλεόρασης DF1 και θα µεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στην
Premiere. Επίσης θα µεταβιβάσει σε αυτήν το αθλητικό κανάλι DSF ενώ θα θέσει στη
διάθεσή της τα δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης και πληρωµής ανά θέαση που
διαθέτει [...]4. Με τον τρόπο αυτό η Premiere θα καταστεί πλατφόρµα προγραµµάτων
και µάρκετινγκ για την ψηφιακή συνδροµητική τηλεόραση χρησιµοποιώντας την
τεχνολογία d-box που της προσφέρει η Kirch, η οποία λειτουργεί µε ιδιόκτητο σύστηµα
κρυπτογράφησης. Προς τον σκοπό αυτό η Premiere θα δηµιουργεί δέσµες
προγραµµάτων ιδίας παραγωγής ή αγορασµένων τις οποίες θα εµπορεύεται. Εκτός
αυτού, θα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης συνδροµών (Subscriber Management
Services � SMS) τόσο στην Premiere Digital όσο και σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς.

                                                
4 Μη δηµοσιευόµενο στοιχείο. Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία όπως µερίδια αγοράς, κύκλος εργασιών κλπ

αντικαθίστανται για εµπιστευτικούς λόγους µε [...]. Το ίδιο και τα µέρη του κειµένου µε εµπιστευτικό
χαρακτήρα.
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Θα αναπτύξει την υποδοµή αποκωδικοποίησης (υπό µορφή συσκευών
αποκωδικοποίησης - set top box) η οποία απαιτείται για τη λήψη ψηφιακών
τηλεοπτικών εκποµπών. Επίσης, θα διαθέτει ένα σύστηµα πρόσβασης υπό όρους
(conditional access) για τις ψηφιακές τηλεοπτικές εκποµπές που µεταδίδονται
δορυφορικά.

9. Ταυτόχρονα, η CLT-UFA θα αποκτήσει το 50% των µετοχών της BetaDigital, η οποία
σήµερα ανήκει εξ ολοκλήρου στην Kirch. Η BetaDigital λειτουργεί ένα κέντρο
εκποµπών (Playout Center) για δορυφορικά µεταδιδόµενη ψηφιακή τηλεόραση και στο
µέλλον θα προσφέρει στην Premiere και σε άλλους ενδιαφερόµενους τρίτους,
υπηρεσίες επεξεργασίας και µετάδοσης, όπως κρυπτογράφηση, βιντεοσυµπίεση,
πολυπλεξία και ανοδική ζεύξη δορυφόρου. Η BetaDigital σήµερα προσφέρει υπηρεσίες
ανοδικής ζεύξης και τα κανάλια DSF, Pro 7 και [...].

10. Η CLT-UFA θα αποκτήσει επίσης το 50% των µετοχών της BetaResearch, η οποία
ανήκει επίσης εξ ολοκλήρου σήµερα στον όµιλο Kirch. Η BetaResearch αποτελεί τον
κάτοχο αποκλειστικών και αορίστου διαρκείας αδειών εκµετάλλευσης που έχουν
χορηγηθεί για τη Γερµανία, την Αυστρία και το γερµανόφωνο τµήµα της Ελβετίας σε
σχέση µε την βασιζόµενη στον αποκωδικοποιητή d-box τεχνολογία Beta για την
κρυπτογράφηση τηλεοπτικών προγραµµάτων. Εκχωρητής είναι η DigCo B.V., η οποία
ανήκει εξ ηµισείας στην Kirch και την Irdeto B.V., η οποία ανήκει στον
νοτιοαφρικανικό όµιλο MIH. Η BetaResearch δραστηριοποιείται στον τοµέα της
ανάπτυξης λογισµικού αποκωδικοποίησης και θα ασχοληθεί µε την περαιτέρω
ανάπτυξη του λογισµικού κρυπτογράφησης και λειτουργίας για την τεχνολογία d-box.
Θα χορηγήσει άδειες εκµετάλλευσης της τεχνολογίας αυτής στην Premiere, την
Deutsche Telekom AG (στο εξής «Telekom»), καθώς και σε άλλους προµηθευτές
προγραµµάτων και κατασκευαστές αποκωδικοποιητών, θα παράγει η ίδια δοµοστοιχεία
πρόσβασης υπό όρους (στο εξής «CA-Module») και έξυπνες κάρτες τα οποία θα
προµηθεύει σε κατασκευαστές d-box, ενώ θα αναλαµβάνει και θα εκτελεί εργασίες εξ
ονόµατος τρίτων. Έχει ήδη λάβει σχετικές παραγγελίες από [...].

11. Στη «Συµφωνία για τη δηµιουργία καλωδιακής πλατφόρµας για την ψηφιακή
τηλεόραση, ουδέτερης όσον αφορά τους προµηθευτές προγραµµάτων», η Telekom έχει
συµβληθεί στη συµφωνία µεταξύ Kirch και Bertelsmann σχετικά µε την βασιζόµενη
στον αποκωδικοποιητή d-box τεχνολογία πρόσβασης Beta, αποκτώντας έτσι µια
τεχνική πλατφόρµα για την ψηφιακή διανοµή προγραµµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης µέσω του δικού της καλωδιακού δικτύου. Προτίθεται, επίσης, να
αποκτήσει µετοχές στη BetaResearch προκειµένου να εξασφαλίσει ότι θα έχει τα
απαραίτητα δικαιώµατα στην βασιζόµενη στον αποκωδικοποιητή d-box τεχνολογία
πρόσβασης Beta. Η πράξη αυτή αποτελεί το αντικείµενο της διαδικασίας IV/Μ.1027-
Deutsche Telekom/BetaResearch. Παρότι, από τεχνική άποψη, πρόκειται για δύο
διαφορετικές συγκεντρώσεις οι οποίες, εξάλλου, κοινοποιήθηκαν χωριστά, στην
πραγµατικότητα συνδέονται στενά µεταξύ τους. Οι δύο συγκεντρώσεις αυτές µαζί θα
προσφέρουν το πλαίσιο για την εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης στη Γερµανία.

ΙΙΙ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

12. Η Premiere ελέγχεται σήµερα από κοινού από την CLT-UFA, την Kirch και την Canal+
δεδοµένου ότι και οι τρεις µέτοχοι διαθέτουν δικαίωµα αρνησικυρίας για εµπορικές
αποφάσεις. Η συγκέντρωση θα έχει ως αποτέλεσµα την µεταβολή της σύνθεσης του
ελέγχου. Μετά την αποχώρηση της Canal+, οι CLT-UFA και Kirch θα κατέχουν εξ
ηµισείας τις µετοχές της Premiere και θα την ελέγχουν από κοινού, µε συνέπεια να
πρέπει στο εξής να λαµβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις που την αφορούν µε
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αµοιβαία συµφωνία. Ταυτόχρονα, η Kirch θα εισφέρει στην Premiere σηµαντικά
σχετιζόµενα µε την αγορά περιουσιακά στοιχεία τόσο υπό µορφή καναλιών όπως
το DF1 και το αθλητικό κανάλι DSF όσο και των δικαιωµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης και πληρωµής ανά θέαση τα οποία κατέχει και θα µεταβιβάσει σε αυτήν. Η
µεταβίβαση των ψηφιακών δραστηριοτήτων της Kirch στην Premiere θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική επέκταση του πεδίου δραστηριοτήτων της Premiere.

13. Η Premiere θα εκτελεί σε µόνιµη βάση όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης
οικονοµικής οντότητας και δεν θα οδηγήσει σε συντονισµό της ανταγωνιστικής
συµπεριφοράς των CLT-UFA και Kirch. Θα συνεχίσει να κινείται στον τοµέα της
συνδροµητικής τηλεόρασης της Γερµανίας και θα αναπτύξει, παράλληλα µε τα κατά
πλειοψηφία αναλογικά προγράµµατα συνδροµητικής τηλεόρασης, και ψηφιακά
προγράµµατα συνδροµητικής τηλεόρασης τόσο ως προµηθευτής προγραµµάτων όσο
και σε επίπεδο πλατφόρµας προγραµµάτων και µάρκετινγκ. Παρότι σήµερα
εξακολουθεί να αποκτά δικαιώµατα µετάδοσης συνδροµητικής τηλεόρασης από την
Taurus, µόλις λήξουν οι συµφωνίες που έχει συνάψει η Taurus µε τους δικαιοπάροχους
η Premiere θα αποκτήσει η ίδια τα δικαιώµατα αυτά [...]. Από τη στιγµή που
ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, η Kirch και η CLT-UFA/Bertelsmann θα
δραστηριοποιούνται στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης και στην αγορά
δικαιωµάτων µετάδοσης συνδροµητικής τηλεόρασης µόνον µέσω της συµµετοχής τους
στην Premiere. Εποµένως, αύξηση των µεριδίων τους στην Premiere µετά την
αποχώρηση της Canal+, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη της Premiere σε
πλατφόρµα ψηφιακών προγραµµάτων και µάρκετινγκ, συνεπώς, συνιστά συγκέντρωση
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού
συγκεντρώσεων.

14. Η CLT-UFA και η Kirch θα κατέχουν εξ ηµισείας τις µετοχές της BetaDigital και θα
την ελέγχουν από κοινού. Η BetaDigital θα εκτελεί σε µόνιµη βάση όλες τις λειτουργίες
µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας και δεν πρέπει να οδηγήσει στον συντονισµό
της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς µεταξύ CLT-UFA και Kirch. Παρότι σήµερα
πελάτες των τεχνικών υπηρεσιών της BetaDigital είναι κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις
συνδεόµενες µε την CLT-UFA και την Kirch η παροχή των υπηρεσιών αυτών σε
τρίτους όχι µόνο προγραµµατίζεται για το µέλλον αλλά έχει ήδη, σε κάποιο βαθµό,
γίνει  πραγµατικότητα. Από αυτό είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι από τη στιγµή που
διαδοθεί στη Γερµανία η ψηφιακή τηλεόραση, η BetaDigital θα ενεργεί όλο και
περισσότερο για λογαριασµό τρίτων. Ως εκ τούτου η BetaDigital θα πρέπει να
θεωρηθεί ως απολύτως ανεξάρτητη επιχείρηση. ∆εδοµένου ότι στον τοµέα των
τεχνικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης η µόνη επιχείρηση που δραστηριοποιείται
σε κάποιο βαθµό είναι η CLT-UFA (µέσω του Cologne Broadcasting Center GmbH),
ούτε και στον τοµέα αυτόν θα υπάρχει συντονισµός της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς
µεταξύ CLT-UFA και Kirch. Η συµµετοχή της CLT-UFA στην BetaDigital, ως εκ
τούτου, συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)
του κανονισµού των συγκεντρώσεων η οποία έχει τη µορφή συγκεντρωτικής κοινής
επιχείρησης.

15. Κατ' αρχήν, η CLT-UFA και η BetaTechnik, η οποία ανήκει στον όµιλο Kirch, θα
συµµετέχουν εξ ηµισείας στην BetaResearch. Από τη στιγµή που η Telekom αποκτήσει
µετοχές στην BetaResearch, η Telekom, CLT-UFA και Kirch θα ελέγχουν την
BetaResearch από κοινού. Στη «συµφωνία για την αναδιάρθρωση της BetaResearch»
(στο εξής: «συµφωνία αναδιάρθρωσης»), ορίζεται ότι οι σηµαντικές επιχειρηµατικές
αποφάσεις, [...], θα πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα κατά τη συνεδρίαση των µετόχων.
Η BetaResearch θα εκτελεί σε µόνιµη βάση όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης
οικονοµικής οντότητας και δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο συντονισµό της
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ανταγωνιστικής συµπεριφοράς της CLT-UFA και της Kirch. Η BetaResearch όχι µόνο
θα δίνει άδειες εκµετάλλευσης της τεχνολογίας d-box σε επιχειρήσεις όπως η Telekom
και η BetaDigital οι οποίες σκοπεύουν να προσφέρουν τεχνικές υπηρεσίες ψηφιακής
τηλεόρασης, αλλά θα χορηγεί άδειες και σε προµηθευτές προγραµµάτων οι οποίοι
επιθυµούν να προσφέρουν οι ίδιοι τις απαραίτητες τεχνικές υπηρεσίες. Θα χορηγεί
άδειες εκµετάλλευσης σε ενδιαφερόµενους κατασκευαστές αποκωδικοποιητών και θα
τους προµηθεύει µε δοµοστοιχεία CA, ενώ θα αναπτύσσει λογισµικό
αποκωδικοποίησης για λογαριασµό τρίτων. Συνεπώς, πέραν των επιχειρηµατικών της
σχέσεων µε τις µητρικές της επιχειρήσεις και µε επιχειρήσεις συνδεόµενες µε αυτές,
είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι η BetaResearch θα συναλλάσσεται µε τρίτους στον τοµέα
της έκδοσης αδειών εκµετάλλευσης σε αρκετά σηµαντικό βαθµό και ως εκ τούτου θα
έχει δική της πρόσβαση στην αγορά. Συνεπώς, η BetaResearch, θα πρέπει να θεωρηθεί
ως καθ' όλα ανεξάρτητη επιχείρηση. ∆εδοµένου ότι η CLT-UFA είναι η µόνη η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα της τεχνολογίας ψηφιακής κωδικοποίησης για την
συνδροµητική τηλεόραση, µέσω της συµµετοχής της Bertelsmann S.A., δεν υπάρχει
κίνδυνος συντονισµού της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς µεταξύ CLT-UFA και Kirch.
Η συµµετοχή της CLT-UFA στην BetaResearch ως εκ τούτου συνιστά συγκέντρωση
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού
συγκεντρώσεων η οποία έχει τη µορφή συγκεντρωτικής κοινής επιχείρησης.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

16. Η Bertelsmann και Kirch σηµειώνουν από κοινού παγκόσµιο κύκλο εργασιών άνω των
5 δισ. ECU. Έκαστη σηµειώνει συνολικό κύκλο εργασιών σε όλη την Κοινότητα άνω
των 250 εκατ. ECU. Η Kirch µόνη της, πραγµατοποιεί πάνω από τα δύο τρίτα του
συνολικού κύκλου εργασιών της στην Κοινότητα στο ίδιο και το αυτό κράτος µέλος,
δηλαδή τη Γερµανία. Ως εκ τούτου η συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση και δεν
συνιστά περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

17. Η προτεινόµενη συγκέντρωση επηρεάζει κυρίως τις αγορές

� συνδροµητικής τηλεόρασης

� τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης

Α. Σχετικές αγορές προϊόντος

1. Συνδροµητική τηλεόραση

18. Η συνδροµητική τηλεόραση αποτελεί µια σχετική αγορά προϊόντος η οποία διαφέρει
από εκείνη της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης δηλαδή ιδιωτικούς σταθµούς
χρηµατοδοτούµενους από διαφηµίσεις και κρατικούς σταθµούς χρηµατοδοτούµενους
µέσω της επιβολής τελών και κατά ένα µέρος µέσω διαφηµίσεων5. Παρότι στην
περίπτωση της τηλεόρασης που χρηµατοδοτείται από τέλη και διαφηµίσεις, υπάρχει
εµπορική σχέση µόνο µεταξύ του προµηθευτή του προγράµµατος και του
διαφηµιστικού κλάδου, στην περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης υπάρχει
εµπορική σχέση µόνον µεταξύ του προµηθευτή του προγράµµατος και του θεατή ως
συνδροµητή. Οι όροι ανταγωνισµού, συνεπώς, διαφέρουν για τα δύο είδη τηλεόρασης.
Ενώ στην περίπτωση της χρηµατοδοτούµενης από τέλη και διαφηµίσεις τηλεόρασης τα

                                                
5 Βλ. Απόφαση 94/922/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση MSG Media Siervice, EE L 364, 31.12.1994, σ. 1,

σηµεία 32 και 33 της αιτιολογικής σκέψης.
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ποσοστά ακροαµατικότητας και τα διαφηµιστικά έσοδα αποτελούν τις βασικές
παραµέτρους, στην περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης οι αποφασιστικοί
παράγοντες είναι η διαµόρφωση των προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντα διαφόρων οµάδων στόχων και το ύψος των συνδροµών. Σύµφωνα µε µία
µελέτη της GfK-Fernsehforschung οι πελάτες της συνδροµητικής τηλεόρασης
αφιερώνουν κατά µέσο όρο περίπου το 90% του «χρόνου που διαθέτουν για
τηλεόραση» σε προγράµµατα µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης και το 10% σε
συνδροµητικά προγράµµατα. Το γεγονός ότι οι συνδροµητές, παρά την περιορισµένη
χρήση, είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν το σηµαντικό κόστος της συνδροµής
αποδεικνύει ότι στην περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης πρόκειται για ένα
σαφώς προσδιορισµένο αγαθό µε συγκεκριµένη προστιθέµενη χρησιµότητα. Στο
πλαίσιο της αναπτυσσόµενης ψηφιοποίησης θα µπορούσε να υπάρξει κάποια σύγκλιση
µεταξύ συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης. Αυτό θα ίσχυε ιδιαίτερα
στην περίπτωση που τα µη κερδοσκοπικά κανάλια αρχίσουν να προσφέρονται στο
µέλλον κατά πλειοψηφία σε δέσµες προγραµµάτων καταρτιζόµενες από προµηθευτές
συνδροµητικής τηλεόρασης. Σε καµία περίπτωση, όµως, δεν µπορεί σήµερα, µε βάση
το ενδεχόµενο αυτό, να υποτεθεί η ύπαρξη µίας ενιαίας αγοράς για συνδροµητική και
µη κερδοσκοπική τηλεόραση. Η αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης περιλαµβάνει
επίσης την πληρωµή ανά κανάλι και την πληρωµή ανά θέαση. Η αγορά συνδροµητικής
τηλεόρασης δεν µπορεί να διαιρεθεί σε αναλογική και ψηφιακή συνδροµητική
τηλεόραση. Η ψηφιακή συνδροµητική τηλεόραση αποτελεί επόµενο στάδιο εξέλιξης
της αναλογικής συνδροµητικής τηλεόρασης και ως εκ τούτου δεν αποτελεί χωριστή
σχετική αγορά προϊόντος. Εξάλλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µέσα στα επόµενα
χρόνια η αναλογική µετάδοση συνδροµητικής τηλεόρασης θα αντικατασταθεί πλήρως
από την ψηφιακή. Βάσει του επιχειρηµατικού προγράµµατος της Premiere, οι
αναλογικές συνδροµές θα µετατραπούν σε ψηφιακές έτσι ώστε το 2002 να υπάρχουν
µόνον συνδροµητές ψηφιακής τηλεόρασης.

2. Τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης

19. Η συνδροµητική τηλεόραση απαιτεί ειδική τεχνική υποδοµή για την κρυπτογράφηση
των τηλεοπτικών σηµάτων και την αποκρυπτογράφησή τους από τους θεατές που έχουν
τη σχετική άδεια. Αυτό επιτυγχάνεται µε συσκευή αποκωδικοποίησης η οποία
εγκαθίσταται στην κατοικία του εκάστοτε συνδροµητή. Οι αποκωδικοποιητές ψηφιακής
συνδροµητικής τηλεόρασης δεν αποκρυπτογραφούν µόνο τα σήµατα που έχουν
κρυπτογραφηθεί στο σύστηµα πρόσβασης, αλλά τα µετατρέπουν επίσης έτσι ώστε τα
σήµατα ψηφιακής τηλεόρασης να µπορούν να λαµβάνονται από συσκευές αναλογικής
τηλεόρασης. Για την καλωδιακή και τη δορυφορική τηλεόραση χρησιµοποιούνται
ανάλογα µε την περίπτωση διαφορετικοί αποκωδικοποιητές.

20. Εκτός από τους αποκωδικοποιητές, η συνδροµητική τηλεόραση απαιτεί και ένα
σύστηµα πρόσβασης υπό όρους. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει την µετάδοση
κρυπτογραφηµένων δεδοµένων, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες ως προς τα
προγράµµατα ή τις δέσµες προγραµµάτων που σχετίζονται µε τις συνδροµές και
σχετικά µε το δικαίωµα των συνδροµητών να λαµβάνουν τα προγράµµατα αυτά, µαζί
µε το τηλεοπτικό σήµα και ενδεχοµένως έξυπνες κάρτες οι οποίες διατίθενται στους
θεατές και είναι σε θέση να αποκρυπτογραφούν τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα µε τα
οποία επιτρέπεται η πρόσβαση και να τα µεταδίδουν στον αποκωδικοποιητή.

21. Η περιγραφείσα υποδοµή αποτελεί το υπόβαθρο για τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε
την παροχή συνδροµητικής τηλεόρασης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως τη
διαχείριση της πρόσβασης υπό όρους και το µάρκετινγκ των αποκωδικοποιητών και
των έξυπνων καρτών. Οι τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης απαιτούν
ειδική τεχνολογία για τη δορυφορική και καλωδιακή µετάδοση σηµάτων ψηφιακής
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τηλεόρασης. Στην περίπτωση της δορυφορικής µετάδοσης, το τηλεοπτικό σήµα
υφίσταται επεξεργασία στο κέντρο εκποµπών (playout center) και µεταδίδεται στον
αντίστοιχο δορυφορικό αναµεταδότη από τον οποίο µπορεί να εκπέµπεται και να
λαµβάνεται άµεσα από κάθε συνδροµητή δορυφορικής τηλεόρασης που χρησιµοποιεί
αποκωδικοποιητή δορυφορικής λήψης. Στην περίπτωση της καλωδιακής διανοµής,
όµως, τα επεξεργασµένα τηλεοπτικά σήµατα εκπέµπονται από το δορυφορικό
αναµεταδότη σε µια κεφαλή καλωδιακού δικτύου όπου µετατρέπονται σε καλωδιακά
σήµατα και κατόπιν τροφοδοτούνται στο καλωδιακό δίκτυο. Παρά τη διαφορετική
τεχνολογία µετάδοσης που απαιτείται για τη δορυφορική και την καλωδιακή µετάδοση,
δεν φαίνεται να είναι απολύτως απαραίτητη η αντίστοιχη υποδιαίρεση της αγοράς
τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης σε δύο χωριστές υποαγορές. Τόσο η
δορυφορική όσο και η καλωδιακή µετάδοση απαιτούν τις ίδιες τεχνικές υπηρεσίες για
την παροχή συνδροµητικής τηλεόρασης. Σε τελική ανάλυση όµως το ερώτηµα µπορεί
να παραµείνει ανοικτό δεδοµένου ότι δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης
από πλευράς ανταγωνισµού.

Β. Γεωγραφικές αγορές αναφοράς

22. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς για τις αγορές προϊόντων που περιγράφονται
παραπάνω περιορίζεται στη Γερµανία ή σε κάθε περίπτωση στο γερµανόφωνο χώρο
που περιλαµβάνει τη Γερµανία, την Αυστρία και το γερµανόφωνο τµήµα του Βελγίου
και τη γερµανόφωνη Ελβετία. Στον γερµανόφωνο χώρο θα µπορούσε να περιληφθεί και
το Λουξεµβούργο αν ληφθούν υπόψη οι τηλεοπτικές συνήθειες του κοινού.

1. Συνδροµητική τηλεόραση

23. Παρά το γεγονός ότι σε ορισµένες εξειδικευµένες αγορές, κανάλια όπως το αθλητικό
κανάλι Eurosport εκπέµπονται σε όλη την Ευρώπη, η τηλεοπτική µετάδοση
εξακολουθεί να είναι οργανωµένη σε εθνική βάση. Όπως έχει ήδη διαπιστώσει σε
διάφορες προηγούµενες αποφάσεις η Επιτροπή6, εξ αιτίας κυρίως των διαφορετικών
κανονιστικών ρυθµίσεων που ισχύουν, των γλωσσικών φραγµών, πολιτιστικών
παραγόντων και διαφόρων άλλων συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν στα κράτη
µέλη (π.χ. διάρθρωση της αγοράς καλωδιακής τηλεόρασης), οι τηλεοπτικές αγορές
έχουν εθνικό χαρακτήρα.

24. Η Γερµανία αποτελεί συνεπώς τη γεωγραφική αγορά αναφοράς για τη συνδροµητική
τηλεόραση. Η Επιτροπή κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα στην υπόθεση MSG Media
Service παρότι στην απόφαση εκείνη ανέφερε ότι αν ληφθεί υπόψη η έλλειψη
γλωσσικού φραγµού, στο µέλλον θα µπορεί να ληφθεί ως βάση η ύπαρξη µιας αγοράς
γερµανικής συνδροµητικής τηλεόρασης7. Η έρευνα της Επιτροπής στην προκειµένη
περίπτωση έφερε στο φως διάφορους λόγους βάσει των οποίων δύναται να θεωρηθεί
ότι η γεωγραφική αγορά αναφοράς για τη συνδροµητική τηλεόραση εκτείνεται πέραν
της Γερµανίας και, ελλείψει γλωσσικού φραγµού, καλύπτει ολόκληρο το γερµανόφωνο
χώρο. Ωστόσο, το θέµα αυτό µπορεί να παραµείνει ανοικτό σε τελική ανάλυση
δεδοµένου ότι η ανταγωνιστική αξιολόγηση της συγκέντρωσης θα µείνει αµετάβλητη
ακόµα και αν ληφθεί ως βάση µια αγορά η οποία καλύπτει ολόκληρη την περιοχή αυτή.

2. Τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης

25. Οι τεχνικές υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης συνδέονται στενά µε την προσφορά
συνδροµητικής τηλεόρασης. Στην απόφασή της στην υπόθεση MSG Media Service8, η

                                                
6 Υποθέσεις: MSG Media Service, (υποσηµείωση 5) παράγραφος 46· Απόφαση 96/346/ΕΚ της Επιτροπής,

RTL/Veronica/Endemol, EE L 134, 5.6.1996, σ. 32, παράγραφος 25.
7 Βλ. υποσηµείωση 5, παράγραφος 51.
8 Βλ. υποσηµείωση 5, παράγραφοι 52, 53 και 54.
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Επιτροπή βασίστηκε στην υπόθεση ότι η γεωγραφική αγορά αναφοράς περιοριζόταν
στη Γερµανία δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι στο µέτρο που οι γερµανοί προµηθευτές
ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης αποκτούσαν συνδροµητές σε άλλες
γερµανόφωνες περιοχές, η αγορά υπηρεσιών της MSG θα επεκτεινόταν κατά πάσα
πιθανότητα και στις περιοχές εκείνες. Στην παρούσα περίπτωση, η αγορά τεχνικών
υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης δύναται να θεωρηθεί ότι καλύπτει ολόκληρο
τον γερµανόφωνο χώρο είτε ληφθεί ως βάση η ύπαρξη χωριστής αγοράς δορυφορικής
µετάδοσης είτε η ύπαρξη µιας ευρύτερης αγοράς δορυφορικής και καλωδιακής
µετάδοσης.

Γ. Επιπτώσεις της συγκέντρωσης

1. Οργάνωση της συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία µετά τη συγκέντρωση

α) Πλατφόρµα προγραµµάτων

26. Η Premiere θα δηµιουργήσει µια πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετινγκ και θα
διανέµει τα προγράµµατά της χρησιµοποιώντας την τεχνική πλατφόρµα της Telekom
δια µέσου των καλωδιακών δικτύων αυτής, ενώ για τη δορυφορική µετάδοση θα
χρησιµοποιεί τη δική της τεχνική πλατφόρµα. Θα δηµιουργεί δέσµες προγραµµάτων
που θα περιλαµβάνουν τηλεοπτικά προγράµµατα που θα παράγει η ίδια ή/και που θα
έχει παραγγείλει σε τρίτους, δέσµες τις οποίες θα εµπορεύεται είτε άµεσα η ίδια είτε
µέσω του κλάδου. Επίσης θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συνδροµών όχι µόνο για
την Premiere Digital αλλά και για άλλους προµηθευτές προγραµµάτων. Επίσης θα
δώσει προτεραιότητα στη δηµιουργία της απαιτούµενης για τη λήψη ψηφιακής
τηλεόρασης υποδοµής αποκωδικοποιητών (συσκευές αποκωδικοποίησης
τοποθετούµενες επάνω στους τηλεοπτικούς δέκτες - set top boxes).

β) Τεχνική πλατφόρµα

27. Η τεχνική πλατφόρµα υπό τη στενότερη έννοια, δηλαδή ο έλεγχος της πρόσβασης υπό
όρους και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών που συνδέονται µε αυτόν, θα οργανώνονται
διαφορετικά στην περίπτωση της δορυφορικής µετάδοσης απ' ότι στην περίπτωση της
καλωδιακής µετάδοσης. Η τεχνική πλατφόρµα κρυπτογραφεί το σήµα του
προγράµµατος που πρόκειται να µεταδοθεί, τα οποία λαµβάνει από τον προµηθευτή του
προγράµµατος, και στη συνέχεια τα µεταδίδει στους συνδροµητές. Στην περίπτωση της
δορυφορικής µετάδοσης, ο έλεγχος της πρόσβασης και οι συνδεόµενες µε αυτόν
τεχνικές υπηρεσίες θα παρέχονται από την BetaDigital, ενώ στην περίπτωση της
καλωδιακής διανοµής ο έλεγχος της πρόσβασης θα γίνεται από την Telekom, η οποία
θα προσφέρει έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγραµµάτων υπό µορφή ενός στοιχειώδους
µέσου πλοήγησης (navigator).

28. Η τεχνολογία αποκωδικοποίησης αποτελεί µέρος της τεχνικής πλατφόρµας. Οι CLT-
UFA, Kirch και Telekom συµφώνησαν να χρησιµοποιούν την τεχνολογία d-box και την
τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης Beta (που αναπτύχθηκε από κοινού µε την Kirch) για
τους σκοπούς της κρυπτογράφησης όσον αφορά την καλωδιακή διανοµή και τη
δορυφορική εκποµπή προγραµµάτων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρησιµοποίηση
της τεχνολογίας πρόσβασης Beta από την Premiere και την Telekom από τεχνική
άποψη, η CLT-UFA και η Telekom θα αποκτήσουν µετοχές στην BetaResearch, στην
οποία ανήκουν τα δικαιώµατα για τα συστήµατα κρυπτογράφησης και
αποκωδικοποίησης.

2. Αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης

α) ∆εσπόζουσα θέση στην αγορά



10

29. Η προτεινόµενη συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία ή την ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης για την Premiere στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης στη
Γερµανία.

i) Η Premiere θα αποκτήσει σχεδόν το µονοπώλιο ως προµηθευτής συνδροµητικής
τηλεόρασης

30. Σήµερα, η Premiere και η DF1 αποτελούν στην ουσία τους µόνους προµηθευτές
συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία. Παρότι η Canal+ δραστηριοποιείται στη
Γερµανία, προσφέροντας τη δέσµη προγραµµάτων «Multithematiques» η οποία
περιλαµβάνει τρία συνδροµητικά κανάλια ειδικού ενδιαφέροντος, η δέσµη µεταδίδεται
σήµερα µέσω της πλατφόρµας της DF1. Η Premiere διαθέτει περίπου 1,5 εκατ.
συνδροµητές (Νοέµβριος 1997), συµπεριλαµβανοµένων και 100.000 συνδροµητών για
την Premiere Digital (∆εκέµβριος 1997). Η DF1 διαθέτει περίπου [<100.000]
συνδροµητές για την δέσµη ψηφιακών προγραµµάτων (Νοέµβριος 1997). Από τα
στοιχεία αυτά συνάγεται ότι η Premiere ήδη κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης. Η θέση αυτή όµως δεν είναι εντελώς απρόσβλητη
δεδοµένου ότι η Kirch διαθέτει εκτενή και σηµαντικά δικαιώµατα σε κινηµατογραφικές
ταινίες και αθλητικά γεγονότα ενώ η Premiere εξαρτάται ιδιαίτερα από τα δικαιώµατα
συνδροµητικής τηλεόρασης της Kirch. Ακόµη και στην περίπτωση που η Kirch, όπως
εξηγείται στο σηµείο 12, συµµετείχε στον έλεγχο της Premiere, θα εξακολουθούσε να
υπάρχει σοβαρός ανταγωνισµός µεταξύ Premiere και DF1. Ανεξάρτητα από τη
συµµετοχή της στην Premiere το 1996 η Kirch άρχισε να δηµιουργεί µία ψηφιακή
πλατοφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης σε ανταγωνισµό µε την Premiere. Αυτό
οδήγησε σε ανελέητο ανταγωνισµό µεταξύ Premiere και DF1 και σε πολυάριθµες
δικαστικές διενέξεις. Ο ανταγωνισµός αυτός µεταξύ άλλων φαίνεται και από το γεγονός
ότι µέχρι τη συµφωνία του Ιουνίου 1997 για την συγκέντρωση, οι Premiere και Kirch
χρησιµοποιούσαν διαφορετικά σχήµατα αποκωδικοποίησης. Με την συγκέντρωση, ο
ανταγωνισµός αυτός θα εκλείψει και θα υπάρχει στην ουσία µόνο ένας προµηθευτής
συνδροµητικής τηλεόρασης, ο οποίος θα συνδυάζει τις πηγές προγραµµάτων της CLT-
UFA και της Kirch.

ii) Η Premiere θα αποτελεί τη µόνη πλατφόρµα προγραµµάτων για τη συνδροµητική
τηλεόραση

31. Σήµερα η Premiere προσφέρει ένα κανάλι αναλογικής συνδροµητικής τηλεόρασης το
οποίο µεταδίδει κυρίως ταινίες πρώτης διαλογής (πρώτη εκποµπή πρόσφατων
κινηµατογραφικών ταινιών) και αθλητικών εκδηλώσεων. Η Premiere Digital προσφέρει
άλλα δύο κανάλια τα οποία εκπέµπουν το αναλογικό πρόγραµµα µε κλιµακωτούς
χρόνους εκποµπής. Η ψηφιακή παροχή περιλαµβάνει κινηµατογραφικές ταινίες σε
βάση θέασης. Η DF1 προσφέρει ένα βασικό πακέτο αποτελούµενο από 20 κανάλια
(συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων ξένων καναλιών δωρεάν τηλεόρασης και του
συνδροµητικού καναλιού Planet της Canal+). Επίσης προσφέρει τρία ακόµα πακέτα
(ταινίες, αθλητισµό και επιστηµονική φαντασία), τέσσερα κανάλια ειδικού
ενδιαφέροντος στα οποία µπορεί να γίνει κανείς συνδροµητής χωριστά
(συµπεριλαµβανοµένων και δύο καναλιών που ανήκουν στην Canal+), καθώς και
κινηµατογραφικές ταινίες µε πληρωµή ανά θέαση.

32. Η µετατροπή της Premiere σε κοινή επιχείρηση ανήκουσα εξ ηµισείας στις CLT-UFA
και Kirch και η παύση των δραστηριοτήτων της DF1 ως ανεξάρτητου προµηθευτή
συνδροµητικής τηλεόρασης σηµαίνει ότι στο εγγύς µέλλον η Premiere θα αποτελεί την
µόνη πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετινγκ συνδροµητικής τηλεόρασης στη
Γερµανία. Με τη συγκέντρωση, θα περιέλθουν στην Premiere σηµαντικά περιουσιακά
στοιχεία, [...]. Ταυτόχρονα, η DF1 θα παύσει να µεταδίδει προγράµµατα καθώς και τις
υπόλοιπες δραστηριότητές της. Η Taurus Film, επιπλέον, θα µεταβιβάσει στην Premiere
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[...]. Η Premiere θα αποκτήσει τον αθλητικό σταθµό DSF, ο οποίος στο µέλλον θα
προσφέρει τηλεοπτικά κανάλια για τη δέσµη προγραµµάτων της Premiere και θα
λειτουργεί ένα πρόσθετο αθλητικό κανάλι µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης. Επίσης θα
αναλάβει τη λειτουργία [<20] αναµεταδοτών της DF1 και [<10] της CLT-UFA, καθώς
και την ευθύνη της σύµβασης µεταξύ Kirch και Nokia για πάνω από ένα εκατοµµύριο
αποκωδικοποιητές d-box.

33. [...].

iii) Η Premiere θα έχει πρόσβαση στις ελκυστικότερες και πληρέστερες πηγές
προγραµµάτων

34. Η πρόσβαση σε πηγές προγραµµάτων είναι µεγάλης σηµασίας για την επιτυχία της
συνδροµητικής τηλεόρασης. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πρόσβαση σε ταινίες πρώτης
διαλογής και µεγάλα αθλητικά γεγονότα. Η µετάδοσή τους στα κανάλια Premium
(πρώτης διαλογής) τα οποία είναι γνωστά και ως «anchor channels» κινούν το
ενδιαφέρον µεταξύ των µελλοντικών συνδροµητών για τις δέσµες συνδροµητικής
τηλεόρασης. Η πρόσβαση σε ένα απόθεµα κινηµατογραφικών ταινιών που έχουν ήδη
προβληθεί στην τηλεόραση και σε τηλεοπτικές παραγωγές που δύνανται να µεταδοθούν
σε επανάληψη είναι επίσης σηµαντική. Προγράµµατα "Library" όπως αυτά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κυρίως για τη λειτουργία των καναλιών ειδικού ενδιαφέροντος, όπως
τα κανάλια κινηµατογραφικών ταινιών ή επιστηµονικής φαντασίας, κωµωδιών και
ντοκιµαντέρ.

35. Η Premiere θα έχει πρόσβαση σε µοναδικές για τη Γερµανία πηγές προγραµµάτων δια
µέσω των µητρικών της επιχειρήσεων CLT-UFA και Kirch χάρη στη θέση που αυτές
κατέχουν στις αγορές δικαιωµάτων µετάδοσης προγραµµάτων. Για λόγους
εµπιστευτικούς δεν δύνανται να δοθούν αναλυτικά στοιχεία.

36. Η Kirch αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή κινηµατογραφικών ταινιών και
προγραµµάτων ψυχαγωγίας για την τηλεόραση στη Γερµανία. Στην απόφασή της για
την υπόθεση MSG Media Serice, η Επιτροπή επεσήµανε ότι η Kirch είχε στη διάθεσή
της ένα απόθεµα 15.000 ταινιών κάθε είδους και 50.000 ωρών τηλεοπτικών
προγραµµάτων, ενώ διέθετε και εκτενείς παραγωγικές δραστηριότητες στον τοµέα του
κινηµατογράφου και της τηλεόρασης9. Εν τω µεταξύ, την περίοδο [...], η Kirch συνήψε
[...] συµφωνίες παραγωγής (output deals) για δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης
µε διάφορα κινηµατογραφικά στούντιο, µε [...] µεγάλα στούντιο του Hollywood
αποκτώντας έτσι κυρίαρχη θέση στον τοµέα του προγραµµατισµού. Επιπλέον, η
αναλογία των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης που δεν βρίσκονται σήµερα
στα χέρια της Kirch, της CLT-UFA ή της Premiere είναι [...]. Ως αποτέλεσµα των
συµφωνιών παραγωγής που συνήψε η Kirch κυρίως όσον αφορά τα δικαιώµατα
συνδροµητικής τηλεόρασης, το [...] µονοπώλιο σε ταινίες πρώτης διαλογής για
συνδροµητική τηλεόραση το οποίο θα απολαµβάνει η Premiere ως αποτέλεσµα της
συγκέντρωσης θα συνεχίσει και στο προβλεπόµενο µέλλον.

37. Η Kirch και η CLT-UFA κατέχουν επίσης [...]δικαιώµατα µετάδοσης αθλητικών
γεγονότων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους. Για
παράδειγµα, η CLT-UFA έχει τα δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης για τους
αγώνες της γερµανικής οµοσπονδίας ποδοσφαίρου, ενώ η Kirch έχει [...]. Στο τένις η
Kirch έχει τα δικαιώµατα για [...], ενώ η CLT-UFA έχει τα δικαιώµατα για [...].
Αµφότερες έχουν τα δικαιώµατα και για πολλά άλλα αθλήµατα. Π.χ. η Kirch έχει τα
δικαιώµατα για [...].

38. [...].
                                                
9 Βλ. υποσηµείωση 5, παράγραφος 76.
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39. [...].

40. [...].

41. [...].

42. [...]. Ο ισχυρισµός των µερών ότι ορισµένα από τα δικαιώµατα αυτά τους χορηγούνται
για σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να πρέπει σύντοµα να
προσπαθήσουν να τα ανανεώσουν, όντως ισχύει. Από την άποψη αυτή, ο κατάλογος
που παρατίθεται στο σηµείο αυτό αντικατοπτρίζει µόνο την τρέχουσα κατάσταση. Αν,
ωστόσο, τα µέρη ήδη κατέχουν αρκετά σηµαντικό αριθµό δικαιωµάτων για σηµαντικά
αθλητικά γεγονότα, τα οποία κατά κανόνα χορηγούνται µόνο για σύντοµα χρονικά
διαστήµατα, τότε θα πρέπει να αναµένεται ότι µετά τη συγκέντρωση των πόρων τους
στην Premiere, θα αποκτούν τα δικαιώµατα αυτά και στο µέλλον τουλάχιστον στην ίδια
κλίµακα αλλά, το πιθανότερο, σε µεγαλύτερη έκταση. Τα µέρη δεν αντέκρουσαν την
άποψη αυτή. Όσον αφορά το επιχείρηµα των µερών ότι οι πρωθυπουργοί των
γερµανικών οµόσπονδων κρατών συµφώνησαν, µε βάση την οδηγία 97/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 για την
τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό ορισµένων
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε
την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων10, µια σειρά ιδιαίτερα σηµαντικών
αθλητικών γεγονότων που θα µεταδοθούν στην µη κερδοσκοπική τηλεόραση,
επισηµαίνεται ότι πρόκειται, σε τελική ανάλυση, για τους Ολυµπιακούς αγώνες και
ορισµένου ποδοσφαιρικούς αγώνες ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας.

iv) Το πεδίο ανταγωνιστικής δραστηριότητας της Premiere, επίσης, δεν θα ελέγχεται σε
σηµαντικό βαθµό από κρατικούς τηλεοπτικούς φορείς

43. Στην απάντησή τους στις αιτιάσεις της Επιτροπής, τα µέρη ισχυρίζονται ότι στην
εξέτασή της η Επιτροπή δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στην ισχυρή ανταγωνιστική
σχέση µεταξύ κρατικής και χρηµατοδοτούµενης από διαφηµίσεις µη κερδοσκοπικής
τηλεόρασης αφενός και της συνδροµητικής τηλεόρασης αφετέρου καθώς και στην
απορρέουσα επιρροή που δύναται να ασκήσει η µη κερδοσκοπική τηλεόραση στην
συνδροµητική. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή δεν έλαβε καθόλου υπόψη την τεράστια
ανταγωνιστική πίεση που ασκεί η γερµανική κρατική τηλεόραση στη συνδροµητική.

44. Η Επιτροπή δεν αρνείται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ συνδροµητικής και µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης παρότι αποτελούν δύο διαφορετικές αγορές. Όπως
εξηγείται αναλυτικότερα στο µέρος γ), όσο µεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζουν και όσο
ελκυστικότερα είναι τα προγράµµατα της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης, τόσο
λιγότερα κίνητρα έχουν οι θεατές να πάρουν συνδροµές, επιπροσθέτως, στη
συνδροµητική τηλεόραση. Ωστόσο, δεν είναι πειστικό το επιχείρηµα ότι εξαιτίας της
σχέσης αυτής, τα περιθώρια κινήσεων της Premiere στη συνδροµητική τηλεόραση είναι
ήδη περιορισµένα σε σηµαντικό βαθµό, ιδίως εξαιτίας των κρατικών τηλεοπτικών
φορέων. ∆εν υπάρχει άµεση ανταγωνιστική σχέση µεταξύ της µη κερδοσκοπικής και
της συνδροµητικής τηλεόρασης. Όταν τα µέρη αρνούνται, αντίθετα, την ύπαρξη του
ανταγωνισµού αυτού, ιδίως σε σχέση µε την ακροαµατικότητα, βρίσκονται σε άµεση
αντίφαση µε άλλες δηλώσεις τους. Τα µέρη αναφέρουν µια µελέτη της GfK-
Fernsehforschung, σύµφωνα µε την οποία οι θεατές συνδροµητικής τηλεόρασης
αφιερώνουν κατά µέσο όρο το 90% του ηµερήσιου χρόνου θέασης στη µη
κερδοσκοπική τηλεόραση και το 10% στη συνδροµητική. Εάν, όµως, οι θεατές
συνδροµητικής τηλεόρασης είναι διατεθειµένοι, εκτός από τα υφιστάµενα τηλεοπτικά
τέλη που ανέρχονται σε 30 DM περίπου, να καταβάλουν άλλα 50 DM για µια

                                                
10 ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60.
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τηλεοπτική συνδροµή, παρότι αφιερώνουν στη συνδροµητική τηλεόραση µόνο το 10%
της τηλεοπτικής τους κατανάλωσης, αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµική επιτυχία της
συνδροµητικής τηλεόρασης δεν εξαρτάται εντελώς από την ακροαµατικότητα.
Αντίθετα, ο αποφασιστικός παράγοντας είναι η βάση συνδροµητών, η οποία υφίσταται
ανεξάρτητα από το βαθµό χρήσης. Το γεγονός ότι οι συνδροµητές, παρά την
συγκριτικά µικρή χρήση, είναι διατεθειµένοι να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές
δαπάνες για συνδροµητικές εκποµπές, δείχνει ότι η συνδροµητική τηλεόραση αποτελεί
σαφώς διακεκριµένο προϊόν µε συγκεκριµένη πρόσθετη χρησιµότητα.

45. Όταν τα µέρη ισχυρίζονται, επιπλέον, ότι η αύξηση των τηλεοπτικών τελών επηρεάζει
τη ζήτηση συνδροµητικής τηλεόρασης και ότι συνεπώς η ελαστικότητα ζήτησης για τη
συνδροµητική τηλεόραση εξαρτάται µακροπρόθεσµα από το ύψος των τελών που
επιβάλλουν οι δηµόσιοι τηλεοπτικοί φορείς, αυτό δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει
ανταγωνιστική σχέση µεταξύ συνδροµητικής τηλεόρασης και κρατικών τηλεοπτικών
φορέων. Κατ' αρχήν, η αύξηση των τελών και συνεπώς η επιβάρυνση του
«πολιτιστικού προϋπολογισµού» θα πρέπει να είναι αρκετά δραστική ώστε να
επηρεάσει την υφιστάµενη προθυµία των θεατών να καταβάλλουν κάθε µήνα 50 DM
για να έχουν συνδροµητική τηλεόραση. Επιπλέον, ανταγωνιστική σχέση µπορεί να
υπάρχει όσον αφορά το ύψος των τελών και ενδεχοµένως την τιµή συνδροµής στη
συνδροµητική τηλεόραση µόνον στην περίπτωση που οι κρατικοί τηλεοπτικοί φορείς
προσδιόριζαν αυτόνοµα τα τέλη αυτά, πράγµα το οποίο όµως δεν συµβαίνει στην
προκειµένη περίπτωση.

β) ∆ιάρκεια της δεσπόζουσας θέσης

46. Τα µέρη παραδέχονται ότι η Premiere θα κατέχει εξαιρετικά ισχυρή θέση στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης κατά την επόµενη πενταετία. Ισχυρίζονται όµως ότι η ισχύς
αυτή θα περιορισθεί συν τω χρόνω. Μόλις η Premiere επιτύχει τη δηµιουργία µιας
ευρείας βάσεως αποκωδικοποίησης, θα εµφανιστούν άλλοι προµηθευτές
συνδροµητικής τηλεόρασης οι οποίοι θα είναι σε θέση να την χρησιµοποιήσουν για να
προσφέρουν τις δικές τους πλατφόρµες εµπορίας και προγραµµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης και να παρέχουν και να διανέµουν δικά τους προγράµµατα
ανταγωνιζόµενοι την Premiere. Ιδιαίτερα η Telekom θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει
µια εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων και εµπορίας για την καλωδιακή
τηλεόραση, να εµπορεύεται προγράµµατα και να εξυπηρετεί και να διαχειρίζεται
συνδροµές για λογαριασµό άλλων προµηθευτών προγραµµάτων.

47. Το επιχείρηµα αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Θα πρέπει να ληφθεί ως βάση ότι η
δεσπόζουσα θέση της Premiere θα διατηρηθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα και ότι ως
αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, η Premiere θα συνεχίσει να αποτελεί τη µόνη
πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετινγκ στον τοµέα της καλωδιακής και
δορυφορικής συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

i) Καµία άλλη επιχείρηση δεν θα έχει τις απαραίτητες πηγές προγραµµάτων για να
δηµιουργήσει πλατφόρµα προγραµµάτων

48. H πρόσβαση σε δικαιώµατα προγραµµάτων είναι ακόµη σηµαντικότερη στην
περίπτωση της συνδροµητικής  τηλεόρασης από ότι στην περίπτωση της µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης δεδοµένου ότι  µόνον συγκεκριµένα προγράµµατα µπορούν
να παρακινήσουν τον καταναλωτή να εγγραφεί συνδροµητής ή να λάβει συγκεκριµένες
παραγωγές µε ανά θέαση πληρωµή. Η εµπειρία µε την συνδροµητική τηλεόραση στην
Ευρώπη µέχρι στιγµής δείχνει ότι προκειµένου να καταστεί ένα πακέτο συνδροµητικής
τηλεόρασης ελκυστικό θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα συνδυασµό δικαιωµάτων για την
πρώτη προβολή κινηµατογραφικών παραγωγών µεγάλων χολιγουντιανών στούντιο και
για δηµοφιλή αθλητικά γεγονότα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Γερµανίας
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όπου όλα τα νοικοκυριά µε τηλεοράσεις λαµβάνουν ήδη πάνω από τριάντα µη
κερδοσκοπικά κανάλια. Η σηµασία των ταινιών πρώτης διαλογής και των αθλητικών
γεγονότων για την οργάνωση της συνδροµητικής τηλεόρασης επιβεβαιώνεται από το
προβλεπόµενο κόστος προγραµµάτων στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα της Premiere.
Περί το [60-80%] του συνόλου του κόστους των αδειών εκµετάλλευσης αφορά ταινίες
πρώτης διαλογής ([30-50]%) και αθλητικά δικαιώµατα ([20-40]%). Μια εναλλακτική
πλατφόρµα προγραµµάτων µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο από κάποιον µε πρόσβαση σε
περιεχόµενο πρώτης διαλογής έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ένα πακέτο
συνδροµητικής τηλεόρασης µε προοπτικές επιτυχίας.

49. Ωστόσο, οι πηγές προγραµµάτων σπανίζουν δεδοµένου ότι στην ουσία τα δικαιώµατα
µετάδοσης περιεχοµένου πρώτης διαλογής του τύπου αυτού χορηγούνται επί τη βάσει
µακροπρόθεσµων αποκλειστικών συµβάσεων. Στον γερµανόφωνο χώρο οι CLT-UFA
και Kirch κατέχουν [...] τα δικαιώµατα µετάδοσης ταινιών πρώτης διαλογής για τη
συνδροµητική τηλεόραση ως αποτέλεσµα συµφωνιών παραγωγής (output deals) µε
µεγάλα χολιγουντιανά στούντιο, καθώς και [...] αθλητικά δικαιώµατα. ∆εδοµένου ότι η
CLT-UFA, θα µεταβιβάσουν τα δικαιώµατα συνδροµητικής µετάδοσης στην Premiere,
η συγκέντρωση θα καταστήσει αρχικά την Premiere τον µόνο φορέα που θα διαθέτει
περιεχόµενο προγράµµατος κατάλληλο για ένα κανάλι πρώτης διαλογής.  Κατά τη
διάρκεια ισχύος των υφιστάµενων συµβάσεων κανείς άλλος προµηθευτής δεν θα έχει
πρόσβαση στις πηγές προγραµµάτων της Premiere. Συνεπώς οι δυνητικοί ανταγωνιστές
δεν θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µια εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων
για τον γερµανόφωνο χώρο. Ενδεχοµένως να είναι σε θέση να εκπέµπουν συγκεκριµένα
προγράµµατα σε εξειδικευµένους τοµείς της συνδροµητικής τηλεόρασης αλλά για να το
πράξουν θα εξαρτώνται από την πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετινγκ της
Premiere.

50. Ούτε είναι πιθανό ότι η κατάσταση θα αλλάξει µετά τη λήξη των σηµερινών
συµβάσεων για δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης. Θεωρητικά, οι υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης δύνανται να παρέχονται στη Γερµανία και στον
γερµανόφωνο χώρο από άλλους ευρωπαίους και µη τηλεοπτικούς φορείς και ιδίως
φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης όπως η BSkyB Ltd και η Canal+, ή ακόµα και τα
µεγάλα χολιγουντιανά στούντιο. Προκειµένου όµως να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική
πλατφόρµα προγραµµάτων δεν αρκεί να συναφθούν κάποιες µεµονωµένες συµφωνίες
παραγωγής (output deals). Οι συµφωνίες παραγωγής που συνήψαν η CLT-UFA και η
Kirch έχουν διαφορετική διάρκεια. Τέσσερις από τις δέκα συµφωνίες της Kirch, των
οποίων τα δικαιώµατα θα διατεθούν στην Premiere µέσω περαιτέρω εκχώρησης, έχουν
[<20]ετή διάρκεια. Αυτές είναι και οι [...]. Οι περισσότερες από τις συµφωνίες
παραγωγής (output deals) µε τα µεγάλα χολιγουντιανά στούντιο διαρκούν µέχρι το
[<2005] ή και αργότερα. Οι ανταγωνιστές θα πρέπει να αποκτήσουν δικαιώµατα στο
πλαίσιο διαφόρων συµφωνιών παραγωγής και, µάλιστα, επί σειρά ετών προτού
καταστούν ικανοί να προσφέρουν ένα ελκυστικό πακέτο συνδροµητικής τηλεόρασης.

51. Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση που η Premiere θα έχει κατακτήσει στην αγορά µέχρι
τότε, οι προοπτικές των ανταγωνιστών της όσον αφορά την εξασφάλιση σηµαντικού
όγκου ελκυστικών δικαιωµάτων µετάδοσης για συνδροµητική τηλεόραση είναι µικρές.
Για την απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης, είναι βασικό να υπάρχει πρόσβαση σε
θεατές, υπό µορφή µιας παγιωµένης βάσης συνδροµητών δεδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες
των δικαιωµάτων συνήθως επιθυµούν την όσο το δυνατό ευρύτερη διανοµή του
προϊόντος τους. Αυτό ισχύει για τις ταινίες πρώτης διαλογής και ακόµη περισσότερο
για τα αθλητικά γεγονότα. Οι κάτοχοι αθλητικών δικαιωµάτων ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
για την µετάδοση των γεγονότων που καλύπτουν σε ένα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
κοινό δεδοµένου ότι αυτό προσελκύει περισσότερους χορηγούς και αυξάνει τα
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διαφηµιστικά τους έσοδα. Η Premiere θα έχει ήδη µια παγιωµένη βάση συνδροµητών η
οποία θα της δώσει τη δυνατότητα να εγγυάται ευρύτερη διανοµή από κάποιον ο οποίος
ακόµα δεν έχει δηµιουργήσει µια βάση συνδροµητών. Επιπλέον, οι τιµές για τα
δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης προσδιορίζονται κατά κανόνα σε συνάρτηση
µε τον αριθµό των συνδροµητών, και µε βάση έναν ελάχιστο αριθµό. Σε κάθε
περίπτωση αυτό συµβαίνει κατά τη σύναψη συµφωνιών παραγωγής.  ∆εδοµένου ότι η
βάση συνδροµητών της Premiere θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη κατά τα επόµενα
έτη, συνεπάγεται ότι η πώληση δικαιωµάτων στην Premiere εξασφαλίζει πολύ
υψηλότερη τιµή απ' ότι η πώληση σε κάποιον νεοεισερχόµενο στην αγορά. Εκτός
αυτού, οι νεοεισερχόµενοι θα εξέθεταν εαυτούς σε σηµαντικούς οικονοµικούς
κινδύνους µε τη σύναψη συµφωνιών παραγωγής (output deals) δεδοµένου ότι θα πρέπει
να εγγυώνται µια ελάχιστη βάση συνδροµητών χωρίς να γνωρίζουν αν θα είναι σε θέση
να επιτύχουν τον εγγυηµένο ελάχιστο αριθµό συνδροµητών. Με βάση τα
πλεονεκτήµατα τα οποία θα διαθέτει η Premiere έναντι των ανταγωνιστών της κατά την
διαπραγµάτευση συµβάσεων για περιεχόµενο πρώτης διαλογής, δεν είναι πιθανό ότι θα
υπάρξουν τρίτοι φορείς που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ικανοποιητική
πρόσβαση σε περιεχόµενο του τύπου αυτού.

52. Επίσης, δεν είναι πιθανό ότι η Telekom θα δηµιουργήσει µια εναλλακτική πλατφόρµα
προγραµµάτων και µάρκετινγκ. Σε κάθε περίπτωση, η Telekom θα ήταν σε θέση να
δηµιουργήσει πλατφόρµα µόνο για την καλωδιακή µετάδοση. Η Telekom όµως δεν
διαθέτει δικαιώµατα για ταινίες και αθλητικά γεγονότα. Για να δηµιουργήσει ένα
ανταγωνιστικό πακέτο θα πρέπει να έχει περιεχόµενο πρώτης διαλογής. Μόνο ένας
φορέας που διαθέτει πρόσβαση σε περιεχόµενο του τύπου αυτού δύναται να διαθέσει
επιτυχώς στην αγορά προγράµµατα που προσφέρονται για δέσµες προγραµµάτων.
Πρόκειται για προγράµµατα τα οποία δεν είναι τόσο ελκυστικά ώστε να αποτελούν
καθαυτά πόλο έλξης συνδροµητών. Ως εκ τούτου, η Telekom θα ήταν σε θέση να
δηµιουργήσει µια εναλλακτική πλατφόρµα ανοικτή σε δυνητικούς ανταγωνιστές της
Premiere µόνο εάν διέθετε πρόσβαση σε περιεχόµενο πρώτης διαλογής ή σε κανάλι
πρώτης διαλογής. Στις συµφωνίες που συνήψε µε την CLT-UFA και την Kirch, η
Telekom έχει αναλάβει ρητά τη δέσµευση να µην εµπορευθεί την ίδια την Premiere.
Συνεπώς, είναι δύσκολο να συναχθεί µε ποιον τρόπο η Telekom θα δηµιουργούσε ένα
ελκυστικό και εµπορεύσιµο πακέτο συνδροµητικής τηλεόρασης.
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ii) Η συγκέντρωση επιτρέπει στην Premiere να συνδυάσει τα πλεονεκτήµατα που της
προσφέρει η βάση συνδροµητών της µε τις τεράστιες πηγές προγραµµάτων της
Kirch

53. Η Premiere, ως ο µεγαλύτερος µέχρι στιγµής προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης
ήδη διαθέτει µια βάση συνδροµητών την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει στο µέλλον
για την ψηφιακή συνδροµητική τηλεόραση. Όπως φαίνεται και από την εµπορία της
συσκευής αποκωδικοποίησης d-box από την Premiere, η οποία ανεστάλη τον
περασµένο ∆εκέµβριο, η ύπαρξη ενός αριθµού συνδροµητών αναλογικής τηλεόρασης
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία της προώθησης ενός πακέτου
ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Premiere προσέφερε στους συνδροµητές της
το ψηφιακό πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένης και της µίσθωσης του
αποκωδικοποιητή µε µια µικρή επιβάρυνση 10 DM επί της συνδροµής στην αναλογική
τηλεόραση. Από τις αρχές Νοεµβρίου µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου, οπότε και έπαψε η
προώθηση του d-box, η Premiere είχε εξασφαλίσει [50.000 - 100.000] συνδροµητές για
την Premiere Digital, και είχε τοποθετήσει αντίστοιχο αριθµό αποκωδικοποιητών στην
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό [<20.000] αποκωδικοποιητές d-box αντηλλάγησαν µε [...],
[50.000-70.000] d-box αντικατέστησαν αναλογικούς αποκωδικοποιητές που
χρησιµοποιούσαν συνδροµητές της Premiere και οι νέοι συνδροµητές για την Premiere
Digital ήταν µόνο [10.000-30.000]. Όσοι θα ήθελαν να ανταγωνιστούν την Premiere
στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης συνεπώς θα έπρεπε να αποκτήσουν πρώτα µια
παρόµοια βάση συνδροµητών, δηλαδή, να αρχίσουν από το µηδέν σε σύγκριση µε την
Premiere.

54. Εκτός αυτού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πηγές προγραµµάτων της CLT-UFA τις
οποίες θα έχει στη διάθεσή της η Premiere θα της επιτρέψουν να αναπτύξει διάφορες
δέσµες προγραµµάτων προσαρµοσµένες στις ανάγκες συγκεκριµένων κατηγοριών
θεατών τα οποία θα προσφέρονται µε ευνοϊκές τιµές. Η εµπειρία από άλλες χώρες στις
οποίες η συνδροµητική τηλεόραση έχει ήδη αναπτυχθεί, δείχνει ότι η σύνθεση δεσµών
από µεµονωµένα προγράµµατα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο επιτυχίας στον τοµέα της
συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Premiere θα αποτελεί τον µόνο φορέα µε περιεχόµενο
πρώτης διαλογής και θα είναι σε θέση να καταστήσει το περιεχόµενο των
προγραµµάτων της ακόµη ελκυστικότερο συνδυάζοντας τα προγράµµατα πρώτης
διαλογής µε άλλα προγράµµατα.

55. Η CLT-UFA και η Kirch διαθέτουν επίσης εκτενείς δραστηριότητες στον τοµέα της µη
κερδοσκοπικής εµπορικής τηλεόρασης. Μαζί µε την Bertelsmann έχουν πάνω από το
50%  των θεατών µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης και το 90% της αγοράς διαφηµίσεων,
διαµέσου προµηθευτών προγραµµάτων που συνδέονται µε τη CLT-UFA, όπως RTL,
RTL2, Super RTL και VOX καθώς και εκείνων που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής  της
Kirch, όπως η SAT1, DSF, PRO7 και Kabell1. Η CLT-UFA και η Kirch µπορούν να
χρησιµοποιήσουν την ισχυρή τους παρουσία στη µη κερδοσκοπική τηλεόραση για να
προωθήσουν εντατικά την Premiere Digital. Αυτό εξάλλου ήταν και η τακτική που
εφαρµόστηκε για την προώθηση της Premiere Digital από τις αρχές του Νοεµβρίου
µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου του περασµένου χρόνου. Βεβαίως, κατά γενικό κανόνα, οι
δυνητικοί ανταγωνιστές θα είναι επίσης σε θέση να διαφηµίζονται στην µη
κερδοσκοπική τηλεόραση µε τον τρόπο αυτό. Αλλά υπάρχουν ερωτηµατικά ως προς το
αν θα είναι σε θέση να διαφηµίζονται υπό όρους εφάµιλλους µε εκείνους της Premiere.
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iii) Η Bertelsmann και η Kirch ελέγχουν την υποδοµή αποκωδικοποιητών

56. Οι δυνητικοί ανταγωνιστές από τη Γερµανία και το εξωτερικό που προτίθενται να
προσφέρουν τα δικά τους προγράµµατα και κανάλια στη γερµανική αγορά εξαρτώνται
από την πρόσβασή τους σε συσκευές αποκωδικοποίησης d-box.  Θεωρητικά, οι φορείς
συνδροµητικής τηλεόρασης δύνανται να επιλέξουν µεταξύ της διανοµής προγραµµάτων
µέσω µιας υφιστάµενης υποδοµής αποκωδικοποιητών και της δηµιουργίας µιας νέας
υποδοµής αποκωδικοποιητών. Στην πράξη, όµως, οι νεοεισερχόµενοι προµηθευτές
προγραµµάτων πρέπει να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και την υποδοµή του φορέα
συνδροµητικής τηλεόρασης που έχει ήδη καθιερωθεί στην αγορά. Αυτό απορρέει
κυρίως από το γεγονός ότι ο οικονοµικός κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος ώστε να
δικαιολογείται η εγκατάσταση νέας υποδοµής για ένα νέο πρόγραµµα. Κατά κανόνα τα
νοικοκυριά δεν είναι διατεθειµένα κατά κανόνα να προµηθευτούν µια ακόµη συσκευή
αποκωδικοποίησης για τη λήψη µιας διαφορετικής δέσµης προγραµµάτων
συνδροµητικής τηλεόρασης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο νέος
αποκωδικοποιητής προσφέρεται προς πώληση ή προς µίσθωση.

57. Επιπλέον, εναλλακτική υποδοµή αποκωδικοποιητών θα µπορούσε σε κάθε περίπτωση
να δηµιουργηθεί µόνο για την δορυφορική µετάδοση. Στη Γερµανία δορυφορικές
εκποµπές λαµβάνουν επτά έως εννέα εκατοµµύρια νοικοκυριά ενώ σε ευρυζωνικά
καλωδιακά δίκτυα είναι συνδεδεµένα 18.500.000 νοικοκυριά περίπου. Στη συµφωνία
αναδιάρθρωσης, ωστόσο, η CLT-UFA, Kirch και η Telekom συµφώνησαν ότι η
Telekom θα προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες για την αναµετάδοση ψηφιακών
τηλεοπτικών προγραµµάτων διαµέσου των ευρυζωνικών καλωδιακών δικτύων της
χρησιµοποιώντας µόνο την τεχνολογία πρόσβασης Beta βάσει του αποκωδικοποιητή d-
box. Οι συνδροµητικοί φορείς που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα
18.500.000 νοικοκυριά που είναι συνδεδεµένα καλωδιακά θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
χρησιµοποιούν οπωσδήποτε τον αποκωδικοποιητή d-box. Συνεπώς συνάγεται το
συµπέρασµα ότι οι µελλοντικοί ανταγωνιστές της Premiere στη συνδροµητική
τηλεόραση θα εξαρτώνται από την πρόσβασή τους στη βάση αποκωδικοποίησης d-box
για την µετάδοση της δέσµης προγραµµάτων που προσφέρουν.

58. Η συσκευή αποκωδικοποίησης d-box λειτουργεί µε ιδιόκτητο σύστηµα πρόσβασης υπό
όρους µε αποτέλεσµα οι δυνητικοί φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης να πρέπει να
αποκτήσουν άδεια από την BetaResearch για τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας
πρόσβασης Beta. Η BetaResearch, όµως, ανήκει κατά 2/3 στην CLT-UFA και την
Kirch. Με τον τρόπο αυτό, οι CLT-UFA και Kirch θα είναι σε θέση να ασκήσουν
σοβαρή επιρροή στον ανταγωνισµό που θα ασκούν οι µελλοντικοί φορείς
συνδροµητικής τηλεόρασης στην Premiere και να τον κατευθύνουν όπως τους
συµφέρει. Έχοντας τον έλεγχο της BetaResearch, µπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι όροι
για την χρησιµοποίηση της τεχνολογίας πρόσβασης Beta και ιδιαίτερα η εφαρµοζόµενη
κλίµακα τιµών προσφέρει πλεονεκτήµατα στην Premiere χωρίς να ευνοεί τα
προγράµµατα των δυνητικών ανταγωνιστών. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να
εφαρµόζονται τεχνητά υψηλές τιµές οι οποίες θα ευνοούν την CLT-UFA και την Kirch
δεδοµένου ότι, αντίθετα µε τους ανταγωνιστές τους, αυτές έχουν µερίδιο επί των
κερδών της BetaResearch. Εκτός αυτού όπως αναφέρεται παρακάτω στο σηµείο 112 θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εξ αιτίας του ελέγχου της τεχνολογίας πρόσβασης δεν
πρόκειται να εµφανισθούν στον δορυφορικό τοµέα άλλοι προµηθευτές τεχνικών
υπηρεσιών από την Βetadigital. Οι δυνητικοί ανταγωνιστές της Premiere θα είναι ως εκ
τούτου αναγκασµένοι να δεχθούν τον έλεγχο πρόσβασης στα προγράµµατά τους από
την BetaDigital.

59. Ο έλεγχος της υποδοµής αποκωδικοποίησης δίνει επίσης τη δυνατότητα στα µέρη να
επηρεάζουν την τοποθέτηση των προγραµµάτων των ανταγωνιστών. Η ποικιλία
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προγραµµάτων που επιτρέπει η ψηφιακή τηλεόραση καθιστά απαραίτητη την
προσφορά στους χρήστες ενός ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων (Electronic
Programming Guide - EPG), που επιτρέπει την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα
προγράµµατα και άλλων στοιχείων στους θεατές σε ευανάγνωστη µορφή. Στο d-box
υπάρχει ένα σύστηµα πλοήγησης γνωστό ως T.O.N.I. το οποίο προσφέρει τις βασικές
λειτουργίες ενός EPG. Πρόκειται για ιδιόκτητη λύση η οποία αναπτύχθηκε για τις
συσκευές αποκωδικοποίησης d-box. Οι προµηθευτές προγραµµάτων εξαρτώνται από
τις ικανότητες αυτού του EPG. Προς το παρόν οι τρίτοι προµηθευτές προγραµµάτων
δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν δικό τους EPG στις συσκευές
αποκωδικοποίησης και για το λόγο αυτό αναγκάζονται να συµπεριλαµβάνονται στον
EPG του d-box.

60. Οι προµηθευτές προγραµµάτων, π.χ. η ARD, θεωρούν ότι ο EPG αποτελεί µέσο
διαφοροποίησης έναντι των ανταγωνιστών. Η δηµιουργική διάρθρωση των
περιεχοµένων του EPG και η δυνατότητα παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, όπως π.χ.
παιχνίδια αποτελεί σοβαρή ανταγωνιστική παράµετρο. Σε σύγκριση µε άλλα
συστήµατα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά τα οποία επιτρέπουν τη διαµόρφωση
ενός EPG µε απλά µέσα, ο EPG  του d-box προσφέρει µέχρι στιγµής στοιχειώδεις
µόνον λειτουργίες.

61. Τέλος, η CLT-UFA και η Kirch έχοντας τον έλεγχο της πλατφόρµας προγραµµάτων και
µάρκετινγκ της Premiere και της υποδοµής αποκωδικοποιητών θα διαθέτουν σοβαρά
πλεονεκτήµατα από άποψη πληροφοριών. ∆εδοµένου ότι η Premiere θα παρέχει
υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης συνδροµών όχι µόνο για την Premiere Digital
αλλά και για άλλους προµηθευτές προγραµµάτων η Premiere θα διαθέτει πληροφορίες
σχετικά µε τα προγράµµατα που σχεδιάζουν οι ανταγωνιστές της καθώς και όσον
αφορά τη διάρθρωση της πελατείας τους και τη γενικότερη συµπεριφορά των
συνδροµητών οι οποίοι εξυπηρετούνται από το σύστηµα διαχείρισης συνδροµών
(Subscriber Management System) το οποίο προσφέρει. Αρκεί η πρόσβαση σε ανώνυµα
δεδοµένα τα οποία π.χ. δίνουν στοιχεία όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του
ακροατηρίου του εκάστοτε προγράµµατος. Όσον αφορά τις υπηρεσίες συνδροµητικής
τηλεόρασης όπως η πληρωµή ανά θέαση, είναι δυνατό να συγκεντρωθούν ανώνυµα
στοιχεία ως προς τις προτιµήσεις κάθε συγκεκριµένης κατηγορίας τηλεθεατών σε
σχέση µε το περιεχόµενο των προγραµµάτων. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν
σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα δεδοµένου ότι διευκολύνουν την ανάπτυξη
στοχευµένων προγραµµάτων και δεσµών προγραµµάτων. Τα µέρη αντιτάσσουν το
επιχείρηµα ότι άλλοι προµηθευτές έχουν αναµφίβολα τη δυνατότητα να προσφέρουν τα
δικά τους συστήµατα διαχείρισης συνδροµών ή να προµηθευτούν αντίστοιχες
υπηρεσίες από τρίτους. Το επιχείρηµα αυτό όµως δεν είναι πειστικό. Όπως ήδη
διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφαση για την υπόθεση MSG Media Service11, δεν
αναµένεται ότι ένας κανονικός συνδροµητής θα θέλει να εξυπηρετείται από
περισσότερους προµηθευτές υπηρεσιών διαχείρισης συνδροµών. Για τον τηλεθεατή το
καλύτερο είναι να συναλλάσσεται µε έναν και µόνο φορέα, ο οποίος θα µπορεί να
ρυθµίζει όλα τα θέµατα σε σχέση µε την συνδροµητική τηλεόραση (π.χ. διεύρυνση της
συνδροµής για να περιληφθούν πρόσθετα προγράµµατα, µείωση του αριθµού των
προγραµµάτων που καλύπτονται από την συνδροµή, υπολογισµός της συνδροµής). Ο
προµηθευτής υπηρεσιών ο οποίος διαχειρίζεται τα περισσότερα και τα ελκυστικότερα
προγράµµατα θα έχει ως εκ τούτου πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τους άλλους
προµηθευτές υπηρεσιών οι οποίοι δύσκολα θα µπορέσουν να εδραιωθούν. Ο
προµηθευτής αυτός, όµως, όπως εξηγείται παραπάνω, θα είναι σε κάθε περίπτωση η
Premiere.

                                                
11 Βλ. υποσηµείωση 5, παράγραφος 71.
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iv) Οι καλωδιακοί φορείς όπως είναι σήµερα διαρθρωµένο το γερµανικό καλωδιακό
δίκτυο δεν θα ήταν σε θέση να δηµιουργήσουν µια εναλλακτική πλατφόρµα
προγραµµάτων ακόµη και αν είχαν πρόσβαση στα προγράµµατα της Premiere

62. Η δηµιουργία µιας εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων από ιδιωτικούς
καλωδιακούς φορείς χωρίς την πρόσβαση σε προγράµµατα πρώτης διαλογής της
Premiere είναι εκ των προτέρων αδύνατη. ∆εδοµένου ότι η Premiere διαθέτει τα
ελκυστικότερα δικαιώµατα σε προγράµµατα πρώτης διαλογής (δικαιώµατα για
κινηµατογραφικές ταινίες και αθλητικά γεγονότα) οι άλλοι προµηθευτές, εφόσον
εισέλθουν στην αγορά, θα έπρεπε να διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω της πλατφόρµας
της Premiere µε αποτέλεσµα να µην είναι διαθέσιµοι για τη δηµιουργία µιας
εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων. Ακόµη και αν οι προµηθευτές αυτοί δεν
προσέφεραν τα προγράµµατά τους µέσω της πλατφόρµας της Premiere, οι άλλοι
προµηθευτές προγραµµάτων, αντιµέτωποι µε τη συγκέντρωση προγραµµάτων πρώτης
διαλογής στην Premiere, δεν θα διέθεταν την απαραίτητη κρίσιµη µάζα ελκυστικών
προγραµµάτων ώστε να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων.

63. Εξ αιτίας του τρόπου µε τον οποίο αναπτύχθηκε η καλωδιακή δικτύωση στη Γερµανία
µε την πάροδο του χρόνου, η δηµιουργία εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων
από ιδιωτικούς καλωδιακούς φορείς θα αποκλειόταν ακόµη και αν είχαν πρόσβαση σε
προγράµµατα πρώτης διαλογής της πλατφόρµας της Premiere. Στη Γερµανία είναι
συνδεδεµένα στο καλωδιακό δίκτυο 18,5 εκατ. νοικοκυριά, δηλ. πάνω από το ήµισυ
των νοικοκυριών µε τηλεόραση. Στην καλωδιακή στάθµη 4 το 1/3 των νοικοκυριών
αυτών εξυπηρετούνται από την Telekom. Τα υπόλοιπα καλωδιακά συνδεδεµένα
νοικοκυριά εξυπηρετούνται από διάφορους ιδιωτικούς καλωδιακούς φορείς που
ορισµένες φορές είναι πολύ µικρού µεγέθους. Οι ιδιωτικοί αυτοί καλωδιακοί φορείς
καλύπτουν µικρές και συχνά µη συνδεδεµένες µεταξύ τους περιοχές, τις λεγόµενες
"καλωδιακές νησίδες" της καλωδιακής στάθµης 4 (εγκαταστάσεις διανοµής κατ' οίκον
και κατά τόπους δίκτυα τροφοδοσίας), τροφοδοτούµενες από το βασικό δίκτυο της
Telekom (καλωδιακή στάθµη 3). Ορισµένοι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς
δραστηριοποιούνται επίσης και στη στάθµη 3.

64. Οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς, είναι λοιπόν σήµερα κατά κανόνα εξαρτηµένοι από τις
υπηρεσίες που παρέχει η Telekom στην καλωδιακή στάθµη 3. Η ένωση των
καλωδιακών νησίδων των ιδιωτικών καλωδιακών φορέων µε δίκτυα τροφοδοσίας της
στάθµης 3 θα αποτελούσε µια εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας
εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων µέσω των φορέων αυτών. ∆εδοµένου, όµως,
ότι τα δίκτυα που λειτουργεί η Telekom σε στάθµη 3 δεν θα είναι διαθέσιµα για τη
δηµιουργία µιας εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων εξαιτίας της
προγραµµατιζόµενης συγκέντρωσης, οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς θα έπρεπε να
δηµιουργήσουν την δική τους καλωδιακή στάθµη 3. Οι απαιτούµενες προς το σκοπό
αυτό επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν από ιδιωτικούς καλωδιακούς
φορείς µε αποδοτικό τρόπο.

65. Ακόµη και στην περίπτωση της σύστασης µιας καλωδιακής στάθµης 3 από ιδιωτικούς
καλωδιακούς φορείς, η δηµιουργία µιας εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων από
µέρους τους δεν θα ήταν σε καµία περίπτωση δυνατή από τεχνική άποψη. Η διάθεση
της πλατφόρµας αυτής στην αγορά θα ήταν εξ αιτίας της τυχαίας γεωγραφικής
κατανοµής των ιδιωτικών καλωδιακών δικτύων θα αντιµετώπιζαν ανυπέρβλητα από
πρακτική άποψη προβλήµατα. Ο κατακερµατισµός του γερµανικού καλωδιακού τοµέα
και η θέση που κατέχει η Telekom ως σχεδόν ο µόνος φορέας τροφοδότησης των
δικτύων στη στάθµη 3 συνεπάγονται ότι οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς, ανεξάρτητα
από το εάν θα είχαν πρόσβαση σε προγράµµατα πρώτης διαλογής, δεν θα ήταν σε θέση
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να προσφέρουν εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων και να ασκήσουν ανταγωνισµό
στην Premiere.

v) Ως η µόνη πλατφόρµα προγραµµάτων, η Premiere µπορεί να υπαγορεύσει τους
όρους εισόδου στην αγορά άλλων φορέων

66. Κατ' αρχήν οι φορείς της συνδροµητικής τηλεόρασης µπορούν να επιλέξουν µεταξύ της
δηµιουργίας της δικής τους υποδοµής ή της προσφοράς των προγραµµάτων τους ως
µέρος µιας υφιστάµενης δέσµης προγραµµάτων. Ωστόσο, όπως εξηγήθηκε αναλυτικά
παραπάνω, η δηµιουργία της νέας υποδοµής αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση,
απλώς θεωρητική εναλλακτική λύση κυρίως για φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης που
δεν διαθέτουν επαρκείς πηγές προγραµµάτων ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν
ένα κανάλι µε περιεχόµενο πρώτης διαλογής. Η Canal+ για παράδειγµα προσφέρει µια
δέσµη προγραµµάτων γνωστή ως "Multithématiques�, αποτελούµενη από τρία ψηφιακά
προγράµµατα συνδροµητικής τηλεόρασης, τα "Planet�, �Seasons� και "Cine
Classics I+II�. Η Canal+ αποφάσισε να προσφέρει τη δέσµη αυτή µέσω του DF1, ως
εξής: το πρόγραµµα �Planet� αποτελεί µέρος της βασικής δέσµης προγραµµάτων
της DF1 ενώ τα προγράµµατα "Seasons� και "Cine Classics I+II� µεταδίδονται από την
πλατφόρµα της DF1 αλλά διατίθενται και µε συνδροµή χωριστή από τη βασική δέσµη
προγραµµάτων της DF1. Στο κανάλι «Seasons» αναλογούν περίπου [1000 � 5000]
συνδροµές και στο «CineClassics» περίπου [1000 � 5000]. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα
χολιγουντιανά στούντιο προτιµούν να περιλαµβάνονται τα δικά τους κανάλια
συνδροµητικής τηλεόρασης σε υφιστάµενες δέσµες προγραµµάτων. Η Kirch έχει
συνάψει για την DF1 µε την [...]. Εκτός αυτού η Kirch [...].

67. Κατά κανόνα, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε υφιστάµενη
δέσµη προγραµµάτων ευκολότερα όταν δύνανται να επιλέξουν µεταξύ ανταγωνιστικών
δεσµών. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε στη Γερµανία πριν την προγραµµατιζόµενη
συγκέντρωση. Ωστόσο, µε την έλλειψη εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων και
µάρκετινγκ στη Γερµανία οι δυνητικοί ανταγωνιστές από το εσωτερικό και το
εξωτερικό που θα θελήσουν να προσφέρουν τα δικά τους προγράµµατα και κανάλια
στη γερµανική αγορά θα εξαρτώνται στο µέλλον  από την πρόσβαση στην πλατφόρµα
της Premiere. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε φορέας συνδροµητικής τηλεόρασης θα είναι
υποχρεωµένος να εντάσσει τα προγράµµατά του σε κάποια δέσµη προγραµµάτων της
Premiere. Με τον τρόπο αυτό η Premiere αποκτά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των
ανταγωνιστών της και θα είναι σε θέση να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι
άλλοι φορείς θα την ανταγωνίζονται.

68. Με τον τρόπο αυτόν, η Premiere θα δύναται να αρνείται στους φορείς συνδροµητικής
τηλεόρασης την πρόσβαση στην πλατφόρµα της Premiere ή να επιβάλει τους όρους που
τη συµφέρουν. Υπήρξε ήδη µια περίπτωση η οποία καθιστά σαφές το πώς δύναται να
συµπεριφερθεί στο µέλλον η Premiere έναντι ενδιαφεροµένων φορέων που επιθυµούν
να προσφέρουν τα δικά τους προγράµµατα συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία
µετά τη συγκέντρωση. Η συναφθείσα µεταξύ της Kirch και [...].
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vi) Το γεγονός ότι η DF 1 είχε µέχρι στιγµής περιορισµένη επιτυχία δεν σηµαίνει ότι οι
όροι του ανταγωνισµού θα παραµείνουν ίδιοι µε ή χωρίς την συγκέντρωση

69. Τα µέρη απαντώντας στις αιτιάσεις της Επιτροπής υποστήριξαν ότι η συγκέντρωση δεν
θα είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης  για την
Premiere στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. [...]. Η Premiere ήδη διαθέτει µια
βάση συνδροµητών, έτσι ώστε η απόκτηση των συνδροµητών της DF 1 να αποτελεί
διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και όχι νέα αρχή στον τοµέα της συνδροµητικής
τηλεόρασης όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση διαφορετικού αγοραστή της DF 1.

70. Στην απόφαση που εξέδωσε για την υπόθεση Kali + Salz/Mdk/Treuhand12, η οποία
επιβεβαιώθηκε από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή
αναγνώρισε ότι µια συγκέντρωση η οποία κατά κανόνα θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι
οδηγεί στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης από µέρους της
εξαγοράζουσας επιχείρησης δύναται να µην εκληφθεί ως αιτία της κατάστασης αυτής
εφόσον η εξαγοράζουσα επιχείρηση ούτως ή άλλως θα αποκτούσε ή θα ενίσχυε τη
δεσπόζουσα θέση της, ακόµη και σε περίπτωση απαγόρευσης της συγκέντρωσης. Ως εκ
τούτου, µια συγκέντρωση γενικότερα δεν αποτελεί την αιτία χειροτέρευσης της
διάρθρωσης του ανταγωνισµού εάν είναι σαφές ότι:

� η εξαγοραζόµενη επιχείρηση θα αναγκαζόταν στο εγγύς µέλλον να αποσυρθεί
από την αγορά σε περίπτωση που δεν την αγόραζε κάποια άλλη επιχείρηση,

� η εξαγοράζουσα επιχείρηση θα καταλάµβανε το µερίδιο αγοράς της
εξαγοραζόµενης επιχείρησης σε περίπτωση αποχώρησης της τελευταίας από την
αγορά,

� δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς της εταιρείας η οποία να
είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή, στην απόφασή της για την υπόθεση Kali + Salz, κατέστησε
σαφές ότι αυτό ισχύει κατ' εξαίρεση. Κατά κανόνα λαµβάνεται ως υπόθεση ότι µια
συγκέντρωση που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας
θέσης αποτελεί την αιτία της χειροτέρευσης της διάρθρωσης του ανταγωνισµού. Ως  εκ
τούτου, το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας φέρουν τα µέρη
της συγκέντρωσης.

71. Πρέπει να γίνει από την αρχή σαφές ότι στην προκειµένη περίπτωση, αντίθετα από την
περίπτωση της Kali + Salz, δεν πρόκειται για τον παραγκωνισµό ολόκληρης
επιχείρησης από την αγορά. Στην πραγµατικότητα, η DF 1 και η GmbH & Co.KG,
όπως θα φανεί παρακάτω, αποτελεί µόνον ένα µέρος των δραστηριοτήτων της Kirch
στον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης. Ακόµα και στην περίπτωση που η Kirch
εγκατέλειπε τελείως τον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης, δεν θα υπήρχε καµία
οµοιότητα µε την υπόθεση Kali + Salz δεδοµένου ότι η Kirch ως σύνολο δεν θα
διαλυόταν. Απλώς θα παραιτείτο από ένα µέρος των δραστηριοτήτων του οι οποίες
καλύπτουν πολύ ευρύτερο φάσµα. Στην προκειµένη περίπτωση η αποχώρηση της Kirch
από την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης αποτελεί καθαρά επιχειρηµατική απόφαση
παραίτησης από έναν τοµέα δραστηριοτήτων ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις
προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης. Όταν γίνεται επίκληση της αρχής της
"failing devision defence� (προστασίας προβληµατικού τµήµατος της εταιρείας) αντί
της "failing company defence" (προστασίας προβληµατικής εταιρείας) πρέπει να

                                                
12 Απόφαση 94/449/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση Kali und Salz/MdK/Treuhand, EE L 186, 21.7.1994,

σ. 38, παράγραφοι 70 και επόµενες. Απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
31ης Μαρτίου 1998 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95 Γαλλική ∆ηµοκρατία
κ.α./Επιτροπής, Συλλογή 1998, Ι-1375.
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ελέγχεται ιδιαίτερα αυστηρά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έλλειψης αιτιώδους
συνάφειας. Χωρίς τον αυστηρό αυτόν έλεγχο, οι συγκεντρώσεις που θα αφορούσαν την
απαλλαγή από έναν τοµέα δραστηριοτήτων, ο οποίος χαρακτηρίζεται µη αποδοτικός,
θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν, στο πλαίσιο του ελέγχου των συγκεντρώσεων, µε
απλή δήλωση της πωλούσας τις δραστηριότητες εταιρείας ότι, χωρίς την συγκέντρωση,
η παύση των δραστηριοτήτων της στον υπόψη τοµέα θα απέβαινε αναγκαία.

72. Τα επιχειρήµατα που επικαλούνται τα µέρη δεν αρκούν για την απόδειξη της έλλειψης
σχέσης αιτίου-αιτιατού. Εκτός από τις γενικές σκέψεις που αναφέρονται παραπάνω τα
µέρη δεν έχουν κατά κανένα τρόπο αποδείξει ότι η DF 1 θα αναγκασθεί να αποσυρθεί
από την αγορά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Γίνεται κάποια αναφορά σε αρχικές
ζηµίες ύψους [500 000 � 2 000 000] DM χωρίς να παράσχονται λεπτοµέρειες, πράγµα
που δεν αρκεί ως λόγος για τον οποίο η DF 1 θα πρέπει να κλείσει. Επιπλέον, όσον
αφορά τις αρχικές ζηµίες από τη σύµβαση µεταξύ Kirch και [...] και από [...] της Kirch
µε [...], τις ζηµίες αυτές πραγµατοποίησε η Kirch. Πρόκειται για επενδύσεις της Kirch
µε σκοπό την είσοδό του στην αγορά της ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης. Οι
προσδοκίες που είχε όταν εισήλθε στην αγορά αυτή δεν εκπληρώθηκαν ιδίως όσον
αφορά τον αριθµό των συνδροµητών. Επισηµαίνεται, ωστόσο, στο σηµείο αυτό ότι ένα
βασικό στοιχείο της αποτυχίας της DF 1 έχει αποκατασταθεί εν τω µεταξύ, χάρη σε
συµφωνίες µε την Telekom, βάσει των οποίων η DF1, η οποία για µεγάλο χρονικό
διάστηµα µεταδιδόταν µόνο µέσω δορυφόρου, διατίθεται πλέον και καλωδιακά  µε
αποτέλεσµα µια δυνητική βάση συνδροµητών αριθµούσα 18,5 εκατ. νοικοκυριά
συνδεδεµένα καλωδιακά. Μετά την πρόσβασή της στο καλωδιακό δίκτυο, η DF 1
κατάφερε να αυξήσει τον αριθµό των συνδροµητών της από [30 000 � 100.000] έως
[...] το 1998 σε [50 000 � 200 000] µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 1998, δηλ. να [...].

73. Ακόµη και αν η Kirch αποφάσιζε σήµερα να κλείσει την DF 1 εξαιτίας των αρχικών
υψηλών ζηµιών και της αποτυχίας της να επιτύχει τους αναµενόµενους ρυθµούς
ανάπτυξης όσον αφορά τους συνδροµητές, η αποχώρηση της Kirch από τον τοµέα της
συνδροµητικής τηλεόρασης δεν θα ήταν αυτόµατη δεδοµένου ότι η DF 1 αποτελεί
απλώς την πλατφόρµα µάρκετινγκ για το ψηφιακό πακέτο της Kirch. Τα δικαιώµατα
προγραµµάτων για τις δραστηριότητες της Kirch στον τοµέα της συνδροµητικής
τηλεόρασης ανήκουν στην Taurus, η οποία παράγει επίσης τουλάχιστον ένα µέρος των
ψηφιακών καναλιών της DF 1. Οι τεχνικές υπηρεσίες για το ψηφιακό πακέτο της DF 1
καλύπτονται από την BetaDigital. Η BetaResearch κατέχει τα δικαιώµατα για την
τεχνολογία κρυπτογράφησης Beta. Επιπλέον, ακόµα και αν η Kirch αποφάσιζε στο
εγγύς µέλλον να διαλύσει την DF 1, οι τηλεοπτικές δραστηριότητες της DF 1 δεν θα
έπαυαν αµέσως. Αντίθετα, η DF 1 θα ήταν υποχρεωµένη να ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις της από τις συµβάσεις µε συνδροµητές και άλλα κανάλια που
µεταδίδονται στο πακέτο της DF 1 και να συνεχίσει µέχρι το τέλος της προθεσµίας που
ορίζουν οι συµβάσεις. Σύµφωνα µε τα µέρη, η DF 1 θα συνέχιζε τις δραστηριότητές της
επί ένα περίπου έτος. Συνεπώς η Kirch θα είχε τη δυνατότητα, ιδίως εξαιτίας των
εκτενών πηγών προγραµµάτων τις οποίες διαθέτει για κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης
διαλογής και αθλητικά γεγονότα, να αναθεωρήσει την απόφασή της, ακόµα και αν
διαλυόταν αµέσως η DF 1, και είτε µόνη της είτε µε άλλους ενδιαφεροµένους, να
δηµιουργήσει µια νέα πλατφόρµα µάρκετινγκ και να προσφέρει υπηρεσίες
συνδροµητικής τηλεόρασης.

74. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιχείρηµα των µερών ότι οι θεατές συνδροµητικής
τηλεόρασης θα µπορούσαν να στραφούν µόνο στην Premiere µε αποτέλεσµα να
περιέλθουν στην Premiere τα µερίδια αγοράς που θα απελευθερωθούν µε την
αποχώρηση της DF 1 από την αγορά, δεν είναι πειστικό. Αν η Kirch έπαυε όντως τη
λειτουργία της DF 1, οι δυνητικοί φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης θα είχαν τη
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δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά αυτή διαµέσου των δικαιωµάτων εκποµπής
συνδροµητικής τηλεόρασης του οµίλου Kirch και να ανταγωνισθούν την Premiere. Ως
εκ τούτου, η κατάσταση ανταγωνισµού που θα διαµορφωνόταν µετά τη συγκέντρωση,
για κανένα λόγο δεν θα ήταν η ίδια µε την κατάσταση που θα διαµορφωνόταν χωρίς
αυτήν.

75. Το επιχείρηµα των µερών ότι ο µόνος αγοραστής για την DF 1 είναι η Premiere
δεδοµένου ότι χωρίς µια [...]. Μάλιστα, η απλή αναφορά στις άκαρπες προσπάθειες της
Kirch να βρει εταίρο στην προκειµένη περίπτωση δεν αρκεί ως απόδειξη ότι δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς λιγότερο αρνητική για τον
ανταγωνισµό. Οι εξηγήσεις της Επιτροπής στην απόφαση Kali+Salz / MdK / Treuhand
καθιστούν σαφές ότι η Επιτροπή εφαρµόζει αυστηρά κριτήρια για να επιβεβαιώσει ότι
πέραν της εξαγοράζουσας εταιρείας δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός αγοραστής. Αυτό
επιβεβαιώθηκε και από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13. Το επιχείρηµα
των µερών όµως δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά. Τα µέρη δεν ανέφεραν µε
ποιους εταίρους διαπραγµατεύθηκε η Kirch ούτε τους λόγους για τους οποίους
απέβησαν άκαρπες οι διαπραγµατεύσεις αυτές. Ιδιαίτερα δεν τεκµηρίωσαν τον
ισχυρισµό τους ότι  λόγος για την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων ήταν η µικρή βάση
συνδροµητών της DF 1 καθώς και οι πολύ µικρές προοπτικές εσόδων ενόψει των
ζηµιών που θα αναλάµβανε σε περίπτωση συµµετοχής της. Ως εκ τούτου δεν µπορεί να
αποκλεισθεί ότι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Kirch και τρίτων ενδιαφεροµένων
απέτυχαν εξαιτίας του γεγονότος ότι στο παρελθόν η Kirch δεν ήταν διατεθειµένη να
µην έχει την πλειοψηφία των µετοχών της DF 1. ∆εδοµένου ότι, όπως φαίνεται και από
την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, η Kirch είναι πλέον διατεθειµένη να αρκεσθεί στον
από κοινού έλεγχο, οι διαπραγµατεύσεις µε τρίτους ενδιαφεροµένους επί τη βάσει
συµµετοχής εξ ηµισείας στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα µπορούσαν να
στεφθούν µε επιτυχία. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει
τεκµηριωθεί επαρκώς το ενδεχόµενο απόκτησης του συνόλου ή ενός σηµαντικού
µέρους των µετοχών  της DF 1 από άλλες επιχειρήσεις πλην της Premiere.

76. Ως εκ τούτου τα µέρη δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα από τα τρία κριτήρια που
θεσπίσθηκαν από την Επιτροπή µε την υπόθεση Κali+Salz για την επίκληση του
επιχειρήµατος της έλλειψης αιτιώδους συνάφειας. Η προγραµµατιζόµενη συγκέντρωση
λοιπόν αποτελεί και την αιτία για την οποία η Premiere θα καταστεί ο µόνος
προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης µε τη συνεπαγόµενη επιδείνωση της
διάρθρωσης του ανταγωνισµού. Το κλείσιµο της DF 1 από την Kirch θα είχε λιγότερο
αρνητικά αποτελέσµατα για τον ανταγωνισµό απ' ότι η συγκέντρωση δεδοµένου ότι η
Kirch δεν θα µεταβίβαζε τα περιουσιακά στοιχεία της DF 1 καθώς και το σύνολο των
δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης στην Premiere. Με τον τρόπο αυτό οι
ανταγωνιστικοί φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης, θα είχαν τη δυνατότητα να
εισέλθουν στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης βασιζόµενοι στα δικαιώµατα
µετάδοσης συνδροµητικής τηλεόρασης της Kirch και έτσι να ανταγωνισθούν την
Premiere.

                                                
13 Υποσηµείωση 12.
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γ) Αλληλεπίδραση µεταξύ συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης

1. Μη κερδοσκοπική τηλεόραση - διάρθρωση αγοράς

77. Η αγορά µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης στη Γερµανία εκπροσωπείται από τους
κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς της ARD και της ZDF αφενός και από έναν µεγάλο
αριθµό ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων αφετέρου. Τα ιδιωτικά τηλεοπτικά
προγράµµατα συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο "οµάδες τηλεοπτικών φορέων". Η µία
οµάδα αποτελείται από τηλεοπτικούς φορείς στους οποίους έχει συµµετοχές η
CLT-UFA. Η άλλη οµάδα αποτελείται από τηλεοπτικούς φορείς στους οποίους έχει
συµµετοχές η Kirch ή οι οποίοι ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της Kirch για άλλους
λόγους.

i) Συµµετοχές των µερών

78. Η CLT-UFA έχει τις ακόλουθες συµµετοχές σε τηλεοπτικούς σταθµούς µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης στη Γερµανία:

RTL 89%

RTL2 34,4%

VOX 24,9%

Super RTL 50%

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η CLT-UFA ασκεί κοινό έλεγχο στους τηλεοπτικούς σταθµούς
στους οποίους έχει µειοψηφική συµµετοχή.

79. H Kirch έχει τις ακόλουθες συµµετοχές σε τηλεοπτικούς σταθµούς µη κερδοσκοπικής
τηλεόρασης στη Γερµανία:

SAT1 43%

DFS 100%

(Στο Bundeskartellamt κοινοποιήθηκε σχέδιο απόκτησης 16% επιπλέον συµµετοχών
στον SAT1).

Στην προκειµένη περίπτωση µπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι η Kirch ασκεί επί του
παρόντος τουλάχιστον κοινό έλεγχο στον SAT1.

80. Επιπλέον, ο κ. Thomas Kirch, γιος του ιδιοκτήτη της Kirch, έχει τις ακόλουθες
συµµετοχές:

PRO7 60%

Kabell 60%

Μεταξύ του PRO7 και της Kirch υπάρχουν, εκτός από συγγενικούς δεσµούς,
διασυνδέσεις µεταξύ του ιδιοκτήτη, αφενός, και του µετόχου πλειοψηφίας, αφετέρου.
Επίσης, υφίστανται µακροχρόνιες επιχειρησιακές σχέσεις, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε
εκτιµήσεις, ο PRO7 καλύπτει έως 50% περίπου των απαιτήσεών του σε προγράµµατα
από την Kirch.

ii) Ακροαµατικότητα

81. Το 1996, τα µερίδια ακροαµατικότητας των γερµανικών τηλεοπτικών σταθµών µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης ήταν τα ακόλουθα :

Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί:
ARD (πρώτο πρόγραµµα) 14,8%
ARD (τρίτα προγράµµατα) 10,1%
ZDF 14,4%
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σύνολο 39,3%

Τηλεοπτικοί σταθµοί που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της CLT-UFA:
RTL 17,0%
RTL2 4,5%
VOX 3,6
Super RTL 2,1
σύνολο 27,2%

Τηλεοπτικοί σταθµοί που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της Kirch:
SAT1 13,2%
PRO7 9,5%
Kabel 1 3,6%
DSF 1,3%
σύνολο 27,6%

Άλλοι τηλεοπτικοί σταθµοί 5,9%

82. Τα µερίδια ακροαµατικότητας των κρατικών τηλεοπτικών σταθµών αντιπροσωπεύουν
περίπου 40% και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών περίπου 60%. Οι ιδιωτικοί
τηλεοπτικοί σταθµοί ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις δύο οµάδες τηλεοπτικών
φορέων της CLT-UFA και της Kirch, οι οποίες κατέχουν εξίσου ισχυρή θέση.

iii) Μερίδια στην αγορά τηλεοπτικής διαφήµισης

83. Σύµφωνα µε στοιχεία των µερών, οι µεµονωµένοι τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν τα
ακόλουθα µερίδια στη γερµανική αγορά τηλεοπτικής διαφήµισης υπό όρους
ακαθάριστου κύκλου εργασιών:

Κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί:
ARD (σύνολο) 4,4%
ZDF 4,4%
Σύνολο 8,8%

Τηλεοπτικοί σταθµοί που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της CLT-UFA:
RTL 29,9%
RTL2 5,5%
VOX 2,8%
Super RTL 1,0%
Σύνολο 39,2%

Τηλεοπτικοί σταθµοί που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του οµίλου Kirch:
SAT1 24,1%
PRO7 21,8%
Kabel 1 3,0%
DSF 1,8%

Συνολικά 50,7%

Άλλοι τηλεοπτικοί φορείς 1,3%

(Μια επισκόπηση των µεριδίων της αγοράς µε βάση τα καθαρά έσοδα από διαφηµίσεις
παρουσιάζει την ίδια σχεδόν εικόνα µε ελάχιστες µόνο διαφορές).
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84. Τα µερίδια της αγοράς για τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς είναι εντελώς
διαφορετικά από τα µερίδια ακροαµατικότητας τους. Ενώ τα µερίδια ακροαµατικότητας
των κρατικών καναλιών ανέρχονται περίπου σε 40%, τα µερίδια τους στην αγορά
τηλεοπτικής διαφήµισης εκτιµώνται κάτω από 10%. Ο κύριος λόγος γι�αυτό είναι
αναµφισβήτητα το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, ο χρόνος µετάδοσης διαφηµίσεων για τα κρατικά κανάλια περιορίζεται σε
20 λεπτά ηµερησίως, πριν από τις 8 µ.µ. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί φορείς επιτρέπεται
αντίθετα να προβάλλουν διαφηµίσεις έως 15% του καθηµερινού χρόνου µετάδοσης.
Μπορούν επίσης να προβάλλουν διαφηµίσεις κατά τη διάρκεια της "ζώνης υψηλής
ακροαµατικότητας", µετά τις 8 µ.µ.

85. Οι κρατικοί τηλεοπτικοί φορείς χρηµατοδοτούνται εποµένως κυρίως µε έσοδα από την
καταβολή τελών που ανέρχονται περίπου σε 7 δισ. DEM ετησίως. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί περίπου στα καθαρά έσοδα από διαφηµίσεις όλων των τηλεοπτικών φορέων
στη γερµανική αγορά τηλεοπτικής διαφήµισης που πραγµατοποιήθηκαν το 1996.

86. Οι δύο οµάδες τηλεοπτικών φορέων της CLT-UFA και της Kirch αντιπροσωπεύουν
από κοινού περίπου 90% όλων των εσόδων από διαφηµίσεις στη γερµανική τηλεόραση·
η θέση της Kirch µε 50% περίπου είναι ελαφρώς ισχυρότερη από τη θέση της CLT-
UFA µε 40% περίπου. Τα έσοδα από τις διαφηµίσεις συγκεντρώνονται στον ηγέτη της
αγοράς RTL καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθµούς SAT1 και PRO7. Οι τρεις αυτοί
τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν από κοινού µερίδιο αγοράς 76%.

2. Πρόσθετη ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Premiere στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης

87. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνδροµητική τηλεόραση και η µη κερδοσκοπική
τηλεόραση αποτελούν δύο ξεχωριστές αγορές. Ωστόσο, µεταξύ των δύο αυτών αγορών
υπάρχει αλληλεπίδραση. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία και ελκυστικότερη η
προσφορά των προγραµµάτων των µη κερδοσκοπικών τηλεοπτικών φορέων, τόσο
µικρότερα είναι τα κίνητρα για τον θεατή να εγγραφεί ως συνδροµητής στην
συνδροµητική τηλεόραση. Η αλληλεπίδραση αυτή επιβεβαιούται µε την αργή, σε
σχέση µε τη Γαλλία ή το Ηνωµένο Βασίλειο, ανάπτυξη της συνδροµητικής τηλεόρασης
στη Γερµανία, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγαλύτερη ποικιλία
προγραµµάτων που προσφέρει η µη κερδοσκοπική τηλεόραση στη Γερµανία.

88. Η ελκυστικότητα ενός τηλεοπτικού σταθµού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα
δικαιώµατα προγραµµάτων που έχει στη διάθεσή του. Όταν ένας τηλεοπτικός φορέας
κατέχει ηγετική θέση τόσο στην συνδροµητική τηλεόραση όσο και στην µη
κερδοσκοπική τηλεόραση και συγχρόνως έχει τα σηµαντικότερα δικαιώµατα
προγραµµάτων για την µη κερδοσκοπική και την συνδροµητική τηλεόραση, είναι σε
θέση να κατευθύνει τη σχέση µεταξύ των δύο. Μετά τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, η
CLT-UFA και η Kirch θα βρίσκονται σε αυτή τη θέση.

i) Πρέπει να αναµένεται ότι η CLT-UFA και η Kirch θα επιδιώξουν συνδυασµένη
απόκτηση δικαιωµάτων τόσο στην συνδροµητική όσο και στην µη κερδοσκοπική
τηλεόραση

89. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα µέρη επεσήµαναν ότι η απόκτηση δικαιωµάτων
συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης θα πραγµατοποιηθεί κατ�αρχήν
χωριστά. Ενώ η Premiere είναι αρµόδια για την απόκτηση δικαιωµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης, οι δραστηριότητες της CLT-UFA και της Kirch περιορίζονται στην µη
κερδοσκοπική τηλεόραση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα αποκτούσε ένα από τα
µέρη δικαιώµατα από κοινού στην συνδροµητική και την µη κερδοσκοπική τηλεόραση.
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90. Μετά από δηµοσίευµα τύπου, το οποίο, βασιζόµενο σε εσωτερικά έγγραφα της
Bertelsmann, αναφερόταν σε προβλεπόµενο συντονισµό της συνδροµητικής και της µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης, η Bertelsmann τροποποίησε τις αρχικές της δηλώσεις. Η
Bertelsmann δήλωσε δηµοσίως ότι από επιχειρησιακή άποψη εύλογος στόχος είναι η
επιδίωξη συνεργασίας µεταξύ των τηλεοπτικών σταθµών της µη κερδοσκοπικής
τηλεόρασης, που εµπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της CLT-UFA, και της Premiere. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση δικαιωµάτων. Λίγο αργότερα
(25 Φεβρουαρίου 1998), ο ∆ρ. Dornemann, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της
Bertelsmann, αρµόδιος για θέµατα τηλεόρασης, σε συνέντευξη14 παρέθεσε τα
πλεονεκτήµατα µιας συνδυασµένης απόκτησης δικαιωµάτων συνδροµητικής και µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης.

91. Από επιχειρησιακή άποψη, µια συντονισµένη προσέγγιση της CLT-UFA και της
Premiere για την απόκτηση δικαιωµάτων προγραµµάτων φαίνεται πράγµατι η πιο
πιθανή στρατηγική. Μέσω της Premiere και των καναλιών της µη κερδοσκοπικής
τηλεόρασης που περιλαµβάνονται στην οµάδα των τηλεοπτικών φορέων της, η
CLT-UFA διαθέτει όλες τις µορφές εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων εκποµπής
προγραµµάτων, δηλαδή κατ�επιλογή τηλεοπτική σύνδεση, συνδροµητική τηλεόραση,
µη κερδοσκοπική τηλεόραση (πρώτη προβολή), µη κερδοσκοπική τηλεόραση (δεύτερη
προβολή). Είναι εποµένως σκόπιµο να αποκτώνται τα δικαιώµατα για ολόκληρη την
αλυσίδα εκµετάλλευσης. Κατ�αυτόν τον τρόπο, η CLT-UFA θα είναι σε θέση να
χρησιµοποιεί από στρατηγική άποψη τα δικαιώµατα κατά τον καλύτερο τρόπο. Για
παράδειγµα, τα δικαιώµατα εκποµπής αθλητικών γεγονότων µπορούν να
χρησιµοποιούνται έτσι ώστε τα σηµαντικότερα γεγονότα θα προβάλλονται στην
συνδροµητική τηλεόραση (π.χ. τελικοί αγώνες ποδοσφαίρου), ενώ αντίθετα τα λιγότερο
σηµαντικά γεγονότα στην µη κερδοσκοπική τηλεόραση. Όσον αφορά τα δικαιώµατα
εκποµπής ταινιών, η περίοδος µεταξύ της προβολής στην συνδροµητική τηλεόραση και
των "παραθύρων" για πρώτη και δεύτερη προβολή στην µη κερδοσκοπική τηλεόραση
µπορεί να καθοριστεί ως τµήµα ενιαίας στρατηγικής.

92. Επί του παρόντος, µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις πωλούνται ιδίως τα δικαιώµατα
εκποµπής των σηµαντικότερων ταινιών του Χόλλυγουντ ως πακέτο που καλύπτει όλα
τα στάδια εκµετάλλευσης. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να αλλάξει εάν
παρουσιάζονταν αγοραστές που να είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν ολόκληρη την
αλυσίδα. Επιπλέον, η ισχύς της ζήτησης, η οποία απορρέει από τον συνδυασµό υψηλών
απαιτήσεων προγραµµάτων ψηφιακού πακέτου της Premiere µε τους τηλεοπτικούς
σταθµούς της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης της CLT-UFA, θα µπορούσε να
παρακινήσει τους εκχωρούντες τα δικαιώµατα να πωλήσουν ολόκληρο το πακέτο
δικαιωµάτων της συνδροµητικής και τη µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης.

93. Εποµένως, εφόσον οι δηλώσεις της Bertelsmann για τη συνδυασµένη απόκτηση
δικαιωµάτων συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης φαίνονται πειστικές,
δεν υφίσταται κανένας λόγος που να παρεµποδίζει την Kirch να ακολουθήσει την ίδια
στρατηγική. Η Kirch διαθέτει, όπως και η CLT-UFA, οµάδα τηλεοπτικών φορέων και,
µετά τη συγκέντρωση µε την οποία καθίσταται συνιδιοκτήτης της Premiere, τη
µοναδική πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία. Πρέπει εποµένως να
αναµένεται ότι και η Kirch θα επιδιώξει συνδυασµένη απόκτηση δικαιωµάτων
συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης.

                                                
14 Süddeutsche Zeitung της 25ης Φεβρουαρίου 1998, σ. 2.
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94. Η τιµή για την απόκτηση δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης καθορίζεται
κανονικά βάσει του αριθµού των συνδροµητών, ενώ εξασφαλίζεται ελάχιστος αριθµός
συνδροµητών. Με την αύξηση του αριθµού των συνδροµητών της Premiere αυξάνει
επίσης από οικονοµική άποψη η σηµασία των δικαιωµάτων της συνδροµητικής
τηλεόρασης έναντι των δικαιωµάτων της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης. Παράλληλα,
αποκτούν µεγαλύτερη στρατηγική σηµασία οι τηλεοπτικές δραστηριότητες της
CLT-UFA και της Kirch στο συνολό τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η Premiere αποτελεί
αντικείµενο κοινής εκµετάλλευσης από την CLT-UFA και την Kirch, δεν θα είχε νόηµα
εάν η CLT-UFA και η Kirch εξακολουθούσαν να αποκτούν σε κάθε περίπτωση
χωριστά δικαιώµατα συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης, σε περίοδο
κατά την οποία οι δραστηριότητες της συνδροµητικής τηλεόρασης αυξάνονται διαρκώς
έναντι των δραστηριοτήτων της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης. Αυτό ισχύει,
τουλάχιστον σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο για την Premiere, το οποίο
συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της σύµβασης για την σύµπραξη επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε
το εν λόγω σχέδιο, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Premiere, ο οποίος το 1996 ανήλθε
[...].

ii) Η CLT-UFA και η Kirch είναι σε θέση να εφαρµόσουν µέσω των τηλεοπτικών
σταθµών τους της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης στρατηγικές για την ανάπτυξη
προγραµµάτων, προκειµένου να αποκτήσουν πελάτες συνδροµητικής τηλεόρασης για
την Premiere Digital

95. Τα µέρη δήλωσαν επανειληµµένως ότι η µετατροπή της Premiere σε πλατφόρµα
ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης απαιτεί πολύ σηµαντικές επενδύσεις. Στην
προαναφερθείσα συνέντευξη15 της Süddeutsche Zeitung, ο ∆ρ. Dornemann, µέλος του
διοικητικού συµβουλίου της Bertelsmann, αναφέρθηκε σε επενδύσεις ύψους
13,5 δισ. DEM έως το 2007 και αρχικές ζηµίες ύψους 2,5 δισ. DEM. Είναι προφανές
ότι η CLT-UFA και η Kirch έχουν θεµελιώδες συµφέρον να επιτύχουν τη µεγαλύτερη
δυνατή αύξηση του αριθµού των συνδροµητών στην Premiere. Λαµβάνοντας υπόψη
την προαναφερθείσα αλληλεπίδραση µεταξύ της συνδροµητικής και της µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης, o συντονισµός στη διαµόρφωση των προγραµµάτων της
Premiere και των οµάδων  τηλεοπτικών φορέων της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης της
CLT-UFA και της Kirch δύναται να συµβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του εν λόγω
στόχου.

96. Ο συλλογισµός αυτός αφορά κατ�αρχήν έναν συµπληρωµατικό προγραµµατισµό της
Premiere και των τηλεοπτικών σταθµών της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης. Όπως ήδη
αναφέρθηκε ανωτέρω, η µετάδοση, για παράδειγµα, αθλητικών γεγονότων µπορεί να
προγραµµατιστεί µε τρόπο ώστε να αφυπνίζεται το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αρχικά
µε λιγότερο σηµαντικά γεγονότα στην µη κερδοσκοπική τηλεόραση (π.χ. προκριµατικοί
ποδοσφαιρικοί αγώνες), προκειµένου να προβληθούν εν συνεχεία τα σηµαντικά
γεγονότα (τελικός ποδοσφαίρου) στην συνδροµητική τηλεόραση ή στην κατ�επιλογή
τηλεοπτική σύνδεση. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Bertelsmann στον τοµέα της
τηλεόρασης, η συγκέντρωση της CLT και της UFA το 1997 διευκόλυνε την εφαρµογή
του εν λόγω συµπληρωµατικού προγραµµατισµού, διότι όλες οι τηλεοπτικές
δραστηριότητες της συγκεντρώθηκαν εφεξής στην CLT-UFA, η οποία κατέχει επί του
παρόντος πλειοψηφική συµµετοχή στην RTL, τον σηµαντικότερο σταθµό µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης.

97. Επιπλέον, η CLT-UFA και η Kirch έχουν τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα συµφέρον - µε
την αυξανόµενη σηµασία της συνδροµητικής τηλεόρασης - να περιορίσουν την
ελκυστικότητα των σταθµών της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης, προκειµένου να

                                                
15 Βλ. υποσηµείωση 14.
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παρακινήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τηλεθεατές να εγγραφούν συνδροµητές
στην συνδροµητική τηλεόραση. Ασφαλώς, µια τέτοια στρατηγική ενέχει συνήθως τον
κίνδυνο απώλειας των εσόδων από διαφηµίσεις λόγω της αύξησης του αριθµού των
συνδροµητών. Στην προκειµένη περίπτωση, ο κίνδυνος αυτός είναι ωστόσο
περιορισµένος. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο τοµέας των ιδιωτικών σταθµών της µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης κατανέµεται σχεδόν αποκλειστικά στις δύο οµάδες
τηλεοπτικών σταθµών της CLT-UFA και της  Kirch (οι οποίες αντιπροσωπεύουν από
κοινού περίπου 92% των µεριδίων ακροαµατικότητας στην ιδιωτική τηλεόραση). Η
ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής εκ µέρους της CLT-UFA και της Kirch για την
µείωση της ελκυστικότητας της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης θα µπορούσε εποµένως
να οδηγήσει µόνο σε µετατόπιση των εσόδων από διαφηµίσεις προς τους κρατικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι σταθµοί αυτοί, λόγω των
περιορισµών που υφίστανται στον τοµέα των διαφηµίσεων, δεν δύνανται να
παρατείνουν τον χρόνο µετάδοσης διαφηµίσεων και ιδίως λόγω του ότι απαγορεύεται
να εκπέµπουν διαφηµίσεις σε ώρες "της ζώνης υψηλής ακροαµατικότητας", το
ενδεχόµενο µετατόπισης των εσόδων από διαφηµίσεις προς τους κρατικούς σταθµούς
είναι εξαιρετικά περιορισµένο.

98. Σε περίπτωση που οι σταθµοί της µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης της CLT-UFA και της
Kirch καταστούν ταυτόχρονα λιγότερο ελκυστικοί, πρέπει να αναµένεται σηµαντική
απώλεια εσόδων από διαφηµίσεις µόνο εφόσον οι διαφηµιζόµενοι µετατοπίσουν, σε
περίπτωση µείωσης του αριθµού των τηλεθεατών, µεγάλο µέρος των προϋπολογισµών
τους από την τηλεόραση σε άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ιδίως στον τύπο.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αναµένεται µόνο σε περίπτωση δραµατικής µείωσης του
αριθµού των τηλεθεατών. Ο καθηµερινός χρόνος θέασης  ιδιωτικών σταθµών στη
Γερµανία αυξήθηκε από το 1993 έως το 1996 κατά 15% περίπου. Την ίδια περίοδο
αυξήθηκαν τα έσοδα από διαφηµίσεις, σε τιµές του 1993, κατά 35%. Αυτό
επιβεβαιώνει ότι τα µερίδια ακροαµατικότητας και η συχνότητα της τηλεοπτικής
διαφήµισης δεν συνδέονται κατ�ανάγκη. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
οποιαδήποτε απώλεια διαφηµιστικών εσόδων για την CLT-UFA και την Kirch
αντισταθµίζεται από κέρδη στην προσοδοφόρα συνδροµητική τηλεόραση.

3) Συµπέρασµα

99. Η προβλεπόµενη συνδυασµένη απόκτηση δικαιωµάτων στην συνδροµητική και την µη
κερδοσκοπική τηλεόραση, αφενός, και ο προβλεπόµενος συµπληρωµατικός
προγραµµατισµός, αφετέρου, οδηγούν σε επιπλέον ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης
της Premiere στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης.

δ) Συµπέρασµα

100. Για τους προαναφερόµενους λόγους, πρέπει να αναµένεται ότι η προτεινόµενη
συγκέντρωση θα οδηγήσει στην απόκτηση δεσπόζουσας θέσης διαρκείας της Premiere
στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης στη Γερµανία. Η προβλεπόµενη συνδυασµένη
απόκτηση δικαιωµάτων στην συνδροµητική τηλεόραση και την µη κερδοσκοπική
τηλεόραση και ο προβλεπόµενος συµπληρωµατικός προγραµµατισµός θα οδηγήσουν
σε περαιτέρω ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Premiere στην αγορά
συνδροµητικής τηλεόρασης.

101. Η απόκτηση δεσπόζουσας θέσης διαρκείας για την Premiere θα ήταν επίσης
αναµενόµενη σε περίπτωση µιας αγοράς για την εκποµπή της συνδροµητικής
τηλεόρασης που θα καλύπτει ολόκληρο τον γερµανόφωνο χώρο. Στην προκειµένη
περίπτωση, ισχύουν βασικά οι εκτιµήσεις που αφορούν την γερµανική αγορά, µε τη
διαφορά, ωστόσο, ότι στην Αυστρία - αντίθετα από ό,τι στη Γερµανία - τα καλωδιακά
δίκτυα αποτελούν αποκλειστικά αντικείµενο εκµετάλλευσης ιδιωτικών φορέων. Ενώ
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στη Γερµανία, λόγω του διασκορπισµού των γερµανών φορέων εκµετάλλευσης
καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου και της θέσης της Telekom, η οποία είναι στην πράξη
ο µοναδικός φορέας δικτύων τροφοδοσίας της στάθµης δικτύου 3, οι ιδιωτικοί φορείς
καλωδιακού δικτύου, ακόµη και αν έχουν πρόσβαση σε προγράµµατα περιεχοµένου
"πρώτης διαλογής", δεν είναι σε θέση να προσφέρουν εναλλακτική πλατφόρµα
προγραµµάτων ανταγωνιστική της Premiere, στην Αυστρία οι µεγαλύτεροι τουλάχιστον
ιδιωτικοί φορείς καλωδιακού δικτύου µπορούν θεωρητικά να δηµιουργήσουν
εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων που θα περιορίζεται στην περιφέρειά τους.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η Premiere επέβαλε στην Telekom, στη Γερµανία, το µοντέλο
µεταφοράς στον καλωδιακό τοµέα, πρέπει να αναµένεται ότι η Premiere θα αρνηθεί
επίσης το µάρκετινγκ των προγραµµάτων της µέσω των φορέων καλωδιακού δικτύου
στον υπόλοιπο γερµανόφωνο χώρο. Αυτή ήταν µέχρι σήµερα η στρατηγική της
Premiere για τα αναλογικά προγράµµατά της. Στην Αυστρία, η Premiere αρνήθηκε έως
σήµερα την άµεση διάθεση στην αγορά του προγράµµατός της µέσω φορέων
καλωδιακού δικτύου. Το φθινόπωρο του 1997, η Premiere εγκατέλειψε την απαίτησή
της να διαθέτει η ίδια στην αγορά τα προγράµµατά της και δήλωσε ότι προτίθεται να
διαθέσει σε µεγάλο αυστριακό φορέα καλωδιακού δικτύου το αναλογικό πρόγραµµά
της. Ωστόσο, λίγο πριν από τη σύναψη της σύµβασης, η Premiere απέσυρε την εν λόγω
προσφορά. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναµένεται ότι η Premiere µετά την συγκέντρωση
θα είναι και θα παραµείνει η µοναδική πλατφόρµα διαµόρφωσης προγραµµάτων και
µάρκετινγκ στο γερµανόφωνο χώρο, διότι, αφενός καµία άλλη επιχείρηση δεν διαθέτει
τις απαραίτητες πηγές για την ανάπτυξη πλατφόρµας προγραµµάτων και, αφετέρου, η
Bertelsmann και η Kirch ελέγχουν την υποδοµή αποκωδικοποίησης.

3. Αγορά τεχνικών υπηρεσιών για την συνδροµητική τηλεόραση

α) Μονοπωλιακή θέση της BetaDigital και της Telekom

102. Μέσω της συγκέντρωσης, η BetaDigital θα αποκτήσει µονοπωλιακή θέση διαρκείας για
την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον τοµέα της δορυφορικής τηλεόρασης. Ως
αποτέλεσµα της παράλληλης συγκέντρωσης της Deutsche Telekom και της
BetaResearch, η Telekom θα αποκτήσει µονοπωλιακή θέση για τη διαχείριση του
ελέγχου της πρόσβασης στον τοµέα της καλωδιακής τηλεόρασης.

103. Η BetaDigital είναι ήδη σήµερα ο µοναδικός προµηθευτής τεχνικών υπηρεσιών για την
ψηφιακή µετάδοση σηµάτων µέσω δορυφόρου. Σύµφωνα µε στοιχεία των µερών, η
Bertelsmann παρέχει επίσης, µέσω της Cologne Broadcasting Center GmbH, σε
περιορισµένη έκταση τεχνικές υπηρεσίες για την συνδροµητική τηλεόραση. Ωστόσο, τα
µέρη δεν προσκόµισαν ακριβέστερα στοιχεία σχετικά µε αυτές τις δραστηριότητες.

104. Μετά την συγκέντρωση, η Telekom θα είναι επίσης ο µοναδικός προµηθευτής τεχνικών
υπηρεσιών ψηφιακής µετάδοσης σηµάτων στα καλωδιακά δίκτυα. Η CLT-UFA, η
Kirch και η Telekom συµφώνησαν, στο πλαίσιο της συµφωνίας αναδιάρθρωσης της
BetaResearch, ότι η Telekom θα χρησιµοποιεί για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών
µετάδοσης ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων στα ευρυζωνικά καλωδιακά δίκτυά
της αποκλειστικά την τεχνολογία πρόσβασης Beta βάσει του αποκωδικοποιητή d-box .

β) ∆ιαρκής χαρακτήρας της δεσπόζουσας θέσης

105. Η BetaDigital θα αποκτήσει σε διαρκή βάση µονοπωλιακή θέση στην αγορά παροχής
τεχνικών υπηρεσιών για την ψηφιακή µετάδοση δεδοµένων στο γερµανόφωνο χώρο,
τουλάχιστον για την δορυφορική τηλεόραση. Όσον αφορά την καλωδιακή τηλεόραση
πρέπει να αναµένεται ότι η Telekom θα παραµείνει ο µοναδικός προµηθευτής τεχνικών
υπηρεσιών για την µετάδοση συνδροµητικής τηλεόρασης στα καλωδιακά δίκτυα στη
Γερµανία και στο πλαίσιο αυτό θα αποκτήσει εποµένως µονοπωλιακή θέση διαρκείας.
Η εν λόγω εκτίµηση βασίζεται στις ακόλουθες σκέψεις.



31

i) Μέσω της συγκέντρωσης, η τεχνολογία d-box καθίσταται στην πράξη το ψηφιακό
πρότυπο στο γερµανόφωνο χώρο

106. Η λειτουργία της συνδροµητικής τηλεόρασης προϋποθέτει ειδική τεχνική υποδοµή. Την
υποδοµή αυτή µπορούν να παρέχουν είτε φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης είτε
τρίτοι, κυρίως φορείς καλωδιακού δικτύου. Λόγω της δοµής των καλωδιακών δικτύων
στη Γερµανία, οι ιδιωτικοί φορείς καλωδιακού δικτύου δεν είναι σε θέση να παρέχουν
µόνοι τους την τεχνική υποδοµή για την µετάδοση συνδροµητικής τηλεόρασης διότι οι
"καλωδιακές νησίδες" τους είναι συνήθως πολύ µικρές προκειµένου να αιτιολογήσουν
τις δαπάνες για τις απαιτούµενες επενδύσεις που συνδέονται µε την απόκτηση ιδίου
συστήµατος ελέγχου της πρόσβασης και εναλλακτικής βάσης αποκωδικοποίησης για
την συνδροµητική τηλεόραση. Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς καλωδιακού δικτύου
ελέγχουν µόνο τµήµατα των δικτύων της στάθµης 3 και 4 που χρησιµοποιούνται στη
διάδοση της καλωδιακής τηλεόρασης. Στη στάθµη δικτύου 3 που περιλαµβάνει το
δίκτυο από τον σταθµό κεφαλής καλωδίου, όπου λαµβάνεται το ψηφιακό σήµα
προγράµµατος το οποίο διοχετεύεται στα καλωδιακά δίκτυα, έως το όριο του οικοπέδου
µεµονωµένου σπιτιού, το µεγαλύτερο µέρος των δικτύων ανήκει στα καλωδιακά δίκτυα
της Telekom. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιωτικοί φορείς καλωδιακού δικτύου δεν δύνανται
να αναπτύξουν εναλλακτική τεχνική υποδοµή για την µετάδοση συνδροµητικής
τηλεόρασης χωρίς την Telekom.

107. Μετά την συγκέντρωση, η Premiere θα εκπέµπει προγράµµατα ψηφιακής τηλεόρασης
µέσω της τεχνολογίας d-box και του αποκωδικοποιητή d-box. Η  Telekom θα παρέχει
τεχνικές υπηρεσίες για συνδροµητική καλωδιακή τηλεόραση βάσει της τεχνολογίας
πρόσβασης Beta και του αποκωδικοποιητή d-box. Εποµένως, οι επιχειρήσεις εκείνες οι
οποίες θα αναλάβουν να δηµιουργήσουν υποδοµή για ψηφιακή τηλεόραση και θα
παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες πρέπει να υιοθετήσουν την τεχνολογία πρόσβασης
Beta βάσει του αποκωδικοποιητή d-box. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι
σε εύθετο χρόνο δεν θα υπάρχει στο γερµανόφωνο χώρο εναλλακτική τεχνική
πλατφόρµα ψηφιακής τηλεόρασης.

ii) Η µονοπωλιακή θέση της Premiere ως πλατφόρµα προγραµµάτων αποτελεί
µακροπρόθεσµο εµπόδιο για την εισαγωγή άλλης τεχνολογίας

108. Η εγκατάσταση εναλλακτικής τεχνικής υποδοµής για την µετάδοση προγραµµάτων
συνδροµητικής τηλεόρασης θα απαιτούσε υψηλές επενδύσεις. Ωστόσο, άλλοι δυνητικοί
προµηθευτές θα είχαν την πρόθεση να πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις αυτές µόνο
εφόσον θα υπήρχαν αντίστοιχες δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά. Αυτό θα
προϋπέθετε την εγκατάσταση πρόσθετου φορέα συνδροµητικής τηλεόρασης στη
Γερµανία. Ο φορέας αυτός θα µπορούσε να δηµιουργήσει είτε ο ίδιος την δική του
τεχνική πλατφόρµα βάσει εναλλακτικής τεχνολογίας πρόσβασης είτε να παράσχει σε
τρίτους προµηθευτές τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνικής υποδοµής. Όπως ήδη
αναφέρθηκε ανωτέρω, η είσοδος στην αγορά πρόσθετου φορέα συνδροµητικής
τηλεόρασης δεν είναι πιθανή, λόγω της παγιωµένης θέσης της Premiere µε τη βάση
συνδροµητών της και ιδίως τις πηγές προγραµµάτων της.

109. Εξάλλου, µια εναλλακτική τεχνολογία πρόσβασης και αποκωδικοποίησης θα µπορούσε
να αναπτυχθεί σε κάθε περίπτωση µόνο στον τοµέα της µετάδοσης µέσω δορυφόρου
διότι η CLT-UFA, η Kirch και η Telekom συµφώνησαν, στο πλαίσιο της συµφωνίας
αναδιάρθρωσης, ότι η Telekom θα χρησιµοποιεί κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών
για τη µετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων στα ευρυζωνικά καλωδιακά
δίκτυά της αποκλειστικά την τεχνολογία πρόσβασης Beta βάσει του αποκωδικοποιητή
d-box. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε δυνητικός προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης και
οποιοσδήποτε άλλος δυνητικός προµηθευτής υπηρεσιών ελέγχου της πρόσβασης στον
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τοµέα των καλωδιακών δικτύων της Telekom θα είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί
µέσω της Telekom την τεχνολογία πρόσβασης Beta και τον αποκωδικοποιητή d-box.

iii) Κάθε δυνητικός φορέας του ελέγχου πρόσβασης θα εξαρτάται από την πολιτική
εκχώρησης αδειών εκµετάλλευσης της BetaResearch

110. Η BetaResearch εκχωρεί άδειες εκµετάλλευσης του συστήµατος ελέγχου της
πρόσβασης που χρησιµοποιείται στον αποκωδικοποιητή d-box. Όπως ισχυρίζονται τα
µέρη, για λόγους ασφαλείας αναπτύχθηκε ιδιόκτητο σύστηµα ελέγχου της πρόσβασης.
Και άλλοι φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης µε πείρα στην εν λόγω αγορά, όπως π.χ.
το Canal+ και το BSkyB, προτιµούν τη χρήση ιδιόκτητων συστηµάτων ελέγχου της
πρόσβασης λόγω της ισχυριζόµενης αποτελεσµατικότερης προστασίας από
παραβιάσεις της ασφάλειας για τη µετάδοση δεδοµένων. Σύµφωνα µε το πρότυπο
DVB, υπάρχουν δύο δυνατότητες προκειµένου ένας συνδροµητής συνδροµητικής
τηλεόρασης µε διαφορετικά συστήµατα ελέγχου της πρόσβασης να µην χρειάζεται να
χρησιµοποιεί περισσότερους αποκωδικοποιητές, δηλαδή το σύστηµα Simulcrypt και η
«κοινή διεπαφή» ("common interface" στο εξής: «CI»).

111. Με την CI, τα πιο διαφορετικά συστήµατα ελέγχου της πρόσβασης µπορούν να
χρησιµοποιούνται στον ίδιο αποκωδικοποιητή, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα σε
κάθε τρίτο φορέα συνδροµητικής τηλεόρασης και προµηθευτή υπηρεσιών να ασκεί
έλεγχο πρόσβασης χρησιµοποιώντας την εκάστοτε υφιστάµενη βάση
αποκωδικοποίησης. Αντίθετα µε το σύστηµα Simulcrypt, το σύστηµα αυτό δεν απαιτεί
να συναφθεί συµφωνία µε τον φορέα που εγκατέστησε τη βάση αποκωδικοποίησης
προκειµένου να συνδεθεί το σύστηµα καταλληλότητας πρόσβασης του τρίτου µε το
ιδιόκτητο σύστηµα ελέγχου πρόσβασης του αποκωδικοποιητή. Σε περίπτωση
χρησιµοποίησης ιδιόκτητου συστήµατος ελέγχου της πρόσβασης, είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστεί η αµερόληπτη πρόσβαση στο εν λόγω σύστηµα. Σύµφωνα µε την άποψη
της Επιτροπής, αυτό προϋποθέτει ότι ο εκχωρών την άδεια για την τεχνολογία
αποκωδικοποίησης είναι ικανός να λαµβάνει τις επιχειρησιακές του αποφάσεις χωρίς
να επηρεάζεται από τον προµηθευτή προγραµµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση, ο
εκχωρών την άδεια δεν είναι ανεξάρτητος, δεδοµένου ότι η BetaResearch ελέγχεται
κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν ίδια συµφέροντα ως προµηθευτές προγραµµάτων.

112. ∆εδοµένου ότι όλοι οι παρόντες και δυνητικοί προµηθευτές ψηφιακής συνδροµητικής
τηλεόρασης και η Telekom ως προµηθευτής τεχνικών υπηρεσιών στο καλωδιακό
δίκτυο υιοθέτησαν την τεχνολογία πρόσβασης Beta και τον αποκωδικοποιητή d-box,
είναι αδύνατον να εγκατασταθεί στη Γερµανία εναλλακτική βάση αποκωδικοποίησης.
Οποιοσδήποτε άλλος δυνητικός προµηθευτής υπηρεσιών ελέγχου της πρόσβασης
πρέπει εποµένως να χρησιµοποιεί  τον αποκωδικοποιητή d-box. Η συσκευή d-box
λειτουργεί µε ένα κλειστό (ιδιόκτητο) σύστηµα κρυπτογράφησης, το οποίο ανέπτυξε η
BetaResearch. Οι δυνητικοί προµηθευτές τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής
τηλεόρασης πρέπει εποµένως να λαµβάνουν από την BetaResearch άδεια για τη
χρησιµοποίηση της τεχνολογίας πρόσβασης Beta, τόσο για τη µετάδοση µέσω
δορυφόρου όσο και για τη µετάδοση µέσω καλωδίου. Ωστόσο, η BetaResearch δεν έχει
οικονοµικό συµφέρον να ανταγωνιστεί την BetaDigital ή την από κοινού ελέγχουσα
Telekom, κατά τη διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης για την δορυφορική ή την
καλωδιακή τηλεόραση, στην αγορά τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης. Η
BetaResearch θα µπορούσε εποµένως µε την άσκηση της πολιτικής της εκχώρησης
αδειών εκµετάλλευσης να παρεµποδίσει τη διείσδυση άλλων προµηθευτών υπηρεσιών
στην αγορά.

iv) Με τον έλεγχο της υποδοµής αποκωδικοποίησης εκχωρείται στην
Bertelsmann/Kirch ο έλεγχος ενδεχόµενων εφαρµογών που βασίζονται στον
αποκωδικοποιητή d-box
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113. Μέσω µιας διεπαφής προγράµµατος εφαρµογής (Application programme interface)
(στο εξής: «API»), οι τρίτοι που επιθυµούν να παράγουν την δική τους εφαρµογή έχουν
πρόσβαση στο σύστηµα εκµετάλλευσης του αποκωδικοποιητή. Ένα τυπικό παράδειγµα
για τέτοιου είδους ανεξάρτητες εφαρµογές είναι το EPG, µέσω του οποίου
προβάλλονται στην οθόνη τα προς επιλογή προγράµµατα υπό µορφή καταλόγου. Επί
του παρόντος, η συσκευή d-box δεν διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση στη διεπαφή του
συστήµατος εκµετάλλευσης d-box. Αυτό σηµαίνει ότι οι τρίτοι οι οποίοι επιθυµούν να
χρησιµοποιήσουν τις δικές τους εφαρµογές στον αποκωδιοκοποιητή d-box πρέπει να τις
καταχωρίσουν στον κώδικα πηγής του συστήµατος εκµετάλλευσης µέσω της
BetaResearch.

114. Σύµφωνα µε ισχυρισµούς των µερών, η BetaResearch θα αναπτύξει µια API για τον
αποκωδικοποιητή d-box η οποία θα τεθεί στη διάθεση του κοινού το αργότερο έως το
τέλος του 1998. Ωστόσο, δεν διατίθενται ακόµη στοιχεία σχετικά µε τη διαµόρφωση
της πολιτικής εκχώρησης αδειών εκµετάλλευσης και ιδίως µε το ύψος των σχετικών
τελών για την χρησιµοποίηση της API. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν να
εκτιµηθεί επί του παρόντος εάν η διεπαφή της BetaResearch θα διατίθεται, σε σύγκριση
µε τις API άλλων προµηθευτών, όπως της OpenTV ή της MediaHighway, σε κανονικές
συνθήκες αγοράς. Μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί ότι λόγω της διάθεσης στην αγορά του
αποκωδικοποιητή d-box σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η API θα έχει ενδεχοµένως
περιορισµένο µόνο εύρος λειτουργίας. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός
ότι άλλοι προµηθευτές βελτιώνουν συνεχώς µε την πάροδο των ετών τις εν λόγω
διεπαφές τους µετά την εισαγωγή τους στην αγορά προκειµένου να παρέχουν πλήρη
χρησιµοποίηση του εύρους εκµετάλλευσης της τεχνολογίας αποκωδικοποίησης και να
προωθούν κατ�αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη προηγµένων εφαρµογών.

115. Σύµφωνα µε ισχυρισµούς των µερών, η διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής του
αποκωδικοποιητή d-box θα προβλέπει δύο δυνατότητες για την εκτέλεση εφαρµογών.
Στην πρώτη περίπτωση, η εφαρµογή παράγεται µε τη βοήθεια λειτουργιών της API,
δηλαδή λειτουργεί άµεσα στο επίπεδο της τελευταίας ("native applications") (µητρικές
εφαρµογές). Μια τέτοιου είδους εφαρµογή µπορεί να λειτουργήσει µόνο στον
αποκωδικοποιητή d-box. Σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα δεν είναι δυνατό να
λειτουργήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, η API είναι εξοπλισµένη µε µια εικονική
µηχανή (virtual machine, στο εξής: «VM»), η οποία µετατρέπει τις ειδικές λειτουργίες
της API σε ανεξάρτητες από αυτήν λειτουργίες. Κατ�αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η
ανάπτυξη και η λειτουργία εφαρµογής ανεξάρτητης από την API. Τα µέρη ανέφεραν
ότι οι εργασίες θέσπισης προδιαγραφών στο πλαίσιο του DVB για µία τυποποιηµένη
διεπαφή ΑΡΙ, η οποία θα λειτουργεί ως VM, προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι
τα µέσα του 1998. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η BetaResearch θα µπορέσει να
ασχοληθεί µε την ανάπτυξη του προϊόντος η οποία θα απαιτήσει άλλους έξι ως εννέα
µήνες.

116. Όσο δεν υφίσταται µία τυποποιηµένη ΑΡΙ, η API του αποκωδικοποιητή d-box θα
επιτρέπει µόνο την εκτέλεση ιδιόκτητων εφαρµογών, γεγονός που σηµαίνει ότι για την
παραγωγή εφαρµογής θα απαιτείται άδεια εκµετάλλευσης της διεπαφής API. Τα µέρη
επισηµαίνουν επίσης ότι οι λειτουργίες της µελλοντικής API µπορούν να διευρυνθούν
εφόσον το επιθυµούν οι δικαιούχοι εκµετάλλευσης. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι
τελευταίοι θα ήταν ωστόσο υποχρεωµένοι να παράσχουν λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε τους λόγους και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να διατίθεται µια
συγκεκριµένη λειτουργία. Η BetaResearch θα αποφασίσει εν συνεχεία για την
εφαρµογή της. Μπορεί να υποτεθεί ότι θα πραγµατοποιηθούν µόνον εκείνες οι
λειτουργίες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την BetaResearch, δηλαδή για τις
επιχειρήσεις που ελέγχει η τελευταία. Σε περίπτωση εφαρµογής της λειτουργίας θα
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προκύψουν δαπάνες ανάπτυξης, τις οποίες επωµίζεται εν µέρει ή πλήρως ο δικαιούχος
εκµετάλλευσης. Για τους τελευταίους δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, δεδοµένου ότι
µόνο η BetaResearch εκχωρεί άδειες εκµετάλλευσης για την διεπαφή API του
αποκωδικοποιητή d-box. Εκτός αυτού, οι δικαιούχοι των αδειών δεν µπορούν κατά
κανένα τρόπο να επηρεάσουν την έγκαιρη πραγµατοποίηση των εργασιών της
BetaResearch. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται ήδη το ερώτηµα κατά πόσο η BetaResearch
διαθέτει το απαιτούµενο δυναµικό για την παρακολούθηση των εργασιών ανάπτυξης
που θα διεξάγονται από δικαιούχους αδειών εκµετάλλευσης. Και αυτό διότι η
BetaResearch θα πρέπει να τηρήσει τις εκάστοτε προθεσµίες παράδοσης των διαφόρων
εκδοχών ΑΡΙ και να διευθετήσει ανάλογα το δυναµικό της και όχι να το διαθέσει για
την έγκαιρη εκτέλεση περαιτέρω εργασιών ανάπτυξης από µέρους δικαιοδόχων που
ανταγωνίζονται την Premiιre.

117. Επιπλέον, η API του αποκωδικοποιητή d-box, συγκριτικά µε άλλα συστήµατα που
υπάρχουν ήδη στην αγορά, δεν διαθέτει εκτεταµένη αρωγή προγραµµατισµού και
εργαλεία που επιτρέπουν την ταχεία και µη δαπανηρή παραγωγή προηγµένων
εφαρµογών είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο εκµετάλλευσης είτε από εξωτερικούς
προµηθευτές υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι εκµετάλλευσης της
διεπαφής API του αποκωδικοποιητή d-box υποχρεούνται να παραχωρούν όλες τις
εργασίες ανάπτυξης εφαρµογών στην BetaResearch, δεδοµένου ότι είναι η µόνη
επιχείρηση που είναι σε θέση να πραγµατοποιεί προηγµένες εφαρµογές. Η εναλλακτική
δυνατότητα για έναν δικαιούχο εκµετάλλευσης να παράγει ο ίδιος την εφαρµογή
αποκλείεται εξ αρχής λόγω του κόστους και ιδίως λόγω της έλλειψης λεπτοµερών
γνώσεων σχετικά µε την διεπαφή API του αποκωδικοποιητή d-box.

γ) Συµπέρασµα

118. Για τους προαναφερόµενους λόγους, πρέπει να αναµένεται ότι η προτεινόµενη
συγκέντρωση θα οδηγήσει στην απόκτηση δεσπόζουσας θέσης διαρκείας για την
BetaDigital στην αγορά τεχνικών υπηρεσιών δορυφορικής συνδροµητικής τηλεόρασης
και, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Bertelsmann και η Kirch θα ελέγχουν την
υποδοµή αποκωδικοποίησης, σε περαιτέρω ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της
Premiere στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Επιπλέον, η δεσπόζουσα θέση της
Premiere στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης θα οδηγήσει σε πρόσθετη ενίσχυση
της δεσπόζουσας θέσης της BetaDigital στην αγορά τεχνικών υπηρεσιών δορυφορικής
συνδροµητικής τηλεόρασης στο γερµανόφωνο χώρο. Εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει ενιαία
αγορά τεχνικών υπηρεσιών τόσο για τη δορυφορική όσο και για την καλωδιακή
τηλεόραση, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, σε συνάρτηση µε την παράλληλη
συγκέντρωση της Deutsche Telekom και της BetaResearch, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη
δεσπόζοντος δυοπωλίου σε ολόκληρη την εν λόγω αγορά στο γερµανόφωνο χώρο. Ούτε
η BetaDigital ούτε η Telekom θα υπόκεινται σε ουσιαστικό ανταγωνισµό στην αγορά
αυτή. Λαµβάνοντας υπόψη την κοινή τους τεχνολογία και τις διασυνδέσεις τους από
άποψη δικαίου των εταιρειών µε την BetaResearch δεν πρέπει να αναµένεται ότι θα
υπάρξει ανταγωνιστική σχέση µεταξύ της BetaDigital και της Telekom.

VI. ΑNΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

119. Τα µέρη επισηµαίνουν ότι µόνο µε την συγκέντρωση των πόρων της Bertelsmann και
της Kirch µπορεί να δηµιουργηθεί η απαραίτητη υποδοµή για την καθιέρωση της
ψηφιακής τηλεόρασης. Η δηµιουργία µιας βάσης αποκωδικοποίησης θα απαιτούσε
περίπου [500 � 1 000] DEM ανά συνδεδεµένο νοικοκυριό, έτσι ώστε, για [3-10]
εκατατοµµύρια συνδροµητές σε 10 έτη,  το κόστος θα ανερχόταν περίπου σε [1,5 � 10]
δισ. DEM. Στο ποσό αυτό προστίθενται επενδύσεις ύψους [50-300] εκατ. DEM για τη
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δηµιουργία ψηφιακού κέντρου µετάδοσης και την ανάπτυξη τεχνολογίας πρόσβασης
υπό όρους (Conditional Access-Technologie). Τέλος, πρέπει να προστεθούν ακόµη
επενδύσεις σε προγράµµατα που εκτιµώνται σε µερικά δισεκατοµµύρια DEM κατά τα
επόµενα έτη. Ωστόσο, µετά την υλοποίηση των επενδύσεων από τα µέρη για τη
δηµιουργία της ψηφιακής υποδοµής, οι τρίτοι θα µπορούσαν µε σχετικά χαµηλό κόστος
να παρέχουν όλες τις άλλες ενδεχόµενες πρόσθετες υπηρεσίες, ιδίως διότι µε την
καθιέρωση της ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης θα αρθούν σταδιακά οι
ενδοιασµοί των τηλεθεατών έναντι πρόσθετων καταβολών.

120. Οι εν λόγω ισχυρισµοί των µερών εγείρουν κατ�αρχάς σοβαρές αµφιβολίες από
πρακτική άποψη. Μπορεί να θεωρηθεί αληθές ότι τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη της
ψηφιακής τηλεόρασης οι τηλεθεατές δεν θα αγοράζουν αλλά θα µισθώνουν τους
απαραίτητους αποκωδικοποιητές, γεγονός που σηµαίνει ότι οι τελευταίοι πρέπει
εποµένως να χρηµατοδοτηθούν εκ των προτέρων. Ωστόσο, το συνεπαγόµενο κόστος
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπαχθεί στην τάξη µεγέθους που αναφέρουν τα
µέρη. Το µίσθωµα ενός d-box ανέρχεται επί του παρόντος περίπου σε [10-30] DEM.
Στο παράρτηµα 2γ της συµφωνίας που συνήφθη µεταξύ της CLT-UFA και της Taurus η
µέση τιµή αγοράς της Nokia για έναν αποκωδικοποιητή d-box από τον Αύγουστο του
1995 έως τον ∆εκέµβριο του 1999 υπολογίζεται σε [400 - 1000] DEM περίπου. Με
µηνιαία καταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ύψους [10 � 30] DEM ([100 � 400] DEM
ετησίως), η τιµή αγοράς που πρέπει να χρηµατοδοτηθεί εκ των προτέρων θα
αποσβεστεί εποµένως µετά από [1- 5] έτη. Μόνο για την περίοδο αυτή συντρέχει
υποχρέωση καταβολής αντίστοιχων τόκων οι οποίοι θα µειώνονται σταδιακά σε κάθε
περίπτωση µε τον αυξανόµενο αριθµό των δόσεων της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Μετά την πάροδο των  [1- 5] ετών, η εκµίσθωση ενός αποκωδικοποιητή θα αρχίσει να
παρουσιάζει κέρδη. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Premiere της 7ης Νοεµβρίου 1997 [...]
επιβεβαιώνει αυτή την εκτίµηση. Στο σχέδιο, η πρόβλεψη για τον αποκωδικοποιητή
εκτιµάται  για το 1998 σε δαπάνες ύψους [100 � 200] εκατ. DEM, οι οποίες θα
µειωθούν σταδιακά σε [10 � 30] εκατ. DEM έως το 2002. Οι δαπάνες για ολόκληρη την
πενταετία ανέρχονται εποµένως, βάσει του εικαζόµενου αριθµού των [2 � 5] εκατ.
συνδροµητών, σε [200 � 500] εκατ. DEM. Τα µέρη παρέλειψαν προφανώς να
συµπεριλάβουν τις δόσεις του µισθώµατος στον υπολογισµό των δαπανών για τη βάση
αποκωδικοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες αυτές δεν εµπίπτουν στην τάξη
µεγέθους που ανακοίνωσαν τα µέρη.

121. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι µόνο η Bertelsmann και η Kirch είναι από κοινού σε θέση να
προσφέρουν τα απαραίτητα ελκυστικά προγράµµατα για την καθιέρωση της ψηφιακής
τηλεόρασης, ωστόσο ο ισχυρισµός αυτός δεν είναι τεκµηριωµένος. Ο εν λόγω
ισχυρισµός θα µπορούσε πράγµατι να ευσταθεί εάν η Kirch, αφενός, απέκρυπτε πλήρως
από την Premiere τις πηγές των προγραµµάτων της και ιδίως τα δικαιώµατά της για τη
µετάδοση προγραµµάτων "πρώτης διαλογής" και, αφετέρου, αντιµετώπιζε οικονοµικές
δυσχέρειες ως αποτέλεσµα µιας τέτοιας πολιτικής εµπορικού αποκλεισµού λόγω των
σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναφθείσες
από αυτήν συµφωνίες παραγωγής (Output Deals). Ωστόσο, µια τέτοια κατάσταση, όπως
διαµορφώθηκε πριν από την σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Bertelsmann και της
Kirch, δεν θα προκύψει κατ�ανάγκη.

122. Τέλος, εφόσον τα µέρη συµβάλλουν µε τη δηµιουργία ψηφιακής υποδοµής και την
κοινή προσφορά ενός ελκυστικού προγράµµατος πράγµατι στην γενική αποδοχή της
ψηφιακής τηλεόρασης, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω,
θα στεγανοποιήσουν την µελλοντική αγορά ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης και
θα τη θέσουν µακροπρόθεσµα υπό τον έλεγχό τους. Η συγκέντρωση καθιστά εποµένως
αδύνατο για την αγορά αυτή τη  αναπτυχθεί σε ανταγωνιστική βάση. Ακόµη και αν η
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συγκέντρωση συµβάλει στη διάδοση της ψηφιακής τηλεόρασης και εποµένως στην
τεχνική και οικονοµική πρόοδο, η συµβολή αυτή δεν είναι σηµαντική σύµφωνα µε τον
κανονισµό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο να
υπογραµµισθεί ότι το κριτήριο της τεχνικής και οικονοµικής προόδου που περιέχεται
στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού συγκεντρώσεων εφαρµόζεται
µε την επιφύλαξη ότι δεν παρακωλύεται ο ανταγωνισµός. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά
αµφίβολο εάν η συγκέντρωση συµβάλλει πράγµατι θετικά στην ανάπτυξη της τεχνικής
και οικονοµικής προόδου. Η στεγανοποίηση και ο έλεγχος της αγοράς από τα µέρη
παρεµποδίζει άλλους δυνητικούς προµηθευτές ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης
και υπηρεσιών πολυµέσων να αναπτυχθούν ελεύθερα και απρόσκοπτα. Εκφράζονται
φόβοι ότι τεχνικές και οικονοµικές πτυχές της ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης και
άλλων ψηφιακών υπηρεσιών θα θιγούν εξαιτίας αυτού.

VII. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Προτάσεις

123. Με επιστολές της 28ης Απριλίου 1998 και της 4ης Μαΐου 1998 τα µέρη υπέβαλαν µία
σειρά προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην άρση των αµφιβολιών ως προς την
προγραµµατιζόµενη συγκέντρωση. Στις προτάσεις περιλαµβάνονται τα εξής:

α) ∆ικαιώµατα προγραµµάτων

124. Το 25% των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης από τις συµφωνίες παραγωγής
(output deals) τις οποίες συνήψαν οι Kirch και CLT-UFA µε τα χολιγουντιανά στούντιο
[...] θα παραµένει ανοικτό σε τρίτους για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η επιλογή θα
γίνεται κατ� έτος για το µεθεπόµενο έτος. Το 25% της παραγωγής ενός στούντιο
περιλαµβάνει το 25% των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης σε καθεµία από τις
εξής κατηγορίες: [...]. Η τιµή των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης καθορίζεται
µε βάση τις συµφωνίες που συνάφθηκαν µε τα χολιγουντιανά στούντιο, δηλαδή µε τον
σπουδαιότερο φορέα συνδροµητικής τηλεόρασης της εκάστοτε σχετικής αγοράς. Τα
ίδια τα χολιγουντιανά στούντιο δεν λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία από την πλευρά
της ζήτησης. Η προσφορά της επιλογής και διάθεσης του 25% των συµβάσεων
παραγωγής για δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης ισχύει µόνον για το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο η Premiere  θα έχει πρόσβαση σε πέντε από τις επτά
συµφωνίες παραγωγής για δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης, και το αργότερο
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003.

β) ∆οµή των δεσµών προγραµµάτων

125. Η Premiere αναλαµβάνει τη δέσµευση να µην θέτει τη συνδροµή στο δικό της βασικό
πακέτο ως προϋπόθεση για τη συνδροµή στα κινηµατογραφικά και αθλητικά κανάλια
και µε τον τρόπο αυτό ανοίγει τη διάρθρωση του προγραµµατισµού της. Η δέσµευση
αυτή ισχύει εφόσον δεν εµφανισθεί στην αγορά άλλη πλατφόρµα περιεχοµένου πρώτης
διαλογής και το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003.

γ) Φορείς καλωδιακών δικτύων

126. Τα µέρη της συγκέντρωσης είναι διατεθειµένα να συνεργασθούν µε φορείς καλωδιακών
δικτύων. Πέραν από την προσέλκυση νέων πελατών η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει
και την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης µάρκετιγκ. Η πελατεία, ωστόσο, θα
ανήκει στην Premiere ενώ οι φορείς καλωδιακών δικτύων θα λαµβάνουν χρηµατική
αποζηµίωση ανάλογη προς τις προσπάθειές τους.

δ) ∆ικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης
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127. Η Premiere θα αγοράζει απευθείας τα δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης που
χρειάζεται και δεν θα επιδιώκει την απόκτηση δικαιωµάτων µη κερδοσκοπικής
τηλεόρασης, έτσι ώστε να µην υπάρχει σύνδεση στην απόκτηση δικαιωµάτων
συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης µέσω της Premiere.

ε) BetaResearch

128. H Telekom θα συστήσει µία επιτροπή τεχνικών εµπειρογνωµόνων  η οποία θα
βρίσκεται στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων του τοµέα της ψηφιακής τηλεόρασης.
Οι συστάσεις της επιτροπής αυτής θα εφαρµόζονται µε βάση τα όσα έχουν ήδη
συµφωνηθεί µεταξύ Bertelsmann, Kirch, Telekom, ARD και ZDF. Οι µέτοχοι της
Betaresearch είναι, εκτός αυτού διατεθειµένοι να παραχωρήσουν το 25% του µετοχικού
της κεφαλαίου σε τρίτους µε την παρεµβολή µιας ενδιάµεσης εταιρείας χαρτοφυλακίου,
χωρίς δικαίωµα αρνησικυρίας. Τα δικαιώµατα αρνησικυρίας των Bertelsmann, Kirch
και Telekom παραµένουν ως έχουν ενώ τα µέρη εξαίρουν για ακόµη µία φορά τον
ηγετικό ρόλο της Kirch ιδίως όσον αφορά την επάνδρωση της ανώτερης διοίκησης της
εταιρείας.

129. H BetaResearch θα χορηγεί σε όποιον επιθυµεί να προσφέρει υπηρεσίες
κρυπτογράφησης για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, (υποχρεωτική) άδεια
CA αµέσως µετά την υποβολή σχετικής αίτησης µε βάση τυποποιηµένη σύµβαση.
Όσον αφορά τους όρους και ιδίως τα τέλη  αδείας εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία, γίνεται
προσφυγή σε διαιτησία η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση.

130. Η BetaResearch αναλαµβάνει τη δέσµευση να ανοίξει τη διεπαφή ΑΡΙ (στο εξής:
«native API») του αποκωδικοποιητή d-box και να δεχθεί τις αποφάσεις διαιτητικής
αρχής για θέµατα διαφορών ως προς τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης µέχρι τα τέλη
του 1998. Επίσης αναλαµβάνει τη δέσµευση να συµπληρώσει τη διεπαφή API  µε το
πρότυπο διεπαφής που πρόκειται να θεσπίσει η DVB, µόλις η τελευταία καταλήξει ως
προς το πρότυπο. Εκτός αυτού, η BetaResearch θα υιοθετήσει όλα τα µελλοντικά
πρότυπα της DVB.

131. Η BetaResearch θα χορηγεί άδειες παραγωγής σε όλους τους ενδιαφεροµένους
κατασκευαστές µε βάση τυποποιηµένους όρους και θα δέχεται την απόφαση διατησίας
σε περίπτωση διαφορών. Προϋπόθεση για τη διάθεση αποκωδικοποιητών στην αγορά
αποτελεί η πραγµατοποίηση ελέγχου ( «Technical Verification Test» ) από την
BetaResearch. Μετά την παρέλευση δύο ή τριών ετών η πιστοποίηση θα µπορεί να
γίνεται από ανεξάρτητο φορέα.
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στ) BetaDigital

132. Σε περίπτωση που τρίτοι επιθυµούν να παράσχουν υπηρεσίες της BetaDigital και δεν
επιτευχθεί συµφωνία ως προς τους όρους, η BetaDigital θα δέχεται την προσφυγή σε
διαιτησία η οποία θα λαµβάνει οριστική απόφαση.

2. Αξιολόγηση

α) ∆ικαιώµατα προγραµµάτων

133. Είναι απίθανο ένας δυνητικός προµηθευτής συνδροµητικής τηλεόρασης να εισέλθει
στην αγορά µε βάση το 25% των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης από τις
συµφωνίες παραγωγής (output deals) διότι θα έπρεπε να καταβάλει την ίδια τιµή µε την
Premiere. ∆εδοµένου ότι η τιµή αυτή βασίζεται στον αριθµό των συνδροµητών της
Premiere (µε έναν εγγυηµένο ελάχιστο αριθµό συνδροµητών), οι νεοεισερχόµενοι θα
αναλάµβαναν πολύ µεγάλο κίνδυνο ο οποίος θα αυξανόταν συνεχώς µε την
αναµενόµενη ταχύρρυθµη αύξηση του αριθµού συνδροµητών της Premiere. Όπως το
θέτουν τα µέρη, οι ενδιαφερόµενοι τρίτοι θα πρέπει να αποφασίσουν µέσα σε
συγκεκριµένη προθεσµία εντός του έτους σε ποιό βαθµό επιθυµούν να αποκτήσουν
δικαιώµατα για το µεθεπόµενο έτος.  Ένας τρίτος θα µπορούσε να αποκτήσει
δικαιώµατα για πρώτη φορά το 2000. Όµως, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό πρόγραµµά
της, η Premiere θα διαθέτει το 2000 περίπου [...] εκατ. συνδροµητές και η τιµή θα
υπολογισθεί µε βάση τον αριθµό αυτόν. Οι τρίτοι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
καταβάλουν τότε περίπου 2,3 εκατ. $ ανά ταινία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η συµµετοχή των  χολιγουντιανών στούντιο στη ζήτηση (για
την επαναγορά των ταινιών τους). Με τον τρόπο αυτόν, τα µέρη αποκλείουν εκ των
προτέρων τους µόνους δυνητικούς πελάτες που θα µπορούσαν να αναλάβουν τον
κίνδυνο της απόκτησης των δικαιωµάτων. Εκτός αυτού η δέσµευση αυτή θα ισχύει
µόνον µέχρι τα τέλη του 2002 µε αποτέλεσµα η εκχώρηση των δικαιωµάτων να είναι
δυνατή µόνον για µία τριετία. Επιπλέον, η δέσµευση περιορίζεται στις συµφωνίες
παραγωγής που έχουν συναφθεί µε τα µεγάλα χολυγουντιανά στούντιο χωρίς να
περιλαµβάνει αθλητικά δικαιώµατα τα οποία διαδραµατίζουν, µετά τις ταινίες πρώτης
διαλογής, αποφασιστικό ρόλο για τα κανάλια της ίδιας κατηγορίας. Με βάση τα
παραπάνω, η υπόψη δέσµευση δεν δηµιουργεί δυνατότητες για µια δεύτερη πλατφόρµα
προγραµµάτων.

β) ∆οµή των δεσµών προγραµµάτων

134. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η είσοδος στην αγορά δυνητικών προµηθευτών βασικών
πακέτων και αθλητικών προγραµµάτων είναι ευκολότερη η συνδροµή στο βασικό
πακέτο της Premiere δεν τίθεται ως προϋπόθεση για τη συνδροµή σε κανάλια της
Premiere που µεταδίδουν ταινίες πρώτης διαλογής και αθλητικά γεγονότα. Η δέσµευση
αυτή ενδέχεται όντως να διευκολύνει τον ανταγωνισµό µεταξύ Premiere και µιας
εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων, ως προς την προσέλκυση συνδροµητών για
ένα βασικό πακέτο προγραµµάτων. Ωστόσο  δεν δύναται να συµβάλλει στη δηµιουργία
µίας εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων δεδοµένου ότι η εναλλακτική αυτή
πλατφόρµα θα µπορούσε να αναπτυχθεί µόνον µε βάση κανάλια πρώτης διαλογής
(anchor channels).

γ) Φορείς καλωδιακών δικτύων

135. Τα µέρη πρότειναν στην ουσία µία εµπορική συνεργασία µε τους φορείς καλωδιακών
δικτύων. Η διάθεση της Premiere από καλωδιακούς φορείς για δικό τους λογαριασµό
και κατά συνέπεια η ανάπτυξη δικής τους πελατείας  όπως και η διάλυση των δεσµών
και η επανασυσκευασία προγραµµάτων καθίστανται αδύνατες ως απόρροια της
συνεργασίας αυτής. Για τη δηµιουργία µίας εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων
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από φορείς καλωδιακών δικτύων, πέραν της συνεργασίας µε την Telekom εξαιτίας της
σηµερινής διάρθρωσης των δικτύων, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι σε θέση να
αγοράζουν οι ίδιοι τα µεµονωµένα πακέτα προγραµµάτων που προσφέρει η Premiere
ιδίως τα κανάλια ταινιών πρώτης διαλογής και τα αθλητικά κανάλια και στη συνέχεια
να τα συνδυάζουν µε κανάλια τρίτων προµηθευτών ώστε να τα προσφέρουν στην
πελατεία τους.

δ) ∆ικαιώµατα συνδροµητικής και µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης

136. Από τη διατύπωση της δέσµευσης συνάγεται ότι η Premiere θα πραγµατοποιεί αγορές
δικαιωµάτων όχι µόνον από τρίτους προµηθευτές αλλά και από τις Kirch και CLT-
UFA. Στην περίπτωση αυτή όµως, η CLT-UFA και η Kirch  θα δύνανται να αγοράζουν
δικαιώµατα συνδροµητικής τηλεόρασης σε συνδυασµό µε δικαιώµατα µη
κερδοσκοπικής τηλεόρασης µε αποτέλεσµα η δέσµευση να είναι κενή περιεχοµένου.

ε) BetaResearch

137. Η πρόταση της Telekom για τη σύσταση  µιας επιτροπής τεχνικών εµπειρογνωµόνων
σηµαίνει στην ουσία το άνοιγµα της επιτροπής εµπειρογνωµόνων που ήδη υφίσταται σε
συνεργασία µε την ARD και την ZDF σε τρίτες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι στο πλαίσιο της συµφωνίας µε την ARD και την ZDF η επιτροπή
εµπειρογνωµόνων ασχολείται µεν µε θέµατα τεχνικής ανάπτυξης αλλά δεν δύναται να
επιβάλλει την εφαρµογή των συστάσεών της.

138. Με την προτεινόµενη δυνατότητα συµµετοχής τρίτων στην BetaResearch θα µπορούσε
να επιτευχθεί κάποια διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις για την µελλοντική εξέλιξη
της τεχνολογίας. Επειδή όµως η συµµετοχή θα περιορίζεται στο 25% και η ενδιάµεση
εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν θα διαθέτει δικαίωµα αρνησικυρίας, οι Bertelsmann και
Kirch, αφενός, ως δεσπόζοντες προµηθευτές στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης
και η Telekom, αφετέρου, ως δεσπόζων φορέας στον τοµέα των καλωδιακών δικτύων
θα διατηρήσουν τον από κοινού έλεγχο της BetaResearch και ως εκ τούτου τον έλεγχο
της τεχνολογικής εξέλιξης.

139. Η εισαγωγή της υποχρεωτικής αδείας CA και της διαδικασίας διαιτησίας για την
επίλυση διαφορών όσον αφορά τους όρους και ιδίως το ύψος των τελών για την άδεια,
ενδέχεται να συµβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην ισότιµη µεταχείριση των τρίτων κατά
τη χορήγηση των αδειών εκµετάλλευσης. Η δέσµευση αυτή, ωστόσο, δεν αλλάζει σε
τίποτε το γεγονός ότι ο έλεγχος της εξέλιξης της τεχνολογίας για την εκµετάλλευση της
οποίας χορηγούνται οι άδειες  βρίσκεται στα χέρια των Bertelsmann, Kirch και
Telekom. Με τη δέσµευση της BetaResearch να ανοίξει τη διεπαφή ΑΡΙ (native API)
του αποκωδικοποιητή d-box και να δεχθεί τις αποφάσεις διαιτητικής αρχής για θέµατα
διαφορών ως προς τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης µέχρι τα τέλη του 1998, καθώς
και να συµπληρώσει την native API  µε το πρότυπο διεπαφής το οποίο θα θεσπίσει η
DVB, µόλις η τελευταία καταλήξει ως προς αυτό, κατατίθεται γραπτά αυτό που τα µέρη
ούτως ή άλλως είχαν ως πρόθεση να πράξουν. Η δέσµευση της BetaResearch να
χορηγεί άδειες παραγωγής σε όλους τους ενδιαφερόµενους κατασκευαστές
αποκωδικοποιητών µε βάση τυποποιηµένους όρους και να δέχεται τις αποφάσεις της
διαιτησίας σε περίπτωση διαφορών ως προς τους όρους χορήγησης των αδειών
ενδέχεται µεν να ευνοήσει τον ανταγωνισµό στον τοµέα της κατασκευής
αποκωδικοποιητών αλλά δεν αλλάζει  σε τίποτε το γεγονός ότι οι Bertelsmann και
Kirch ελέγχουν την εξέλιξη της τεχνολογίας αποκωδικοποιητών χάρη στη δεσπόζουσα
θέση που κατέχουν στον καλωδιακό χώρο.

στ) BetaDigital
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140. Η δέσµευση της BetaDigital να αποδέχεται την προσφυγή σε διαιτησία η οποία θα
λαµβάνει οριστική απόφαση σε περίπτωση διαφορών ως προς τους δεν επηρεάζει κατά
κανένα τρόπο το γεγονός ότι θα έχει σε διαρκή βάση το µονοπώλιο στην αγορά
παροχής τεχνικών υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης στον τοµέα της δορυφορικής
µετάδοσης.

ζ) Συνολική εκτίµηση

141. Με τις προταθείσες δεσµεύσεις τα µέρη δηµιουργούν µεν κάποια διαφάνεια από
τεχνική άποψη και εγγυώνται την πρόσβαση στην τεχνολογία d-box αλλά δεν είναι
διατεθειµένα να παραιτηθούν από τον απόλυτο έλεγχο τον οποίο έχουν όσον αφορά την
τεχνολογία αυτή και την µελλοντική της εξέλιξη. Όσον αφορά τον τοµέα της
συνδροµητικής τηλεόρασης, οι δεσµεύσεις των µερών δεν παρέχουν αρκετές
δυνατότητες ώστε να δηµιουργηθεί µία εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων και
µάρκετιγκ. Εποµένως, η Premiere θα εξακολουθήσει να υπαγορεύει τους όρους εισόδου
τρίτων στην αγορά. Ταυτόχρονα, χωρίς την ύπαρξη εναλλακτικής πλατφόρµας
προγραµµάτων οι δεσµεύσεις των µερών όσον αφορά τον τεχνικό τοµέα χάνουν την
αξία τους, τουλάχιστον ως προς τη χορήγηση αδειών για τον έλεγχο πρόσβασης,
δεδοµένου ότι χωρίς δεύτερη πλατφόρµα προγραµµάτων δεν είναι δυνατό να υπάρξει
εναλλακτική τεχνική πλατφόρµα.

3. Περαιτέρω δεσµεύσεις

142. Στις 13 και 19 Μαΐου τα µέρη συµπλήρωσαν τις µέχρι τούδε προτάσεις τους µε τις εξής
δεσµεύσεις:

α) Καλωδιακοί φορείς

143. Εκτός από την εµπορική συνεργασία την οποία ήδη προσφέρει η Premiere θα επιτρέψει
στους καλωδιακούς φορείς να εµπορεύνται τα προγράµµατά της και µε τον τρόπο αυτό
να αναπτύξουν τη δική τους πελατειακή βάση υπό συγκεκριµένους όρους. Οι
προµηθευτές προγραµµάτων µη κερδοσκοπικής τηλεόρασης, συνδροµητικής
τηλεόρασης και πληρωµής ανα θέαση αποκλείονται κατά βάση από την εµπορία η
οποία δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα διότι η Ρremiere  και οι καλωδιακοί φορείς
ανταγωνίζονται µεταξύ τους στην προσφορά προϊόντων. Στην ουσία, ο καθένας έχει τη
δική του πελατειακή σχέση µε τους συνδροµητές. Τα στοιχεία των πελατών που
αποκτούν οι καλωδιακοί φορείς πρέπει να διατίθενται στο σύστηµα διαχείρισης
συνδροµητών της Premiere έτσι ώστε η τελευταία να είναι σε θέση να τους ενηµερώνει
για συµπληρωµατικές προσφορές και υπηρεσίες  (όπως πληρωµή ανά θέαση) καθώς και
άλλες πληροφορίες. Η διάθεση προσφορών σε πληρωµή ανά θέαση της Premiere  από
καλωδιακούς φορείς δεν επιτρέπεται.

144. Οι καλωδιακοί φορείς πρέπει να προσφέρουν πακέτα προγραµµάτων µε τον ίδιο
συνδυασµό όπως η Premiere. Η απόσπαση µεµονωµένων προγραµµάτων από τα
διάφορα πακέτα καθώς και από την γενικότερη διάρθρωση των πακέτων
προγραµµάτων της Premiere δεν επιτρέπεται. Οι καλωδιακοί φορείς δύνανται, όµως, να
εµπλουτίσουν τα πακέτα της Premiere µε δικές τους προσφορές. Εκτός αυτού δύνανται
να εµπορεύονται πακέτα προγραµµάτων καθώς και µεµονωµένα προγράµµατα τρίτων.
Χάρη στην παραίτηση της Premiere από την απαίτηση της εξάρτησης των βασικών
πακέτων από πακέτα πρώτης διαλογής (βλ. σηµείο 125) οι πελάτες των καλωδιακών
φορέων έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν, εκτός από τα προγράµµατα της Premiere,
και για τα βασικά πακέτα προγραµµάτων των καλωδιακών φορέων. Σε καµµία
περίπτωση ωστόσο δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί η συνδροµή για προγράµµατα της
Premiere από την εγγραφή σε προγράµµατα του καλωδιακού φορέα. Η τιµή των
πακέτων της Premiere για τους καλωδιακούς φορείς καθορίζεται µε βάση την τιµής
παροχής από την Premiere στην καλωδιακή αγορά µείον το εξοικονοµούµενο κόστος.
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Οι καλωδιακοί φορείς οφείλουν να προσφέρουν αποκωδικοποιητές d-box µαζί µε την
Premiere και να απορροφούν συσκευές από το απόθεµα Nokia (1 εκατ. συσκευές)
µέχρις εξαντλήσεώς του.

145. Οι καλωδιακοί φορείς δεν επιτρέπεται να καταχρασθούν την ελευθερία που τους
παρέχεται κατά την κατανοµή της καλωδιακής χωρητικότητας, και να περιορίσουν τη
διάθεση των προγραµµάτων της Premiere από την άποψη αυτή, δηλαδή οφείλουν να
διαθέτουν τη δέσµη της Premiere στο σύνολό της. ∆εν υπάρχει καµµία άλλη
υποχρέωση ως προς τη διάθεση των προγραµµάτων της Premiere στο εµπόριο. Σε
περίπτωση στενότητας η Premiere και οι καλωδιακοί φορείς θα πρέπει είτε να
ακολουθήσουν τις συστάσεις των κρατικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τα µέσα
µαζικής επικοινωνίας,  είτε να συµφωνήσουν ως προς ένα διαφορετικό σύστηµα
κατανοµής της χωρητικότητας.

β) Καλωδιακά δίκτυα

146. Στις 20 Μαΐου 1998, η Telekom ανακοίνωσε ότι το αργότερο µέχρι τις 31.12.1999 θα
θέσει δύο ψηφιακά υπερευρυζωνικά κανάλια στη διάθεση τρίτων  προµηθευτών
προγραµµάτων. Επίσης, είναι διατεθειµένη, από κοινού µε φορείς στάθµης δικτύου 4 να
διευρύνει την καλωδιακή χωρητικότητα στη ζώνη IV αλλά µόνον όταν υπάρχει
δυνατότητα αναχρηµατοδότησης του καλωδιακού φορέα (στάθµη δικτύου 3 και 4).

γ) BetaResearch

147. Όσον αφορά την προσφερόµενη συµµετοχή τρίτων επιχειρήσεων µε την παρεµβολή
εταιρείας χαρτοφυλακίου στην BetaResearch (βλ. σηµείο 128), όλοι οι εταίροι δηλαδή
οι  Bertelsmann, Kirch, Telekom  και η εταιρεία χαρτοφυλακίου θα έχουν ίσα
δικαιώµατα. Για θέµατα πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες θα ισχύουν τα όσα ορίζει ο
νόµος και τα µέχρι τούδε δικαιώµατα των µεµονωµένων εταίρων θα παύσουν να
ισχύουν.

4. Αξιολόγηση

α) Καλωδιακοί φορείς

148. Οι νέες δεσµεύσεις των µερών  δεν είναι κατάλληλες ώστε να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για µία εναλλακτική πλατοφόρµα προγραµµάτων και µάρκετιγκ στον
καλωδιακό χώρο. Τα ίδια τα µέρη, στη συνοδευτική επιστολή τους, επισηµαίνουν ότι
«δεν υπάρχουν σήµερα οι κατάλληλοι εταίροι που θα αξιοποιήσουν µε λογικό από
οικονοµική άποψη τρόπο τις µορφές αυτές εµπορίας στη γερµανική αγορά ενώ στο
παρελθόν κανένας δεν ήταν διατεθειµένος να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις για
τις αντίστοιχες υποδοµές». Όντως, όπως έχει σήµερα η διάρθρωση των καλωδιακών
δικτύων, οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς δεν δύνανται να δηµιουργήσουν µία
πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετιγκ.

149. Όπως αναφέρεται στο σηµείο 63, ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς  υπάρχουν κατά κύριο
λόγο σε στάθµη δικτύου 4 (καλωδίωση κατ� οίκον, καλωδιακές νησίδες). Οι στάθµες
δικτύου 3 (σύνδεση από την καλωδιακή κεφαλή µέχρι τα όρια του οικοπέδου)
βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στην κατοχή της Telekom. Οι ιδιωτικοί καλωδιακοί
φορείς συνεπώς εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από αυτήν για την παροχή υπηρεσιών σε
στάθµη δικτύου 3. Ωστόσο, χωρίς υποδοµή σε στάθµη δικτύου 3 δεν ειναι δυνατή η
δηµιουργία µίας εναλλακτικής πλατφόρµας  προγραµµάτων και µάρκετιγκ από ιδιωτικό
φορέα. Εξαιτίας του κατακερµατισµού της γερµανικής καλωδιακής αγοράς  και της
θέσης που κατέχει η Telekom, ως ο µόνος φορέας εκµετάλλευσης δικτύων
τροφοδότησης σε στάθµη 3, οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς δεν είναι σε θέση να
προσφέρουν µια εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων σε ανταγωνισµό µε την
Premiere.
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150. Η Telekom δεν έδειξε στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας να είναι διατεθειµένη να
συνεργασθεί µε ιδιωτικούς φορείς για τη δηµιουργία µίας εναλλακτικής καλωδιακής
πλατφόρµας ή να παραχωρήσει την εκµετάλλευση του δικτύου στάθµης 3. H Telekom,
στις 22 Μαΐου 1998 δήλωσε για το θέµα του διαχωρισµού µεταξύ της στάθµης 3 και
της στάθµης 4 ότι για να αναθέσεις τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει σε µία ψηφιακή
καλωδιακή πλατφόρµα και µία πλατφόρµα µάρκετιγκ θα προέβαινε στη σύναψη
συµβάσεων µε τους ενδιαφεροµένους (προµηθευτές προγραµµάτων, φορείς δικτύων
στάθµης 4). Σε περίπτωση που οι φορείς στάθµης 4 το επιθυµούν, ο τεχνικός και
λειτουργικός διαχωρισµός µεταξύ της στάθµης 3 και της στάθµης 4 µπορεί να
εξαλειφθεί µε τον συνδυασµό υπηρεσιών µεταξύ φορέων από τα δύο επίπεδα δικτύου.
Οι δηλώσεις αυτές όµως είναι ασαφείς και γενικές και δεν πείθουν πως ο διαχωρισµός
µεταξύ της στάθµης 3 και της στάθµης 4 δύναται να ξεπεραστεί ώστε να δηµιουργηθεί
µια πλατφόρµα προγραµµάτων και µάρκετιγκ από φορείς εκµετάλλευσης δικτύου
στάθµης 4. Ιδίως όσον αφορά το συνδυασµό υπηρεσιών µεταξύ της στάθµης 3 και της
στάθµης 4, δεν διευκρινίζεται ποιές υπηρεσίες της Telekom και ποιές υπηρεσίες των
φορέων στάθµης 4 δύνανται να συνδυασθούν µεταξύ τους και κατά πόσο αυτό είναι
εφικτό από τεχνική και οικονοµική άποψη. Από τις εξηγήσεις της Telekom προκύπτει
ότι, όπως και πριν, θέλει να είναι ο µόνος φορέας που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες
και ότι οι φορείς στάθµης 4 θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από αυτήν. Η εξάλειψη του
διαχωρισµού µεταξύ της στάθµης 3 και της στάθµης 4 θα µπορούσε, συνεπώς, κατά
πάσα πιθανότητα να συµβεί µετά την αναδιάρθωση και την ιδιωτικοποίηση της
Telekom, όταν τα καλωδιακά δίκτυα της επιµερισθούν και περιέλθουν σε κατά τόπους
επιχειρήσεις µε συµµετοχή ιδιωτικών καλωδιακών φορέων. Ωστόσο, η Telekom δεν
έχει αναλάβει δεσµεύσεις ως προς το χρονοδιάγραµµα και το είδος της αναδιάρθρωσης.
Εποµένως, δύναται να υποτεθεί ότι η αναδιάρθρωση και η ιδιωτικοποίηση θα λάβουν
χώρα µόνον όταν το προβάδισµα της Premiere χάρη στην συνδροµητική της βάση θα
είναι τέτοιο ώστε να είναι πολύ δύσκολο για εναλλακτικές πλατφόρµες να καθιερωθούν
στην αγορά.

151. Εκτός αυτού, µε βάση τις προταθείσες δεσµεύσεις, οι καλωδιακοί φορείς δεν θα
µπορέσουν να προσφέρουν προγράµµατα συνδροµητικής τηλεόρασης υπό τα ίδια
ανταγωνιστικά δεδοµένα όπως η Premiere επειδή δεν τους επιτρέπεται να ασχοληθούν
µε την προµήθεια προγραµµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης και να προσφέρουν δικά
τους περιφερειακά προγράµµατα. Επίσης οι προσφορές επιπρόσθετων προγραµµάτων
περιορίζονται σε ξένα κανάλια. ∆εν του επιτρέπεται εµπορεύονται τα προγράµµατα
πληρωµής ανά θέαση της Premiere ούτε να προσφέρουν αντίστοιχα δικά τους προϊόντα.
Εξαιτίας της έλλειψης αποκλειστικότητας δικαιωµάτων πληρωµής ανά θέαση, όµως, θα
ήταν εύκολο να δηµιουργηθεί µια βάση για συνδροµητική τηλεόραση µε προσφορές
προγραµµάτων µε πληρωµή ανά θέαση. Εκτός αυτού, είναι υποχρεωµένοι να
προσφέρουν τα πακέτα της Premiere µε τον ίδιο συνδυασµό όπως αυτή. Με τον τρόπο
αυτόν θα εξαρτώνται, για ένα βασικό στοιχείο δράσης όπως η δηµιουργία δεσµών
προγραµµάτων, από την Premiere.

152. Εκτός αυτού, οι καλωδιακοί φορείς θα είναι υποχρεωµένοι να διαβιβάζουν στην
Premiere τα στοιχεία των πελατών τους χωρίς ανάλογη δέσµευση από πλευράς της. Η
χορήγηση στοιχείων ως προς την πελατειακή βάση είναι κάτι που δεν συνηθίζεται
καθόλου στον χώρο αυτόν και το οποίο δίνει στην Premiere ένα σηµαντικότατο
ανταγνωνιστικό πλεονέκτηµα. Ο καθορισµός της τιµής µε βάση την τιµή που χρεώνει η
Premiere µείον το κόστος που εξοικονοµεί από τη διάθεση των προϊόντων της µέσω
τρίτων, ενέχει τον κίνδυνο ότι τα προγράµµατα της Premiere δεν θα µπορούν να
διατίθενται αποδοτικά από καλωδιακούς φορείς. Παραµένει δεν εντελώς ασαφές ποιός
θα προσδιορίζει την εξοικονόµηση κόστους και µε βάση ποιά κριτήρια.
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β) Καλωδιακά δίκτυα

153. Η κράτηση δύο ψηφιακών καναλιών στον υπερευρυζωνικό χώρο, προς εκµετάλλευση
από δυνητικούς τρίτους προµηθευτές προγραµµάτων µπορεί θεωρητικά να συµβάλλει
µε την διατιθέµενη πρόσθετη χωρητικότητα στην παροχή ανταγωνιστικών
προγραµµάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρει από µόνη της τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας
εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων στον καλωδιακό χώρο. Αυτό οφείλεται και
στο γεγονός ότι η κράτηση είναι χρονικά περιορισµένη. Φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο
εντός 1½ έτους να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων. Επίσης,
λόγω του ότι οι ιδιωτικοί καλωδιακοί φορείς δεν δύνανται να προσφέρουν δικά τους
συνδροµητικά προγράµµατα όταν προσφέρουν προϊόντα της Premiere, περιορίζονται
αναγκαστικά σε ξένα κανάλια και ως εκ τούτου οι δυνατότητές τους να δηµιουργήσουν
µία ξεχωριστή πλατφόρµα προγραµµάτων η οποία θα µπορούσε να κάνει χρήση των
δύο καναλιών είναι εξίσου περιορισµένες. Από την άλλη πλευρά, ένας προµηθευτής
προγραµµάτων  οποίος επιθυµεί να δηµιουργήσει µία πλατφόρµα προγραµµάτων επί τη
βάσει του 25% των δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης, δεν µπορεί να το πράξει
πριν από το 2000. Πέραν αυτού, σε περίπτωση που ένας προµηθευτής προγραµµάτων
θελήσει να εκµεταλλευθεί τα δύο κανάλια, θα πρέπει να συνάψει δεκαετή σύµβαση
παρά το γεγονός ότι δεν δύναται να έχει πρόσβαση στο προσφερόµενο 25% των
δικαιωµάτων συνδροµητικής τηλεόρασης από τις συµβάσεις παραγωγής (output deals)
πριν από το 2002. Τέλος, η προγραµµατιζόµενη από την Telekom δηµιουργία
πρόσθετης χωρητικότητας µε την επέκταση της ζώνης IV δεν περιγράφεται µε
συγκεκριµένους όρους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί παρά απλή δήλωση προθέσεων.

γ) BetaResearch

154. Η δέσµευση της χορήγησης ίσων δικαιωµάτων σε όλους τους εταίρους της
BetaResearch, συµπεριλαµβανοµένης της εταιρείας χαρτοφυλακίου για τη συµµετοχή
τρίτων, θα µπορούσε κατά βάση να είναι κατάλληλη για την άρση του προβλήµατος
του ελέγχου της τεχνολογίας από τους προµηθευτές προγραµµάτων. Εάν δεν υπάρχουν
πλέον δικαιώµατα αρνησικυρίας για τους προµηθευτές προγραµµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης CLT-UFA και Kirch και όλοι οι εταίροι έχουν τα ίδια δικαιώµατα, από
τυπική άποψη στα όργανα της εταιρείας θα υπάρχουν µεταβαλόµενες πλειοψηφίες.
Πρέπει, όµως να ληφθεί υπόψη ότι η BetaResearch έχει µόνον τέσσερεις µετόχους
επειδή οι τρίτοι µπορούν να συµµετάσχουν µόνον µέσω της παρεµβαλλόµενης
εταιρείας χαρτοφυλακίου. Για λαµβανόµενες µε πλειοψήφια αποφάσεις θα πρέπει να
συµφωνήσουν τρεις από τους τέσσερεις µετόχους. Αυτό σηµαίνει ότι οι CLT-UFA και
Kirch δύνανται από κοινού να παρεµποδίσουν τη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου θα
συνεχίσουν, όπως και πριν, να είναι σε θέση να προστατεύουν τα συµφέροντά τους από
ενάντιες αποφάσεις. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου για τρίτους θα µπορούσε να προωθήσει
τα συµφέροντά της έναντι των προµηθευτών προγραµµάτων συνδροµητικής
τηλεόρασης CLT-UFA και Kirch µόνον µε τη συγκατάθεση της Telekom,
δηµιουργώντας ισοψηφία και καθιστώντας αδύνατη την λήψη πλειοψηφικών
αποφάσεων. Είναι σαφές, όµως, ότι η Telekom η οποία θα καλύπτει την τεχνική πλευρά
των πραγµάτων για την συνδροµητική τηλεόραση εξαιτίας της τεχνολογίας d-box θα
έχει πολύ περισσότερα κοινά συµφέροντα µε τις CLT-UFA και Kirch από ότι µε την
εταιρεία χαρτοφυλακίου για τρίτους. Αυτό σηµαίνει ότι οι CLT-UFA και Kirch ως
δεσπόζοντες προµηθευτές συνδροµητικής τηλεόρασης και η Telekom ως δεσπόζων
φορέας εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων θα συνεχίσουν στην πράξη να ελέγχουν
την τεχνολογία και την εξέλιξη της και ότι οι δυνατότητές τους αυτές θα περιορισθούν
µόνον τυπικά.

δ) Συνολική αξιολόγηση
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155. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προταθείσες δεσµεύσεις, όπως συµπληρώθηκαν,
δεν αρκούν ώστε να εξαλειφθούν τα διαπιστωθέντα προβλήµατα ανταγωνισµού για τον
λόγο ότι, ιδίως όσον αφορά την συνδροµητική τηλεόραση, δεν προσφέρουν ρεαλιστικές
δυνατότητες για τη σύσταση εναλλακτικής πλατφόρµας προγραµµάτων και µάρκετιγκ.
Έτσι η Premiere θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να υπαγορεύει τους όρους εισόδου
τρίτων στην αγορά. Το άνοιγµα του κύκλου των µετόχων της BetaResearch σε τρίτους
µε παράλληλη άρση των ειδικών δικαιωµάτων αρνησικυρίας κλπ  των υφιστάµενων
µετόχων, αποτελεί σοβαρή παραχώρηση δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτόν αίρεται ο
διαρθρωτικά εξασφαλισµένος έλεγχος της τεχνολογίας και της εξέλιξής της. Χωρίς,
όµως, εναλλακτική πλατφόρµα προγραµµάτων δεν δύναται να υπάρξει εναλλακτική
τεχνική πλατφόρµα και η παραχώρηση όσον αφορά την BetaResearch σε συνδυασµό µε
τις άλλες προτάσεις των µερών όσον αφορά την αδεια CA, API  και την άδεια
παραγωγού δεν αρκεί για να εµποδίσει σε διαρκή βάση τη δεσπόζουσα θέση των
Premiere και BetaDigital.

VIII. ΣΥΝΟΨΗ

156. Για τους προαναφερόµενους λόγους, είναι σκόπιµο να θεωρηθεί ότι η προτεινόµενη
συγκέντρωση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ή την ενίσχυση δεσποζουσών θέσεων οι
οποίες θα εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε ένα µεγάλο
τµήµα της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση θα πρέπει, σύµφωνα µε το
άρθρο 8, παράγραφος 3 του κανονισµού συγκεντρώσεων, να κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε
την κοινή αγορά,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της απόκτησης του κοινού ελέγχου των
επιχειρήσεων CLT-UFA S.A. και Taurus Beteiligungs-GmbH & Co. KG µέσω των
επιχειρήσεων Premiere Medien GmbH & Co. KG, BetaDigital Gesellschaft für digitale
Fernesehdienste mbH και BetaResearch Gesellschaft fόr Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία
της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

CLT-UFA S.A.
Boulevard Pierre Frieden, 45
L-2850 Luxemburg

Taurus Beteiligungs-GmbH & Co. KG (KirchGruppe)
Robert-Bürkle-Strasse 2
D-85737 Ismaning.

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 1998 Για την Επιτροπή

Karel VAN MIERT
Μέλος της Επιτροπής


