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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη χρονική στιγµή κατά την οποία 11 από τα 15 κράτη µέλη έχουν εκδώσει άδειες
τρίτης γενιάς (3G) και επίκειται η εγκατάσταση των πρώτων δικτύων τρίτης γενιάς,
η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνοπτική καταγραφή της κατάστασης ενώ
προσδιορίζονται εν προκειµένω τέσσερα κρίσιµα επίπεδα που ενδέχεται να
επηρεάσουν την επιτυχή ανάπτυξη των υπηρεσιών τρίτης γενιάς κατά τα επόµενα
έτη:
• Tο κανονιστικό περιβάλλον
• To οικονοµικό πλαίσιο
• Η απόκτηση εµπειρίας της νέας αγοράς
• Εκκρεµή τεχνικά θέµατα

Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η εµπιστοσύνη που έχει η Επιτροπή στις
προοπτικές της αγοράς 3G, υπενθυµίζοντας τους βασικούς στόχους πολιτικής όσον
αφορά την οικοδόµηση της κοινωνίας της πληροφορίας, την κεφαλαιοποίηση της
επιτυχίας των συστηµάτων 2G, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη
διατήρηση και επέκταση του προβαδίσµατος που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις
κινητές επικοινωνίες, όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την εξάπλωση των υπηρεσιών.
Για να ξεπεραστούν πιθανές δυσκολίες, προτείνονται στην ανακοίνωση γραµµές
δράσης που θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη µετάβαση από τη δεύτερη στη τρίτη
γενιά. Tα µέτρα αναφέρονται στην βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, την
αντιµετώπιση εκκρεµών θεµάτων τεχνικού χαρακτήρα και την υποστήριξη της
ανάπτυξης καινοτόµων, ασύρµατων εφαρµογών και προσφορών όσον αφορά το
περιεχόµενο, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της συνέχισης των προσπαθειών Ε&Α
στον τοµέα, σε κοινοτικό επίπεδο.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην αρχή του 2001, ποσοστό 63% των πολιτών της EΕ διέθεταν κινητό τηλέφωνο,
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους (235 εκατ.) ήταν συνδροµητές υπηρεσιών
GSM1. Η κοινοτική αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερβαίνει πλέον σε αξία
τα 200 δισεκατ. €, µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 12,5%. Οι κινητές επικοινωνίες, που
αυξήθηκαν κατά περίπου 38% στη διάρκεια του 2000, καταλαµβάνουν ήδη ποσοστό
30% περίπου των συνολικών εσόδων του τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
στην ΕΕ. Η ΕΕ κατέστη έτσι η ηγετική παγκοσµίως δύναµη στις κινητές
επικοινωνίες, ενώ οι κοινοτικοί κατασκευαστές εξοπλισµού και φορείς
εκµετάλλευσης συγκαταλέγονται στις πλέον καινοτόµες και ταχύτατα
αναπτυσσόµενες εταιρίες του κλάδου.
Στην Eυρώπη, η “πρώτη γενιά” αναλογικών συστηµάτων κινητών επικοινωνιών
συνεχίστηκε µε τις GSM (η λεγόµενη δεύτερη γενιά, 2G). Τώρα έρχεται η “τρίτη
γενιά” κινητών επικοινωνιών (3G), συνδυάζοντας την ασύρµατη κινητή τεχνολογία
µε υψηλές χωρητικότητες µετάδοσης δεδοµένων. Τα συστήµατα 3G υπόσχονται
πρόσβαση σε υπηρεσίες ∆ιαδικτύου, ειδικά προσαρµοσµένες για να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες µετακινούµενων ατόµων, µέσω πολυµεσικών
εφαρµογών που χρησιµοποιούν εικόνα, βίντεο, ήχο, καθώς και φωνή. Η εγγενής
στην 3G σύγκλιση των δύο κύριων τεχνολογικών τάσεων των τελευταίων ετών, του
∆ιαδικτύου και των κινητών επικοινωνιών, θα έχει εποµένως µεγάλη κοινωνική και
οικονοµική σηµασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιτυχία του συστήµατος GSM οδήγησε σε συνεχείς προσπάθειες όλων των
ενδιαφεροµένων για την προετοιµασία συντονισµένης και συνεκτικής εξάπλωσης
των δικτύων και υπηρεσιών τρίτης γενιάς στην ΕΕ. Συµπεριλήφθηκε και η ανάπτυξη
κοινής τεχνολογικής πλατφόρµας (UMTS, µέρος της σύστασης της ITU για την
IMT-2000, την οικογένεια προτύπων τρίτης γενιάς), η εναρµόνιση του
ραδιοφάσµατος και ο καθορισµός του περιβάλλοντος των κανονιστικών ρυθµίσεων.
Η ΕΕ διαθέτει σήµερα την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα κατασκευής εξοπλισµού
που είναι απαραίτητες για την επιτυχή δροµολόγηση της 3G. Επιπλέον, ο
δυναµισµός της αγοράς κινητών επικοινωνιών δεύτερης γενιάς ευνόησε την
ανάδειξη ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, καθώς και φορέων
εκµετάλλευσης υπηρεσιών που ήταν σε θέση να εµπλακούν σε ευρεία κλίµακα σε
συστήµατα τρίτης γενιάς.
Το παρόν έγγραφο δεν αποσκοπεί να καλύψει το πλήρες φάσµα των θεµάτων που
αφορούν την εισαγωγή των προηγµένων κινητών υπηρεσιών δεδοµένων στην ΕΕ,
όπως οι κοινωνικές επιπτώσεις, η προστασία των χρηστών ή τα νοµικά θέµατα που
σχετίζονται µε το περιεχόµενο. Αντίθετα, επικεντρώνεται κυρίως σε ορισµένα
κανονιστικά και τεχνικά θέµατα, τα οποία είναι κρίσιµα για την επιτυχία της
τεχνολογίας 3G στην EΕ, σύστηµα το οποίο θα επιτρέψει την εισαγωγή των εν λόγω
νέων υπηρεσιών. Τέλος, το έγγραφο προτείνει ορισµένες δράσεις προκειµένου να
αντιµετωπιστούν τα εν λόγω θέµατα σε επίπεδο Κοινότητας.

1

Στο τέλος του κειµένου περιλαµβάνεται γλωσσάριο όπου επεξηγούνται τα αρκτικόλεξα (παράρτηµα 1)
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2.

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η ανάπτυξη των δικτύων 3G στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να αρχίσει κατά
τους επόµενους µήνες, ενώ οι αρχικές εµπορικές υπηρεσίες αναµένεται να είναι
διαθέσιµες και να εξαπλωθούν προοδευτικά στη διάρκεια του 2002.
Στην παρούσα χρονική στιγµή κατά την οποία η πλειονότητα των κρατών µελών έχει
χορηγήσει άδειες τρίτης γενιάς, πρέπει να παρακολουθηθούν εκ του σύνεγγυς
τέσσερα θέµατα, τα οποία θα επηρεάσουν καθοριστικά το µέλλον της 3G:
• Tο περιβάλλον των κανονιστικών ρυθµίσεων
• To οικονοµικό πλαίσιο

2.1.

•

Η απόκτηση εµπειρίας στη νέα αγορά

•

Εκκρεµή θέµατα τεχνικού χαρακτήρα

Tο περιβάλλον των κανονιστικών ρυθµίσεων

Οι όροι όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις, στην Κοινότητα, για
εναρµονισµένη εισαγωγή του νέου συστήµατος κινητών επικοινωνιών
βασίζονται σε υφιστάµενη νοµοθεσία 2που διέπει τους όρους αδειοδότησης.

Επιπλέον, βάσει κοινοτικής απόφασης ορίζονται οι δυνατότητες των νέων
υπηρεσιών 3G, ζητείται χρήση εναρµονισµένου φάσµατος και καθορίζεται χρονικό
πλαίσιο ώστε τα κράτη µέλη να έχουν προετοιµάσει τα συστήµατα αδειοδότησής
τους έως την 1η Ιανουαρίου 2000. Tο χρονικό αυτό όριο, συµφωνηµένο από όλα τα
µέρη, θεωρήθηκε απαραίτητο ώστε οι συντελεστές της αγοράς που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στη νέα αυτή αγορά να διαθέτουν τη δυνατότητα συντονισµένης και
σταδιακής εισαγωγής εµπορικών υπηρεσιών 3G έως την 1η Ιανουαρίου 2002.
Στο κανονιστικό αυτό πλαίσιο, αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους είναι να

καθορίσει τον µηχανισµό αδειοδότησης φάσµατος και να ορίσει τους όρους
αδειοδότησης που ισχύουν στην επικράτειά του. Τα κράτη µέλη πρέπει
να
3
ακολουθήσουν ορισµένες αρχές που καθορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία , βάσει
των οποίων απαιτείται η χορήγηση των αδειών µε ανοικτές, αµερόληπτες και
διαφανείς διαδικασίες, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που καθορίζονται εκ των
προτέρων.

Έντεκα κράτη µέλη4 έχουν ήδη εκδώσει άδειες 3G, που αντιστοιχούν σε 48
αδειοδοτηµένα δίκτυα. Οι χώρες αυτές καλύπτουν ποσοστό περίπου 90% της
σηµερινής αγοράς 2G (GSM). Οι όροι αδειοδότησης διαφέρουν σηµαντικά
2

3

4

Απόφαση αριθ. 128/1999/EΚ του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τη συντoνισµένη εισαγωγή συστήµατος τρίτης γενιάς κινητών και
ασύρµατων επικοινωνιών (UMTS) στην Κοινότητα (ΕΕ L 17, 22.01.1999, σ. 1).
Οδηγία 13/1997/EΚ του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Aπριλίου 1997
σχετικά µε κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Στις 20 Mαρτίου 2001: Aυστρία, Bέλγιο, Γερµανία, Iταλία, Φινλανδία, Γαλλία (δεν έχουν επίσηµα
εκδοθεί οι άδειες, υπάρχουν δύο υποψήφιοι για άδειες 3G), Κάτω χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο.
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µεταξύ των εν λόγω κρατών µελών (βλ. παράρτηµα

2). Χρησιµοποιήθηκαν
διαφορετικές διαδικασίες επιλογής: πλειστηριασµοί, συγκριτικές επιλογές, ή
συνδυασµός και των δύο. Ο αριθµός των αδειών που προτείνονται για κάθε χώρα
κυµαίνεται από 4 έως 6, ενώ τα τέλη για τις άδειες κατ’ αναλογία του πληθυσµού
κάθε χώρας ανέρχονται κατά µέσο όρο µεταξύ 0 και 650 € ανά κάτοικο. Οι άδειες
έχουν διαφορετική διάρκεια και τίθενται σε ισχύ σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.
Οι όροι ανάπτυξης (νοµικές απαιτήσεις κάλυψης και όροι κοινής χρήσης δικτύου)
διαφέρουν επίσης σηµαντικά. Η εκχώρηση φάσµατος ανά φορέα εκµετάλλευσης δεν
είναι εναρµονισµένη. Τέλος, οι όροι πρόσβασης σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών 2G
(δηλ. εθνική περιαγωγή) δεν αντιµετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.

Είναι αναπόφευκτο ότι η διαφοροποίηση των παραπάνω όρων θα δηµιουργήσει
στρεβλώσεις στον τρόπο εισαγωγής των δικτύων και υπηρεσιών τρίτης γενιάς σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανάπτυξη της αγοράς σε κάθε χώρα θα µπορεί να
επηρεάζεται από τον αντίκτυπο που θα προκύψει από τις αποκλίνουσες συνθήκες
αδειοδότησης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, σε βαθµό που οι δαπάνες και ο
χρονικός προγραµµατισµός των αδειών που χορηγούνται σε άλλες χώρες ενδέχεται
να επηρεάσει πανευρωπαϊκούς φορείς εκµετάλλευσης στις αποφάσεις τους για
ενδεχόµενη είσοδο σε κάποια εθνική αγορά.
2.2.

Το οικονοµικό πλαίσιο
Μέχρι στιγµής τα συνολικά τέλη
αδειοδότησης που έχουν συγκεντρωθεί
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υπερβαίνουν τα 130 δισεκατ. € . Οι φορείς εκµετάλλευσης ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν τουλάχιστον ανάλογες δαπάνες για την ανάπτυξη των νέων
δικτύων και για το προώθηση νέων υπηρεσιών 3G. O τοµέας επιβαρύνεται
εποµένως, γενικότερα, µε µεγάλες αρχικές δαπάνες.

Για την χρηµατοδότηση των απαιτήσεων επενδύσεων για 3G (καθώς και για τη
συνεχιζόµενη γενική εδραίωση στον τοµέα), oι φορείς εκµετάλλευσης στράφηκαν σε
µεγάλο βαθµό στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η επακόλουθη ταυτόχρονη
ζήτηση εξωτερικών πόρων και το υψηλό χρέος των περισσότερων από τους
τηλεπικοινωνιακούς φορείς εκµετάλλευσης, οδήγησαν σε διάφορες περιπτώσεις σε
υποβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης και σε επακόλουθες αποκλίσεις
επιτοκίων. Με τη σειρά της, η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας είχε
επιπτώσεις στην κεφαλαιοποίηση στις αγορές των φορέων εκµετάλλευσης,
επηρεάζοντας έτσι περαιτέρω την δυνατότητά τους για χρηµατοδότηση των
απαραίτητων επενδύσεων.
Όλες οι παραπάνω δυσχέρειες δεν αφορούν αποκλειστικά τις 3G, συγκλίνουν όµως
σε µια κατάσταση παγκόσµιας αβεβαιότητας στις µετοχές TMT (Τεχνολογίες,
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τηλεπικοινωνίες). Από την αρχή της µαζικής
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο , που ενισχύθηκε από τη διάθεση και ευχρηστία των
γραφικών φυλλοµετρητών του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web), ο τοµέας
αυτός γνώρισε ραγδαία αύξηση της αγοραίας αξίας του, µε ανώτατο σηµείο την
άνοιξη του 2000. Έκτοτε, ωστόσο, παρατηρήθηκε διαρκής καθοδική τάση στην
αγορά για τις εν λόγω µετοχές.
5

Συνολικό κόστος τελών αδειοδότησης, εξαιρουµένων των τελών αδειοδότησης που καλύπτουν
διοικητικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των δύο αδειών που αναµένεται να εκδοθούν στη Γαλλία
και των αναθεωρηµένων τελών στην Ισπανία.
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Από το καλοκαίρι του 2000, µειώθηκε το ενδιαφέρον για άδειες 3G στην
Ευρώπη, καθώς οι φορείς εκµετάλλευσης ή πιθανοί νεοεισερχόµενοι
επανεκτίµησαν τους κινδύνους που συνδέονται µε την 3G. Η εκκρεµούσα

διαδικασία αδειοδότησης στη Γαλλία λ.χ., προσέλκυσε µόνο δύο φορείς
εκµετάλλευσης για τέσσερεις άδειες. Παροµοίως, στο Βέλγιο µόνο τρεις φορείς
εκµετάλλευσης υπέβαλαν αίτηση για τέσσερεις άδειες. Η εµπορική αξία του
φάσµατος 3G (όπως φαίνεται και από τον αριθµό των φορέων εκµετάλλευσης που
είναι πρόθυµοι να πληρώσουν) έχει εποµένως µειωθεί σηµαντικά, έπειτα από τους
πλειστηριασµούς του προηγούµενου έτους, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη
Γερµανία.
Οι αναπροσαρµοσµένες οικονοµικές προοπτικές του τοµέα θα µπορούσαν να έχουν
επιπτώσεις στην ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς, δεδοµένου ότι το οικονοµικό
βάρος θα προβληµατίσει ιδιαίτερα τους νεοεισερχόµενους που δεν διαθέτουν ακόµα
εγκατεστηµένα δίκτυα και παρουσία στην αγορά. Παροµοίως, οι µεγάλες αρχικές
δαπάνες θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προβλεπόµενες επενδύσεις για
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 3G, περιορίζοντας την ανάπτυξη µεγάλης
καταναλωτικής βάσης.

2.3.

Απόκτηση εµπειρίας στην νέα αγορά
Μέχρι στιγµής οι δυνατότητες της αγοράς για νέες υπηρεσίες 3G παραµένουν σε
µεγάλο βαθµό ανεξερεύνητες, µολονότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νέες κινητές
υπηρεσίες δεδοµένων θα µπορούσαν σύντοµα να δηµιουργήσουν µεγάλη ζήτηση
στην αγορά. Αυτό αποδεικνύεται από την ισχυρή υιοθέτηση καινοτόµων

ασύρµατων υπηρεσιών δεδοµένων στην Ιαπωνία, όσο και από την γεωµετρική
αύξηση των µηνυµάτων SMS στην Eυρώπη, που ήδη καταλαµβάνει ποσοστό 10%
των εσόδων ορισµένων φορέων εκµετάλλευσης 2G. Είναι ζωτικής σηµασίας για
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (κατασκευαστές εξοπλισµού, φορείς εκµετάλλευσης,
παρόχους υπηρεσιών και καταναλωτές) να εξοικειωθούν µε τις νέες ασύρµατες
εφαρµογές µετάδοσης δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκοί φορείς
εκµετάλλευσης GSM και οι πάροχoι υπηρεσιών χρησιµοποιούν ήδη το WAP
(πρωτόκολλο ασύρµατων εφαρµογών) για τη δροµολόγηση καινοτόµων υπηρεσιών.
Μολονότι η αρχική αφοµοίωση υπηρεσιών WAP δεν εκπλήρωσε όλες τις
προσδοκίες, παρέσχε χρήσιµο υλικό εκ µέρους των καταναλωτών προς το σύνολο
της βιοµηχανίας, σε σχέση µε τη στρατηγική προώθησης στην αγορά , τη
δηµιουργία υπηρεσιών και τούς τρόπους σχεδιασµού.

Η αναγγελθείσα µετάβαση προς τις λεγόµενες υπηρεσίες “2,5G” αναµένεται να
αυξήσει την υιοθέτηση δηµιουργικών νέων ασύρµατων υπηρεσιών δεδοµένων
στην ΕΕ. Πολλοί φορείς εκµετάλλευσης έχουν ήδη αναβαθµίσει τα δίκτυα GSM
που διαθέτουν, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες GPRS, που προσφέρουν τη λειτουργία
“always on” (µεταγωγή κατά πακέτα) που παρέχει ενδιάµεσες ταχύτητες µετάβασης
δεδοµένων, µεταξύ των σηµερινών δικτύων GSM και των µελλοντικών δικτύων
τρίτης γενιάς. Εξετάζεται επίσης µία επιπλέον εξελικτική δυνατότητα, η λεγόµενη
EDGE, µε ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης.

Η δροµολόγηση υπηρεσιών 2,5G ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό βήµα για
την ικανοποιητική υιοθέτηση της 3G, επιτρέποντας τη σταδιακή ανάπτυξη της

αγοράς και τις εκτεταµένες δοκιµές εφαρµογών “παρεµφερών µε αυτές της 3G”,
παρέχοντας έτσι στην µελλοντική αγορά αξιόπιστα στοιχεία για τις πραγµατικές
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υπηρεσίες 3G και συγκροτώντας την αρχική βάση πελατών µέσω σχετικά
περιορισµένων επενδύσεων αναβάθµισης δικτύου στα υφιστάµενα δίκτυα GSM.
2.4.

Εκκρεµή θέµατα τεχνικού χαρακτήρα
Καθοριστικής σηµασίας θα είναι η έγκυρη διάθεση συσκευών χειρός 2,5G και

Εκκρεµεί ακόµα η παράδοση µεγάλων ποσοτήτων τερµατικών GPRS, που
συµβάλλει στις καθυστερήσεις προσφοράς υπηρεσιών 2,5G. Η ανάπτυξη προϊόντων
για τερµατικά 3G δεν έχει, βασικά, προχωρήσει πέρα από το στάδιο των
πρωτοτύπων, ενώ εκκρεµεί η επαλήθευση των βασικών εφαρµογών τις οποίες θα
υπηρετούν οι εν λόγω συσκευές χειρός. Παροµοίως, τα δίτροπα (2G-3G) τερµατικά
που απαιτούνται στο πλαίσιο της περιαγωγής εκτός της αρχικής περιοχής κάλυψης
3G, βρίσκονται ακόµα σε φάση σχεδιασµού και αρχικών δοκιµών.
3G.

Οι υψηλές επενδύσεις των φορέων εκµετάλλευσης για την απόκτηση αδειών 3G
καθιστούν κρίσιµης σηµασίας παράγοντα την ταχεία εγκατάσταση αξιόπιστου
και σταθερού δικτυακού εξοπλισµού. Με την παρουσία περίπου 50 φορέων

εκµετάλλευσης δικτύου που επιδιώκουν τη δροµολόγηση των δικτύων τους σε
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα µπορούσαν να προκύψουν δυσχέρειες στην
παράδοση του εξοπλισµού, µε στρεβλωτικά αποτελέσµατα για τους φορείς
εκµετάλλευσης. Επίσης, η υψηλή αυτή ζήτηση θα µπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο
των τιµών, αντίθετα µε την περίπτωση σταδιακής εισαγωγής.
Υφίσταται ήδη µια αρχική δέσµη προδιαγραφών που παρέχει τη δυνατότητα στους
κατασκευαστές να δηµιουργούν τερµατικά και στοιχεία δικτύου για την 3G, βάσει
της τεχνολογίας δικτύου GSM (3GPP έκδοση 99). Ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης
τάσσονται, ωστόσο, υπέρ της εφαρµογής µιας λύσης που θα είναι πλήρως συµβατή
µε το πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωµένων
πολυµεσικών λύσεων.
Η τρέχουσα υλοποίηση του πρωτοκόλλου ∆ιαδικτύου (έκδοση 4, IPv4) θεωρείται
ότι περιορίζει µακροπρόθεσµα την πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών 3G. Η
προτεινόµενη νέα έκδοση IΡ (IPv6) θα µπορούσε να υπερβεί την εν λόγω έλλειψη,
παρέχοντας συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά, όπως εγγυηµένη ποιότητα
παρεχοµένων υπηρεσιών και ασφάλεια. Η υλοποίηση κινητών δικτύων IPv6 θα
επιτρέψει επίσης την ασύρµατη διασύνδεση µηχανής µε µηχανή, προωθώντας έτσι
σηµαντικά την εφαρµογή της 3G. Κάθε καθυστέρηση στην µετάβαση σε δίκτυα
πλήρως IPv6, για τα οποία απαιτούνται αρκετά χρόνια προσπαθειών, κινδυνεύει να
παρακωλύσει την µετέπειτα ανάπτυξη των προηγµένων αυτών χαρακτηριστικών
υπηρεσίας 3G.
3.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η βιοµηχανία φέρει την κύρια ευθύνη για την επιτυχία της 3G στην Eυρώπη. Η

επιτυχία της 3G και του “ασύρµατου ∆ιαδικτύου ” θα εξαρτηθεί κατά κύριο και
πρώτο λόγο από την παράδοση υπηρεσιών που το κοινό θέλει να χρησιµοποιήσει σε
προσιτές τιµές. Μολαταύτα, η επιτυχής ανάπτυξη των νέων κινητών υπηρεσιών έχει
σαφή πολιτικό αντίκτυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας από τους κύριους στόχους της κοινοτικής πολιτικής είναι να φέρει όλους
τους Eυρωπαίους στην κοινωνία της πληροφορίας µε την προώθηση της
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αφοµοίωσης των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου6.

Ενώ ο ρυθµός διείσδυσης των
κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ έφθασε το 63%, η διείσδυση του σταθερού
∆ιαδικτύου είναι αρκετά χαµηλότερη (28% συνδεδεµένων νοικοκυριών)7. Η ταχεία
και οµαλή εξάπλωση των υπηρεσιών 3G στην Eυρώπη θα βελτιώσει την
επίτευξη του εν λόγω στόχου. 8 Ενώ η κανονιστική ρύθµιση (όπως η
αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου ) ή η αφοµοίωση άλλων τεχνολογιών (π.χ.
διαλογική τηλεόραση ή σταθερές δορυφορικές υπηρεσίες) µπορούν επίσης να
συµβάλουν σηµαντικά στην αύξηση του συνολικού ποσοστού πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο εντός της EΕ, η 3G είναι απαραίτητη για να παράσχει πρόσβαση σε
προηγµένες υπηρεσίες δεδοµένων τύπου ∆ιαδικτύου , προσαρµοσµένες σε
διαφορετικά
περιβάλλοντα
χρήσης
(κινητικότητας,
εντοπισµένα
και
χρονοεξαρτώµενα δεδοµένα).

Η 3G θα έχει επίσης σηµαντικό αντίκτυπο στη δηµιουργία θέσεων εργασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1996, ο τοµέας GSM έχει δηµιουργήσει περί τις

445.000 θέσεις εργασίας στην Eυρώπη, ενώ ο σωρευτικός όγκος των επενδύσεων σε
GSM µέχρι σήµερα ανέρχεται σε περίπου 70 δις €9. Η εισαγωγή υπηρεσιών 3G
προσφέρει επίσης υψηλό δυναµικό για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας πέραν του
τοµέα των κινητών επικοινωνιών (πάροχοι περιεχοµένου ∆ιαδικτύου, εµπόριο µέσω
κινητών επικοινωνιών, τραπεζικές τηλεσυναλλαγές και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες...).

Υπάρχει σήµερα συγκεκριµένη δυνατότητα παγκόσµιας σύγκλισης των
συχνοτήτων και τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται στις ασύρµατες
επικοινωνίες. Η 3G θα εισαχθεί στην Ιαπωνία τον Mάϊο του 2001, βάσει αδειών που
χορηγούνται άνευ τελών, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πρόσφατα καταβάλει
προσπάθειες για επιλογή και πλειστηριασµό φάσµατος για την 3G σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα10. Και άλλες χώρες κινούνται προς την κατεύθυνση της εφαρµογής
συστηµάτων 3G. Η άµεση εισαγωγή υπηρεσιών 3G θα υποστηρίξει την

ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ηγεµονία στον εν λόγω τοµέα και θα
προωθήσει την παγκόσµια σύγκλιση των νέων συστηµάτων κινητών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ
Το κόστος του χαµηλού βαθµού εναρµόνισης των µεθόδων και των όρων
αδειοδότησης έχει γίνει προφανές κατά τον τρέχοντα γύρο αδειοδότησης 3G. Οι
εµφανείς στρεβλώσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών απαιτούν ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

6

7

8

9
10

« Σχέδιο δράσης eEurope 2002», το οποίο καταρτίστηκε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, στις 19-20 Ιουνίου 2000, (Bρυξέλλες, 14 Ιουνίου
2000).
Ανησυχία προξενεί το γεγονός ότι ο αριθµός αυτός υποκρύπτει πολύ µεγάλες ανισότητες στην ΕΕ, από
54% των νοικοκυριών στις Κάτω Χώρες έως 11% στην Ελλάδα. (πηγή: Eυρωβαρόµετρο, 10/2000).

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αποδεσµοποίηση του τοπικού
βρόχου (υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου 2000).
Πηγή: GSM Association, 2001.
Όπως ορίζεται στο µνηµόνιο του προέδρου Κλίντον της 13ης Oκτωβρίου 2000. Ωστόσο, οι ΗΠΑ
πρέπει ακόµα να καθορίσουν τις αρχικές ζώνες συχνοτήτων και τους όρους λειτουργίας της 3G.
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4.1.

•

Πρώτον, ενώ αποτελεί καθήκον των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συµβάλουν στην
εµπορική επιτυχία των µελλοντικών ασύρµατων υπηρεσιών, αποτελεί ευθύνη της
Κοινότητας να διασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων κανονιστικών όρων για το
µέλλον.

•

∆εύτερον, µπορεί να παρασχεθεί συντονισµένη δράση προς υποστήριξη των
µελλοντικών ασύρµατων υπηρεσιών µέσω των υφιστάµενων κοινοτικών
πολιτικών, όπως τα ερευνητικά προγράµµατα και το σχέδιο δράσης eEurope.

•

Τρίτον, έχουν προσφάτως ανακύψει κανονιστικά θέµατα που συνδέονται µε τον
τρέχοντα γύρο αδειοδότησης - ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο της υφιστάµενης
νοµοθεσίας - τα οποία µπορούν ακόµη να αυξήσουν τον κατακερµατισµό, εάν
δεν αναληφθεί δράση.

Θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για το µέλλον
Τα κράτη µέλη έχουν παραδοσιακά επιδείξει προτίµηση σ’ ένα ελάχιστο επίπεδο
εναρµόνισης των διαδικασιών αδειοδότησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα αυτή ήταν η προσέγγιση τους σχετικά µε τις υπηρεσίες οι οποίες
προϋποθέτουν τη χρήση του ραδιοφάσµατος.
Τον Ιούλιο του 2000 η Επιτροπή πρότεινε δέσµη νοµοθετικών µέτρων για ένα νέο
κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών11. Ένας από
τους στόχους της προτεινόµενης νοµοθεσίας είναι να απαιτηθεί από τις εθνικές αρχές
να προβαίνουν σε µεταξύ τους διαβουλεύσεις πριν από την αδειοδότηση, ούτως ώστε
να διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά τις µεθόδους και τους όρους αδειοδότησης για
υπηρεσίες που προσφέρονται από φορείς εκµετάλλευσης σε διαφορετικά µέρη της
ενιαίας αγοράς.
Βάσει της προτεινόµενης οδηγίας πλαίσιο12, τα µέτρα τα οποία σχετίζονται µε τη
χρήση του ραδιοφάσµατος και προβλέπονται από ένα κράτος µέλος θα πρέπει να
υποβάλονται στη διαδικασία διαβούλευσης µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι αυτή που τελικώς
αποφασίζει να απαιτήσει από κράτος µέλος να τροποποιήσει ή να αποσύρει το
προτεινόµενο µέτρο, εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τους στόχους πολιτικής του
νέου πλαισίου. Η νέα νοµοθεσία θα επιτρέψει επίσης τη δευτερογενή εµπορία του
ραδιοφάσµατος, προβλέποντας αυξανόµενη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση του εν
λόγω σπάνιου πόρου.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρότεινε απόφαση επί του κανονιστικού πλαισίου για την
πολιτική του ραδιοφάσµατος. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει µια πλατφόρµα
πολιτικής σε επίπεδο Κοινότητας για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που
σχετίζονται µε τη χρήση του ραδιοφάσµατος. Προβλέπει έναν µηχανισµό για την
εναρµόνιση της κατανοµής, της εκχώρησης και των όρων χρήσης του ραδιοφάσµατος
για όλους τους µη στρατιωτικούς σκοπούς (κυρίως τηλεπικοινωνίες, µεταφορές,
ραδιοφωνικές µεταδόσεις και έρευνα) στην ΕΕ. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα

11

Οι νοµοθετικές προτάσεις υποβάλλονται επί του παρόντος σε πρώτη ανάγνωση για συναπόφαση
µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.

12

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ένα κοινό κανονιστικό
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, COM(2000)393, 12 Ιουλίου 2000.
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είναι σε θέση να συζητήσουν µε διαρθρωµένο και οργανωµένο τρόπο θέµατα, όπως τα
πλεονεκτήµατα των διαφόρων µεθόδων εκχώρησης του φάσµατος (πλειστηριασµοί
και διαδικασίες επιλογής) και τους όρους που συνδέονται µε τις άδειες. Η εν λόγω
απόφαση καλύπτει όλους τους τοµείς της κοινοτικής πολιτικής που στηρίζονται στη
χρήση του ραδιοφάσµατος.
Η Επιτροπή εκφράζει την βεβαιότητα ότι τα εν λόγω µέτρα θα βοηθήσουν στη µείωση
των διαφορών όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης και τους όρους
αδειοδότησης στο µέλλον και, κατά συνέπεια, στην αποφυγή του κατακερµατισµού ο
οποίος παρατηρείται σήµερα.
Τέλος, εκτός από την αδειοδότηση, οι προτάσεις περιλαµβάνουν και άλλα στοιχεία, τα
οποία είναι σηµαντικά για την επιτυχία των µελλοντικών ασύρµατων υπηρεσιών. Επί
παραδείγµατι, η αποφυγή της υπερβολικής εκ των προτέρων ρύθµισης όσον αφορά
τον έλεγχο της τιµής είναι σηµαντική στον εν λόγω τοµέα, ο οποίος απαιτεί τεράστιες
επενδύσεις. Η ανύψωση του κατώτατου επιπέδου της κανονιστικής παρέµβασης και η
αυξανόµενη εµπιστοσύνη στο δίκαιο περί ανταγωνισµού είναι σηµαντικά στοιχεία για
τη δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για επενδύσεις.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας κάλεσε τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας
να εγκρίνουν το εν λόγω νοµοθετικό πλαίσιο έως τα τέλη του 2001.
4.2.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και η eEurope υποστηρίζουν τις µελλοντικές
ψηφιακές ασύρµατες υπηρεσίες
Η ιδιωτική βιοµηχανία, τα κράτη µέλη και η Κοινότητα χρειάζεται να διατηρήσουν
ένα υψηλό επίπεδο έρευνας στις ασύρµατες τεχνολογίες προκειµένου να

διασφαλίσουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών πέραν της 3G. Όσον αφορά τον
προϋπολογισµό, τα κοινοτικά προγράµµατα πλαίσια είναι σχετικώς µικρά εν
συγκρίσει µε τους προϋπολογισµούς του εθνικού και του ιδιωτικού τοµέα ΕΤΑ.
Παρέχουν όµως σηµαντικές πλατφόρµες για συνεργατική, προ-ανταγωνιστική έρευνα
στις τεχνολογίες των πληροφοριών. Τον Φεβρουάριο του 2000 η Επιτροπή πρότεινε
την ενίσχυση της σηµασίας των κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών στην πρότασή
της για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη13.

Οι υπηρεσίες δεδοµένων που η 3G θα παράσχει στους χρήστες αποτελούν το κλειδί
για την επιτυχία της. Οι κινητές υπηρεσίες ∆ιαδικτύου θα βασίζονται στον εντοπισµό,
θα είναι προσωπικές και ολοένα και περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη. Είναι

σηµαντικό να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό πολυγλωσσικό και εξατοµικευµένο από
πολιτισµική άποψη ευρωπαϊκό περιεχόµενο, τόσο για τους µεµονωµένους
χρήστες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Η παραγωγή ψηφιακού περιεχοµένου είναι
και πάλι πρωτίστως θέµα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά υπάρχει επίσης η
δυνατότητα για δράση σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να παρασχεθούν κίνητρα για τη
δηµιουργία του πολυγλωσσικού ευρωπαϊκού περιεχοµένου. Οι πληροφορίες που
έχουν στη διάθεσή τους οι δηµόσιες αρχές (γεωγραφικές πληροφορίες, δεδοµένα για
την κυκλοφορία) αποτελούν αξιόλογη πηγή για τη δηµιουργία υπηρεσιών δεδοµένων
προστιθέµενης αξίας. Η υπέρβαση των φραγµών για την εκµετάλλευσή τους γίνεται
ολοένα και σηµαντικότερη. Επιπλέον, η προσφορά επιγραµµικών (on-line) υπηρεσιών

13

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το πολυετές πρόγραµµα
πλαίσιο 2002-2006 - COM (2001) 94 τελικό – 21η Φεβρουαρίου 2001.
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δηµοσίου τοµέα σε µορφή πυ επιτρέπει την πρόσβαση µέσω κινητών τερµατικών θα
αποτελέσει σηµαντική προσθήκη στις προσφορές υπηρεσιών της 3G. Το σχέδιο
δράσης eEurope 200214 και το πρόγραµµά του eContent, τα οποία εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο15 παρέχουν σε κοινοτικό επίπεδο την
πλατφόρµα για την ενίσχυση της δηµιουργίας ευρωπαϊκού περιεχοµένου.
Το πλήρες δυναµικό των υπηρεσιών της

3G

δεν µπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς τη

βαθµιαία εισαγωγή του νέου πρωτοκόλλου του ∆ιαδικτύου (IPv6). Ένα ώριµο

κινητό ∆ιαδίκτυο , όπου κάθε κινητό τερµατικό θα έχει διεύθυνση στο ∆ιαδικτύου,
απαιτεί έναν ευρύτερο χώρο για διευθύνσεις από ό,τι µπορεί να προσφέρει το παρόν
πρωτόκολλο IPv4. Εν καιρώ, η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο να παρουσιάσει
έλλειψη διευθύνσεων στο ∆ιαδίκτυο, εάν δεν αναληφθεί από τώρα συντονισµένη
δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τη
βιοµηχανία, στο πλαίσιο µιας ad hoc οµάδας, η οποία πρέπει να υποβάλει προτάσεις
έως τα τέλη του 2001, προκειµένου να επισπευσθεί η εισαγωγή του IPv6. Η Επιτροπή
θα αυξήσει επίσης την υποστήριξή της για τις κλίνες δοκιµών, µέσω των
προγραµµάτων της IST και TEN Telecom.
4.3.

∆ιευκόλυνση της ανάπτυξης των δικτύων
νοµοθεσίας

3G

στο πλαίσιο της παρούσας

Η κατανοµή των αδειών 3G που χορηγήθηκαν έως τώρα στην ΕΕ έγινε βάσει του
υφιστάµενου κοινοτικού και εθνικού δικαίου και η Επιτροπή δεν προτίθεται να θέσει
υπό αµφισβήτηση εκ των υστέρων την εγκυρότητα των εν λόγω αδειών, δεδοµένου

ότι αυτές χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τη κοινοτική νοµοθεσία. Επιπλέον, η Επιτροπή
θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει και να θέτει σε ισχύ τους κανόνες περί
ανταγωνισµού στον τοµέα των κινητών επικοινωνιών.

Εντούτοις, αυτή τη στιγµή ανακύπτουν πολλά σηµαντικά κανονιστικά θέµατα που
σχετίζονται µε τον παρόντα γύρο αδειοδότησης, ως συνέπεια του συνεχώς
υψηλότερου οικονοµικού βάρους το οποίο επωµίζονται οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς
εκµετάλλευσης. Τα περισσότερα από τα θέµατα είναι κοινά για όλα τα κράτη µέλη
και οι εθνικές αρχές αντιµετωπίζουν τον ίδιο τύπο προβληµάτων. Υπάρχει κίνδυνος
ενός ακόµη µεγαλύτερου κατακερµατισµού του κανονιστικού περιβάλλοντος στην
ΕΕ, εκτός εάν επιδιωχθούν κοινές ευρωπαϊκές προσεγγίσεις.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να δροµολογήσει χωρίς καθυστέρηση, εντός
του πεδίου εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας16, διάλογο µε τα κράτη µέλη, τους
φορείς εκµετάλλευσης και τους κατασκευαστές εξοπλισµού, προκειµένου να
διερευνηθούν τα συγκεκριµένα µέσα διευκόλυνσης της ανάπτυξης των δικτύων και
των υπηρεσιών 3G. Τα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν συµπεριλαµβάνουν
µεταξύ άλλων:

14

15

16

Σχέδιο δράσης eEurope 2002, το οποίο εκπονήθηκε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, στις 19-20 Ιουνίου 2000, (Bρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2000).
Απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται το Πολυετές Κοινοτικό Πρόγραµµα για την
ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα παγκόσµια
δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας της κοινωνίας της πληροφορίας,
2001/48/EΚ, 18 Ιανουαρίου 2001.
Βλέπε ειδικότερα το άρθρο 8.4 της οδηγίας 13/97/EΚ, το οποίο επεξηγεί τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες οι όροι αδειοδότησης δύνανται να αλλάξουν.
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τη νοµική αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στην εξάπλωση της 3G, όσον αφορά
τις υποχρεώσεις εξάπλωσης, τη διάρκεια της άδειας και τον αντίκτυπο των
ταυτόχρονων απαιτήσεων εξάπλωσης στα διάφορα κράτη µέλη.
τους όρους που πρέπει να τηρηθούν προκειµένου να καταστεί δυνατή η κοινή
χρήση της υποδοµής δικτύου, την οποία η Επιτροπή καταρχήν εξετάζει θετικά,
λόγω του δυνητικού οικονοµικού κέρδους, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνες
περί ανταγωνισµού και οι διατάξεις του λοιπού σχετικού κοινοτικού δικαίου.
την ευελιξία των αδειοδοτηµένων φορέων εκµετάλλευσης να επιλέγουν την
τεχνική πλατφόρµα για την παράδοση των ασύρµατων υπηρεσιών.
τον τρόπο χειρισµού του αχρησιµοποίητου ραδιοφάσµατος, µετά από τον πρώτο
γύρο έκδοσης αδειών 3G και τη διοργάνωση των µεταγενέστερων γύρων
αδειοδότησης.
τα θέµατα προµήθειας και αγοράς θέσεων για σταθµούς βάσης, όπως αυτά που
σχετίζονται µε το περιβάλλον και τις ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές.

Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου διαλόγου θα είναι χρήσιµα, όχι µόνο από τη άποψη
της εξεύρεσης άµεσων λύσεων για τις υπηρεσίες 3G. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν
στον ορισµό των µελλοντικών τρόπων αδειοδότησης, µε σκοπό να
ελαχιστοποιηθούν στο µέλλον τα αρνητικά αποτελέσµατα του κατακερµατισµού και
να αντιµετωπιστούν τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διοργάνωση των επόµενων
γύρων αδειοδότησης17.
Τέλος, είναι σηµαντικό να υποστηριχθεί η επίσπευση του ορισµού των τεχνικών
προδιαγραφών για την 3G που βρίσκονται επί του παρόντος καθ’οδόν στο πλαίσιο
της 3GPP18, κυρίως νέες εκδόσεις προδιαγραφών που επιτρέπουν την πλήρη
δυναµικότητα των πολυµέσων. Από τη στιγµή που συµφωνηθούν οι εν λόγω
εκδόσεις, πρέπει να αναληφθεί δράση προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι δοκιµές των
νέων προδιαγραφών (παραδείγµατος χάριν µε χρηµατοδότηση πειραµατικών έργων)
προκειµένου αυτές να διατεθούν στην αγορά το συντοµότερο δυνατόν.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Επιτροπή υπενθυµίζει τις υψηλές οικονοµικές και κοινωνικές δυνατότητες
που θα προσφέρουν οι µελλοντικές ασύρµατες υπηρεσίες. Παρά την τρέχουσα

αβεβαιότητα στις αγορές, δεν πρέπει να λησµονείται ότι η 3G έχει οικοδοµηθεί σε
πολύ ισχυρά θεµέλια και ότι, στο προβλέψιµο µέλλον, είναι η µόνη βιώσιµη,
ευρύτερα υποστηριζόµενη κοινή πλατφόρµα για όλες τις ευρυζωνικές κινητές
εφαρµογές ∆ιαδικτύου. Η 3G θα παράσχει στους χρήστες νέα ποιότητα ασύρµατων
υπηρεσιών, βάσει παγκόσµιας δυνατότητας περιαγωγής: εξατοµικευµένες υπηρεσίες,
κινητή µετάδοση δεδοµένων, υπηρεσίες συναλλαγών και εντοπισµένες υπηρεσίες.
Για τους λόγους αυτούς, πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι συντελεστές να
συνεργαστούν για να αντιµετωπίσουν τα εκκρεµή ζητήµατα και τις ανησυχίες που
17

18

Εδώ περιλαµβάνονται οι επόµενοι γύροι αδειοδότησης στα κράτη µέλη, προκειµένου να εκχωρηθεί το
επιπλέον ραδιοφάσµα το οποίο προσδιορίζεται στο WRC-2000 για τις εφαρµογές IMT-2000. Το
επιπλέον φάσµα θα χρειαστεί µεταξύ 2005 και 2010, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αναµενόµενη
αύξηση της κυκλοφορίας των επικοινωνιών 3G.
Το Έργο Εταιρικής Συνεργασίας 3ης γενιάς είναι µια διεθνής πρωτοβουλία τυποποίησης που αρχικά
ξεκίνησε από το ETSI (Eυρώπη), το ARIB (Ιαπωνία) και το T1 (ΗΠΑ).
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εκφράζονται από την εισαγωγή των ασύρµατων υπηρεσιών δεδοµένων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να καλλιεργεί τις συνθήκες οι οποίες θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη των µελλοντικών ψηφιακών κινητών υπηρεσιών. Το κύριο καθήκον
για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ είναι η προετοιµασία του κατάλληλου περιβάλλοντος
κανονιστικών ρυθµίσεων που θα παράσχει τον απαραίτητο βαθµό εναρµόνισης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα ως προς τις κανονιστικές
ρυθµίσεις, περιβάλλον στο οποίο µπορούν να ασκήσουν την επιχειρηµατική τους
δραστηριότητα οι µελλοντικοί συντελεστές 3G. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή έχει
προτείνει νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσµατος. Είναι κρίσιµης σηµασίας οι εν
λόγω κανονιστικές πρωτοβουλίες να εγκριθούν και να υλοποιηθούν το συντοµότερο
δυνατόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
EDGE

Enhanced Data for GSM Evolution (βελτιωµένα δεδοµένα για εξέλιξη GSM)

GPRS

General Packet Radio Service (γενική πακετοµεταγόµενη ραδιοϋπηρεσία)

GSM

Global System for Mobile communications (παγκόσµιο σύστηµα κινητών
επικοινωνιών)

IMT-2000

International Mobile Telecommunications 2000 (διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες
2000)

IP

Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου

IST

the Information Society Technologies programme in the European Union (το
κοινοτικό πρόγραµµα για τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας)

ITU

International Telecommunications Union (∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών)

ΕΤΑ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

SMS

Short Messaging Service (υπηρεσία µικρών µηνυµάτων)

TEN

Trans-European Networks (∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα)

TMT

Telecoms, Media, Technology (Τηλεπικοινωνίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
Τεχνολογία)

ULL

Unbundling of the Local Loop (αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου)

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System (παγκόσµιο σύστηµα κινητών
τηλεπικοινωνιών

WAP

Wireless Application Protocol (πρωτόκολλο ασύρµατων εφαρµογών)

WRC

World
Radiocommunications
Ραδιοεπικοινωνιών)

1G

Analogue mobile systems (αναλογικά συστήµατα κινητών επικοινωνιών)

2G

GSM (στην Ευρώπη)

2,5G

GPRS και EDGE (στην Ευρώπη)

3G

Systems and services based on the ITU IMT-2000 family of standards
(συστήµατα και υπηρεσίες που βασίζονται στην οικογένεια προτύπων IMT-2000
της ITU)

3GPP

Standardisation initiative called the 3rd Generation Partnership Project
(πρωτοβουλία τυποποίησης "έργο εταιρικής συνεργασίας 3ης γενιάς").
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Επισκόπηση της αδειοδότησης 3G στα κράτη µέλη (στις 20 Μαρτίου 2001)
Χρονολογία

Αριθ. Αδειών
(εγκατεστηµένοι τ.ο.)

Συνολική
καταβληθείσα
τιµή για άδειες

Έγινε

11/00

6 (4)

0,83 δις€

Πλειστηριασµός

Έγινε

03/01

χορηγήθηκαν
3 άδειες

Πλειστηριασµός

Εκκρεµεί

10/2001

Συγκριτική
προσφορά

Έγινε

3/99

Συγκριτική
προσφορά +
πληρωµή

Καθ’ οδόν

7/01

Γερµανία

Πλειστηριασµός

Έγινε

8/00

Ελλάδα

Πλειστηριασµός

Εκκρεµεί

Μέσα

Κράτος µέλος

Χορήγηση
άδειας

Καθεστώς

Αυστρία

Πλειστηριασµός

Βέλγιο

∆ανία
Φινλανδία

Γαλλία

Ιρλανδία
Ιταλία

20 έτη από

τη
χορήγηση της
άδειας

Υποχρέωση κάλυψης
πληθυσµού

Συχνότητες ανά άδεια (MHz)
συζευγµένες – ασύζευκτες

Περιαγωγ
ή 2G/3G

25% έως 31.12.2003
50% έως 31.12.2005

12 πακέτα 2x5 MHz και 5
πακέτα 1x5 MHz.

Ναι

30%>3 έτη·
40%>4 έτη·
50%>5 έτη·
85%>6 έτη

2 x 15 + 5 εξίσου

Ναι

Προς συµπλήρωση

Προς συµπλήρωση

εκατ. €
(για 3 άδειες)

20 έτη

4-6 (4)

Προς
συµπλήρωση

Προς
συµπλήρωση

4 (3)

∆ιοικητικό τέλος
1000 € ανά 25

Άδεια δικτύου:
20 έτη
άδεια συχνότ. 10
έτη ανανεώσιµη

Χωρίς ειδική
υποχρέωση, αλλά το
Υπουργείο εξασφαλίζει
την υλοποίηση των
αδειών

2 x 15 + 5 εξίσου – αποµένουν
15 MHz.

Ναι

15 έτη

φωνή: 25%>2 έτη·
80% >8 έτη· δεδοµένα:
20%>2έτη·
60%>8 έτη

2002: 2x40 συζευγµένες ·
1.1.2004: 2x60 + 20 εξίσου.

Ναι

20 έτη

25% τέλος 2003· 50%
έως τέλος 2005

5 άδειες µε 10MHz
συζευγµένες + 5MHz µη
συζευγµένες· 1 άδεια µε
10MHz συζευγµένα

∆υνατή·
χωρίς
υποχρέωσ
η

4 (3)

450,2

KHz

2001

∆ιάρκεια
αδειών

4 (3)
9,8 δις € +
θα εκδοθούν 2 διοικητικά τέλη
άδειες
(για 2 άδειες)
6 (4)

4ή

περισσότερες (3)

50,8 δις

€

Προς
συµπλήρω
ση

Προς
συµπλήρωση

Προς
συµπλήρωση

Προς συµπλήρωση

Προς συµπλήρωση

Προς
συµπλήρω
ση

Προς συµπλήρωση

Προς συµπλήρωση

Προς
συµπλήρω
ση

7.2004: περιφερειακές
πρωτεύουσες·
1.2007: κύριες

2 άδειες µε 2 x 15 + 5 και 3
άδειες µε 2x10MHz + 5

Ανάλογα µε την εξέλιξη

Προς συµπλήρωση

(15-20)

Συγκριτική
προσφορά

Εκκρεµεί

4/01

4 (3)

Προς
συµπλήρωση

Προς
συµπλήρωση
(15 έως 25 έτη)

Πλειστηριασµός

Έγινε

10/00

5 (4)

14,64 δις €

15 έτη

Ναι

επαρχιακές πόλεις
Λουξεµβούργο

Συγκριτική

Εκκρεµεί

Έως

4 (2)

Προς

16

Προς

Προς
συµπλήρω

Κράτος µέλος

Χορήγηση
άδειας

Καθεστώς

προσφορά
Κάτω Χώρες

Πλειστηριασµός

Χρονολογία

Αριθ. Αδειών
(εγκατεστηµένοι τ.ο.)

6/01

Έγινε

7/00

5 (5)

Συνολική
καταβληθείσα
τιµή για άδειες
συµπλήρωση
2,68 δις

€

∆ιάρκεια
αδειών
συµπλήρωση
Έως τέλος 2016

Υποχρέωση κάλυψης
πληθυσµού
της αγοράς

Συγκριτική
προσφορά

Έγινε

11/00

4 (3)

Ισπανία

Συγκριτική
προσφορά +
πληρωµή

Έγινε

3/00

4 (3)

Σουηδία

Συγκριτική
προσφορά +
πληρωµή

Έγινε

12/00

4 (3)

Πλειστηριασµός

Έγινε

Ηνωµένο
Βασίλειο

4/00

5 (4)

1.1.2007: πόλεις >
25.000 κατ. + κύρια

2 άδειες: 2 x 15 + 5
3 άδειες: 2 x 10 + 5

20% >1 έτος ·
40% <3 έτη
60% >5 έτη.

2 x15 + 5 εξίσου.

Ναι
Ναι

συνολ. ελαχ.
400 εκατ. € +
ετήσιο τέλος.

15 έτη

520 εκατ. € +
ετήσ. Φόρος +
διοικητικά τέλη
άνω των 20
ετών:14,1 δις €

έως 8.2020
επεκτάσιµη 10
έτη

1.8.2001: πόλεις >
250.000 κάτοικοι

2 x 15 + 5 εξίσου·

46.800 € +
0,15% ετήσιο
τέλος.

15 έτη (άδεια
δικτύου)

Κριτήριο επιλογής

2 x 15 + 5 εξίσου·
νεοεισερχόµενοι (το

38.475 δις

17

€

Περιαγωγ
ή 2G/3G
ση

σηµεία επικοινωνιών
Πορτογαλία

Συχνότητες ανά άδεια (MHz)
συζευγµένες – ασύζευκτες

σταδιακή ελευθέρωση

πολύ 2)
λαµβάνουν συχνότητες GSM

Κατ’ αρχήν
ναι

Πρόσβαση
σε φάσµα
GSM

(900 & 1800)

Έως 31.12.2021

80% πληθυσµού
τέλος 2007

έως

A: :2x15 + 5.
B: 2x15 συζευγµένες
Γ,∆,E: 2x10 + 5

Ναι

