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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών είχε µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό
αντίκτυπο, στην Ευρώπη και ευρύτερα. Το κινητό τηλέφωνο είναι σήµερα ευρύτατα
διαδεδοµένο και χρησιµοποιείται ουσιαστικά σε κάθε πεδίο ανθρώπινης
δραστηριότητας, ιδιωτικό, επιχειρηµατικό και κυβερνητικό. Ενώ το ποσοστό
διείσδυσης κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται, η σηµαντικότερη
µελλοντική εξέλιξη θα είναι η ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών,
καθώς θα υλοποιείται το δυναµικό που παρέχουν οι κινητές επικοινωνίες τρίτης
γενιάς (3G) και οι εξελίξεις της, όπως και άλλες ασύρµατες τεχνολογίες,
συµπεριλαµβανοµένων των R-LAN, δορυφορικών και άλλων. Η διάδοση των
τεχνολογιών αυτών συνιστά αλλαγή υποδείγµατος, που θα επιτρέψει την εµφάνιση
νέων υπηρεσιών δεδοµένων, συνδυάζοντας τα οφέλη της ευρυζωνικής τεχνολογίας
µε την κινητικότητα. Οι υπηρεσίες αυτές θα µπορούσαν να έχουν µείζονα κοινωνικό
αντίκτυπο και πρόκειται να µεταβάλουν τον τρόπο παροχής των δηµόσιων
υπηρεσιών· πρόκειται επίσης να παραγάγουν σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα
χάρη στο δυναµικό τους να µετασχηµατίσουν τον τρόπο πραγµατοποίησης των
συναλλαγών.
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είχαν πράγµατι τη µεγαλύτερη συµβολή
στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ κατά τα τελευταία έτη1.
∆υο σηµαντικές τάσεις παρατηρούνται στον κλάδο: πρώτον, µε την ευρυζωνική
ανάπτυξη που υπερέβη το 80% πέρυσι, η Ευρώπη βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να
αποσπάσει ακόµη µεγαλύτερα κέρδη παραγωγικότητας2. ∆εύτερον, αυξάνεται το
σχετικό βάρος των εσόδων από κινητές επικοινωνίες, ξεπερνώντας το αντίστοιχο της
σταθερής τηλεφωνίας. Κατά συνέπεια, η εκµετάλλευση χρηστοκεντρικών κινητών
ευρυζωνικών υπηρεσιών µπορεί να αποδώσει σηµαντικό κοινωνικό όφελος και
κέρδη παραγωγικότητας για ολόκληρη την οικονοµία. Η διαθεσιµότητα παντού και
πάντοτε θα αποτελέσει ουσιώδη απαίτηση σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνεται η
κινητικότητα των ατόµων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η δυνατότητα
επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών οποτεδήποτε προκύπτουν
πωλήσεις/υπηρεσίες υποστήριξης και η σύνδεση του κινητού εργασιακού δυναµικού
µε την επιχείρηση και τους πόρους δεδοµένων της, καθώς επίσης και η δυνατότητα
ανταλλαγής µεγάλου όγκου δεδοµένων θα έχει αντίκτυπο στις εργασιακές
διαδικασίες και στην οργανωτική αλλαγή, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των
εταιρειών. Οι εταιρείες θα επενδύουν σε µεταβαλλόµενες επιχειρηµατικές και
εργασιακές πρακτικές όσο τα διευθυντικά στελέχη θα οδηγούνται σε καινοτοµίες
ενόψει του ισχυρού ανταγωνισµού.
Η επιτυχία της Ευρώπης στις κινητές επικοινωνίες βασίστηκε σε στερεά θεµέλια στις
κανονιστικές ρυθµίσεις και στις ακολουθούµενες πολιτικές. Καθοριστικής σηµασίας
παράγοντες υπήρξαν το ενιαίο, ανοιχτό ψηφιακό πρότυπο για τις κινητές υπηρεσίες
(GSM) δεύτερης γενιάς (2G), προανταγωνιστική Ε&Α, η ανταγωνιστική αγορά,
στρατηγική µεθοδολογία για τη διαχείριση ραδιοφάσµατος και πιστοποίηση
εξοπλισµού για τη σταθεροποίηση της τεχνολογίας.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας, το 2000, υπογράµµισε τη
σηµασία που έχει για την Ευρώπη η διατήρηση της ηγετικής της θέσης σε καίρια
τεχνολογικά πεδία, όπως οι κινητές επικοινωνίες. Τα επακόλουθα Ευρωπαϊκά
Συµβούλια, ιδίως το Συµβούλιο της Σεβίλης, τον Ιούνιο του 2002, κάλεσαν τα κράτη
µέλη να άρουν τους φραγµούς για την ανάπτυξη και επιχειρησιακή εκµετάλλευση
κινητών υπηρεσιών. Πρόσφατα, τα συµπεράσµατα της Προεδρίας της Εαρινής
Συνόδου Κορυφής του 2004 τόνισαν ότι "η Ένωση πρέπει να αντιµετωπίσει εγκαίρως
τις νέες προκλήσεις στο ζωτικό χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, π.χ., η ΕΕ
πρέπει να διατηρηθεί στην πρωτοπορία εφαρµόζοντας νέες στρατηγικές για τις κινητές
και ευρυζωνικές επικοινωνίες". Σειρά από τα αναφερόµενα θέµατα έχουν
αντιµετωπιστεί, ενώ αποµένουν ορισµένα προς επίλυση, µεταξύ άλλων από τους
συντελεστές της αγοράς, αλλά επίσης και από τις αρχές των κρατών µελών και τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζεται το ευρύτερο κανονιστικό περιβάλλον και
περιβάλλον πολιτικής για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πρωταρχικός του
σκοπός είναι να περιγραφεί ο τρόπος αντιµετώπισης των προκλήσεων που
αποµένουν, ως συµβολή για συνεχή µακροπρόθεσµη επιτυχία. Για την κατάρτιση
της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή είχε ευρείες διαβουλεύσεις µε συντελεστές
του κλάδου µέσω της πλατφόρµας για κινητές επικοινωνίες και τεχνολογίες, καθώς
και µέσω συνάντησης εργασίας για τον τοµέα των κινητών επικοινωνιών που
διεξήχθη τον Ιούνιο του 2004.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται µε την επιφύλαξη µελλοντικών αποφάσεων
σχετικά µε τις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές (2007/2013) και αποφάσεις που
αναφέρονται στο 7ο Πρόγραµµα-πλαίσιο Ε&Α.
2.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έπειτα από ορισµένα έτη βραδύτερης ανάπτυξης, ο τοµέας των κινητών
επικοινωνιών παρουσιάζει σήµερα σηµεία ανάκαµψης. Κατά το περασµένο έτος
ευρωπαϊκοί φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς
δροµολόγησαν εµπορικές υπηρεσίες σε δέκα κράτη µέλη, ενώ για το επόµενο
εξάµηνο προβλέπονται και άλλα δίκτυα. Στο µέλλον, η σύγκλιση των
τηλεπικοινωνιών, των ρ/τ εκποµπών και του Ίντερνετ θα έχει ως αποτέλεσµα τη
διάδοση υψίρρυθµων πολυµεσικών υπηρεσιών που διανέµονται µέσω κινητών
δικτύων. Επικοινωνίες 2,5G/3G και R-LAN θα συνυπάρχουν και θα παρέχουν
συµπληρωµατικές υπηρεσίες.
Οι χρήστες µπορούν να έχουν στη διάθεσή τους υψίρρυθµη ασύρµατη πρόσβαση
όταν βρίσκονται κοντά σε 'θερµή κηλίδα', και να λαµβάνουν υπηρεσίες 3G σε ευρεία
περιοχή. Οι "λύσεις για επιχειρήσεις" στις κινητές επικοινωνίες πρόκειται
ουσιαστικά να κατευθύνουν την αφοµοίωση των υπηρεσιών δεδοµένων τρίτης
γενιάς. Η συνεχιζόµενη τεχνολογική καινοτοµία θα επηρεάσει και άλλες πλατφόρµες
(π.χ. ρ/τ εκποµπές και ασύρµατη πρόσβαση) που στη συνέχεια ενδέχεται να
επηρεάσουν την εξέλιξη των επικοινωνιών τρίτης γενιάς, παρέχοντας ευρύτερη
τεχνολογική βάση απ’ όπου θα µπορούσαν να αναπτυχθούν νέες καινοτόµες
υπηρεσίες προς γενικό όφελος. Από τη σύγκλιση σταθερών και κινητών υπηρεσιών,
π.χ. µέσω ενοποιηµένων προσφορών σταθερών/κινητών επικοινωνιών, θα
προκύψουν επίσης πρόσθετες ευκαιρίες καινοτοµίας.
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3.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το παγκόσµιο τοπίο κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών µεταβάλλεται. ∆ιάφορες
αναπτυσσόµενες χώρες επενδύουν σηµαντικούς πόρους σε Ε&Α για βελτίωση των
βιοµηχανικών δυνατοτήτων τους, µε πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Για την
εξασφάλιση, ωστόσο, επιτυχίας στις επικοινωνίες 3G και την περαιτέρω πορεία και
προετοιµασία για το µέλλον, απαιτείται σε όλα τα µέτωπα ανάληψη αποφασιστικής
και συντονισµένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, από την Ε&Α έως τις πολιτικές, την
κανονιστική ρύθµιση και τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος. Στο τµήµα αυτό
εξετάζεται το ευρύτερο περιβάλλον πολιτικής και κανονιστικής ρύθµισης για τις
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες.

3.1.

Έρευνα και ανάπτυξη
Tο ερευνητικό περιβάλλον έχει µεταβληθεί εντυπωσιακά από το 1998, όταν το ETSI
θέσπισε το πρότυπο UMTS για 3G. Η παγκόσµια ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε
δυνατότητα καινοτοµίας καθώς επίσης και σε οικονοµική απόδοση. Για τη
διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, πρέπει η Ευρώπη να εστιάσει
στην καινοτοµία ως πρωταρχικό συντελεστή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνον εφόσον δροµολογηθεί στο άµεσο µέλλον ένα
περιεκτικό πρόγραµµα ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων, βασισµένο στην έως τώρα
επιτυχή προσέγγιση. Εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των µελλοντικών
συστηµάτων και της επιδίωξης για επίτευξη παγκόσµιων προτύπων, η έγκαιρη
συνεργασία µεταξύ των µειζόνων συντελεστών έχει ουσιαστική σηµασία κατά την
προανταγωνιστική ερευνητική φάση.
Ο σύνθετος χαρακτήρας και το µέγεθος των τεχνολογικών προκλήσεων που
εκκρεµούν επιβάλλουν την ανάληψη µείζονος συλλογικής προσπάθειας Ε&Α, που
θα περιλαµβάνει κρίσιµη µάζα πόρων, ενίσχυση της αριστείας, εξάσκηση
καταλυτικής επίδρασης σε εθνικές πρωτοβουλίες και βελτίωσης του συντονισµού
των δραστηριοτήτων των κρατών µελών στον τοµέα. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί
µόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ένταση των προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα είχε
πριν απ’ όλα συγκεκριµένο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στις ιδιωτικές επενδύσεις
στην έρευνα και θα ανταποκρινόταν στις ανταγωνιστικές προκλήσεις που συνιστούν
παρόµοιες πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας Ε&Α σε άλλες περιφέρειες του κόσµου.
Η έρευνα στον τοµέα των κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών θα πρέπει κατ’
ανάγκην να αντιµετωπίζει το σύνολο της αξιακής αλυσίδας, από την ανάπτυξη της
τεχνολογίας (ραδιοπρόσβαση, δικτύωση, πλατφόρµα υπηρεσιών, αρχιτεκτονική
συστήµατος, διατερµατική αναδιαταξιµότητα, κ.λπ.) έως την ανάπτυξη υπηρεσιών
και εφαρµογών, καθώς και περιεχοµένου, συνεκτιµώντας το γεγονός ότι οι
συνδεδεµένοι (ραδιοεπικοινωνίες, δίκτυα και υπηρεσίες) κύκλοι καινοτοµίας,
µολονότι αλληλοσυνδεόµενοι και αλληλοεξαρτώµενοι, υπάγονται σε διαφορετικούς
χρονικούς περιορισµούς. Η ύπαρξη παγκόσµιων προτύπων και πλατφορµών για την
ανάπτυξη καινοτόµων και υψίρρυθµων κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών θα είναι
ουσιαστικής σηµασίας για τη δηµιουργία µιας “de facto” παγκόσµιας αγοράς και για
τη βελτίωση του ανταγωνισµού. Τα εν λόγω πρότυπα και οι πλατφόρµες θα πρέπει
να εγκριθούν σε ευρεία κλίµακα - σε ευρωπαϊκή και στη συνέχεια σε παγκόσµια
βάση - ώστε να αποφευχθεί κατακερµατισµός της αγοράς.
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Στο πλαίσιο της προετοιµασίας του 7ου προγράµµατος πλαισίου, η εν εξελίξει
πρωτοβουλία πλατφόρµας για κινητές επικοινωνίες και τεχνολογίες, που
δροµολογήθηκε από την Επιτροπή3, αναµένεται ότι θα εξελιχθεί σε επίσηµη
τεχνολογική πλατφόρµα, όπως περιγράφεται στις ανακοινώσεις "Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη"4 και "Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος"5.
Οι βασικοί στόχοι της τεχνολογικής αυτής πλατφόρµας θα είναι:
• Κατάρτιση θεµατολογίας στρατηγικής έρευνας·
• Επίτευξη της απαραίτητης κρίσιµης µάζας για έρευνα και καινοτοµία·
• Κινητοποίηση σηµαντικών δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων.
Συµπέρασµα
Η κατάρτιση του 7ου προγράµµατος πλαισίου αποτελεί ευκαιρία για τη
δροµολόγηση τεχνολογικής πλατφόρµας στο πεδίο των κινητών και ασύρµατων
επικοινωνιών.
3.2.

∆ιαλειτουργικότητα
Η διαλειτουργικότητα είναι καθοριστικής σηµασίας για την εγκατάσταση κινητών
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αποτελεί θέµα µε πολλές πτυχές και είναι απαραίτητη σε
διάφορα επίπεδα: συσκευή προς δίκτυο (ραδιοπρόσβαση και δίκτυο πυρήνα)·
συσκευή προς συσκευή· δίκτυο προς δίκτυο· καθώς και µεταξύ περιεχοµένου ή/και
εφαρµογών.
Χωρίς την ενδεδειγµένη διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών λύσεων υποδοµής
και τερµατικών, η αγορά 3G θα µπορούσε να παραµείνει κατακερµατισµένη. Θα
πρέπει να διατίθενται διάφορες υπηρεσίες και τερµατικά για διαφορετικούς τύπους
χρηστών. Η σηµασία της διαλειτουργικότητας αποδεικνύεται στη δυνατότητα ενός
δικτύου και ενός τερµατικού να υποστηρίζουν αξιόπιστα τις απαιτούµενες
λειτουργίες για µια δεδοµένη υπηρεσία ή/και για κάποιο περιεχόµενο. Κατά
συνέπεια, η διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, περιεχοµένου και τερµατικών είναι
καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη του στόχου της επιτυχίας σε µαζική αγορά.
Μέσα σε συγκλίνον περιβάλλον προκύπτουν νέες προκλήσεις για την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας. Συγκλίνουσα τεχνολογία σηµαίνει ότι αναπτύσσονται νέα
συστήµατα και υπηρεσίες µε εισροές από διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους,
συµπεριλαµβανοµένων των επικοινωνιών, των ρ/τ εκποµπών, της παροχής
υπηρεσιών Ίντερνετ, των βιοµηχανιών υπολογιστών και λογισµικού και των
βιοµηχανιών των µέσων επικοινωνίας και των εκδόσεων, µεταξύ των οποίων
διαφέρει η σηµασία που αποδίδεται στην τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα,
καθώς και η εξάρτηση απ’ αυτές.
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Στο πλαίσιο αυτό, εµπλέκονται διάφορα φόρουµ για τον προσδιορισµό των
υπηρεσιών και την τυποποίηση, µε στόχο την παροχή διαλειτουργικότητας
υπηρεσιών. Σηµειώνεται, ωστόσο, ευρύτερα συναίνεση ότι, ενώ πολλές εργασίες σε
θέµατα διαλειτουργικότητας βρίσκονται σε εξέλιξη, η αυξηµένη συνθετότητα που
προκύπτει από ένα συγκλίνον περιβάλλον συνιστά µια νέα πρόκληση που πρέπει να
αντιµετωπιστεί. Υπάρχει επίσης ανάγκη επιτάχυνσης του διαλόγου και βελτίωσης
του συντονισµού µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων.
Η συνεργασία µεταξύ 3GPP6 και το GCF7 αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω
εργασίες. Το GCF εργάζεται επίσης για την MMS στο πλαίσιο του γενικού
θεµατολογίου της OMA8, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις αναφορικά µε την
επέκταση του εν λόγω θεµατολογίου και σε άλλα πρότυπα OMA.
Χωρίς διαλειτουργικότητα, που αποτελεί ευθύνη της βιοµηχανίας, ενδέχεται να
αποτύχουν οι αγορές. Τούτο, θα µπορούσε να ακυρώσει τους πολιτικούς στόχους
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και προώθησης του ανταγωνισµού και της
διαφορετικότητας των υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να απαιτηθεί
παρέµβαση µε κανονιστικές ρυθµίσεις9.
Συµπέρασµα
Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη βιοµηχανία να κινηθεί επειγόντως προς την
κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες.
3.3.

Περιεχόµενο: τεχνικές προκλήσεις
Η αύξηση εφαρµογών περιεχοµένων µέσω κινητών επικοινωνιών, τόσο όσον αφορά
τον τύπο όσο και την ποιότητα, θα αποδειχθούν ουσιαστικής σηµασίας για τόνωση
της ζήτησης κινητών επικοινωνιών και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Πρέπει
κατά συνέπεια να εντοπιστούν και να αρθούν κατά περίπτωση, τα πιθανά εµπόδια
στην πορεία προς προηγµένες κινητές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό δροµολογήθηκε
πρόσφατα από την Επιτροπή τοµεακή έρευνα για τις πωλήσεις δικαιωµάτων
αθλητικών µεταδόσεων µέσω δικτύων 3G, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη
των καθοριστικής σηµασίας υπηρεσιών αυτών δεν αναστέλλεται κάτω από την πίεση
περισσότερο ώριµων αγορών µέσων επικοινωνίας. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να
εκπονήσει µελέτη σχετικά µε τεχνικά και άλλα πιθανά εµπόδια που ενδέχεται να
παρεµποδίσουν την ταχεία εµπέδωση των κινητών υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς
και σχετικά µε πτυχές καταναλωτών.
Η δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για το περιεχόµενο είναι καθοριστικής
σηµασίας όσον αφορά την ανάπτυξη πιο σύνθετων υπηρεσιών. Οι διαλειτουργικές
τεχνολογίες ψηφιακής διαχείρισης δικαιωµάτων (DRM) που αποτρέπουν µη
εξουσιοδοτηµένη χρήση προστατευόµενου περιεχοµένου και εξασφαλίζουν την
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Έργο εταιρικής συνεργασίας τρίτης γενιάς
Παγκόσµιο Φόρουµ Πιστοποίησης (Global Certification Forum)
Συµµαχία Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στις Κινητές Επικοινωνίες (Open Mobile Alliance)
Η οδηγία 91/250/EΟΚ περιέχει ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα υπό ορισµένες
περιστάσεις. Επιπλέον, η οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, αν ένας
δεσπόζων στην αγορά προµηθευτής αρνηθεί να δίνει πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη
διαλειτουργικότητα, όπως απαιτείται από την οδηγία.
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επιβολή των σχετικών δικαιωµάτων, καθώς και την καταβολή στους δικαιούχους της
ενδεδειγµένης πληρωµής για προστατευόµενο ψηφιακό περιεχόµενο, θα µπορούσαν
να αποτελέσουν σηµαντική ευκαιρία για τη νέα αγορά κινητού περιεχοµένου. Οι εν
λόγω τεχνολογίες θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την εµφάνιση νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων µαζί µε την αποτελεσµατικότητα της επιβολής
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να τηρούνται
τα δικαιώµατα των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά προστασία δεδοµένων και
ασφάλεια.
Η οµάδα υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων, που έχει
συγκληθεί από την Επιτροπή, αποβλέπει στην αντιµετώπιση των θεµάτων που
αφορούν στη διαλειτουργικότητα συστηµάτων DRM, καθώς και άλλων απαιτήσεων
χρηστών και καταναλωτών.
Το θέµα της συλλογής τελών εκ µέρους οργανισµών συλλογικής διαχείρισης για την
αναπαραγωγή προστατευόµενου περιεχόµενου για ιδιωτική χρήση αποµένει προς
αντιµετώπιση στο εθνικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων, πρέπει ωστόσο να
εξεταστούν περαιτέρω τα πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα που τα τέλη αυτά θα
µπορούσαν να έχουν στην ανάπτυξη περιεχοµένου για κινητές υπηρεσίες, εφόσον η
επιβολή τους επεκταθεί σε κινητό εξοπλισµό και χειροσυσκευές. Η ύπαρξη
συστηµάτων DRM και υπηρεσιών για τη διανοµή περιεχοµένου µέσω κινητών
επικοινωνιών πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του επιπέδου δίκαιης
αποζηµίωσης για περιπτώσεις ιδιωτικής χρήσης υπό το πρίσµα των διατάξεων της
οδηγίας για τα πνευµατικά δικαιώµατα10. Η έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της
οδηγίας, που θα εκδοθεί σε εύθετο χρόνο, µπορεί να παράσχει στην Επιτροπή τη
βάση για την αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος µέλος.
Το παραδοσιακό σύστηµα των εδαφικών αδειών που χορηγούνται από εθνικούς
δικαιούχους θεωρείται εκ µέρους των κλάδων των κινητών επικοινωνιών
ακατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας της πληροφορίας µέσα
στην διευρυµένη ΕΕ. Οι προσπάθειες για την προώθηση της αδειοδότησης
περιεχοµένου κινητών επικοινωνιών σε κοινοτική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένης
και της µόνο απευθυντικής προσέγγισης (ενιαίου και αποκλειστικού φορέα), θα
πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας
διαβούλευσης αναφορικά µε τη διαχείριση του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας
και των συγγενικών δικαιωµάτων στην εσωτερική αγορά.11.
Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, οι κινητές ρ/τ υπηρεσίες θα µπορούσαν να
θεωρηθούν είτε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας12 είτε υπηρεσίες
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών13. Μέσα σε πολυπλατφορµικό περιβάλλον, πολλοί
πάροχοι υπηρεσιών θα καταφεύγουν σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό σε τεχνικές ρ/τ
εκποµπών για τη διανοµή των υπηρεσιών τους στους συνδροµητές και πελάτες τους.
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Οδηγία 2001/29/EΚ της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του
δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωµάτων στην εσωτερική αγορά, COM(2004) 261 τελικό.

Εφόσον εµπίπτουν στον ορισµό της οδηγίας 2000/31/EΚ, οδηγία για το ηλ-εµπόριο (άρθρο 2)
Εφόσον εµπίπτουν στον ορισµό της οδηγίας 97/36/EΚ, οδηγία (Τηλεόραση χωρίς σύνορα) άρθρο 1

7

EL

Το γεγονός αυτό δεν καθιστά τις υπηρεσίες τους υπηρεσίες τηλεοπτικών εκποµπών
υπό την έννοια της οδηγίας για την Τηλεόραση χωρίς σύνορα14.
Συµπέρασµα
Για την αντιµετώπιση δυνητικών φραγµών στην πορεία προς προηγµένες
κινητές υπηρεσίες, η Επιτροπή, εκτός από την εν εξελίξει τοµεακή έρευνα,
προτίθεται να εκπονήσει µελέτη σχετικά µε τεχνικά και άλλα δυνητικά εµπόδια
που ενδεχοµένως θα παρεµπόδιζαν την ταχεία εµπέδωση κινητών υπηρεσιών
στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά µε πτυχές καταναλωτών.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρµογή της οδηγίας 2001/29
και πρόκειται σε εύθετο χρόνο να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εν λόγω
εφαρµογή. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης το βέλτιστο τρόπο για περαιτέρω
προώθηση της αδειοδότησης σε κοινοτική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένης της
µεθόδου του ενιαίου και αποκλειστικού φορέα (µονοαπευθυντική δαδικασία),
στο πλαίσιο της συνέχειας στην ανακοίνωση σχετικά µε τη διαχείριση του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων στην
εσωτερική αγορά, που εγκρίθηκε στις 16 Απριλίου 200415.
3.4.

Ραδιοφάσµα
Με την εισαγωγή του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων πραγµατοποιήθηκε
αλλαγή της πολιτικής στο ραδιοφάσµα, µε στόχο την παροχή, σε επίπεδο ΕΕ,
µεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση του ραδιοφάσµατος, όπου αυτό απαιτείται, µε
βάση συναινετική και συντονισµένη κοινοτική προσέγγιση. ∆ιάφορα θέµατα
πολιτικής ραδιοφάσµατος πρόκειται να αντιµετωπιστούν µελλοντικά. Η οµάδα για
την πολιτική ραδιοφάσµατος (RSPG) εξετάζει επί του παρόντος µεθόδους και
προσεγγίσεις για τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος. Συγκεκριµένα, εξετάζονται τα
ακόλουθα θέµατα σχετικά µε τις ευρυζωνικές κινητές υπηρεσίες:
• Σύµφωνα µε τον στόχο της ενίσχυσης της συντονισµένης εισαγωγής καινοτόµων
µέσων για τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος µεταξύ των κρατών µελών, θα
εκτιµηθεί η ανάγκη ανάληψης κοινοτικής δράσης στο θέµα της εµπορίας των
δικαιωµάτων ραδιοφάσµατος, βάσει γνώµης της RSPG16, καθώς και ανεξάρτητης
µελέτης που διεξάγεται για λογαριασµό της Επιτροπής17.
• Η RSPG θα καθορίσει προτεραιότητες πολιτικής για την προετοιµασία της
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών του 2007 (WRC-07). Είναι πιθανό ότι
µια από τις προτεραιότητες θα αναφέρεται στις 3G και τα µετέπειτα συστήµατα.
• Η Επιτροπή θα ζητήσει από την RSPG νέα γνωµοδότηση σχετικά µε
συντονισµένη µέθοδο διαχείρισης πόρων του ραδιοφάσµατος για ασύρµατες
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15
16
17

EL

COM/2003/0410 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά µε τους
φραγµούς για την επίτευξη ευρείας πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες και εφαρµογές της κοινωνίας της
πληροφορίας µέσω ανοικτών πλατφορµών ψηφιακής τηλεόρασης και κινητών επικοικωνιών τρίτης
γενιάς.
COM(2004) 261 τελικό
Έγγραφο RSPG03-13 στην ηλ. διεύθυνση: http://rspg.groups.eu.int/documents/meeting_documents/index_en.htm
Ανάλυση στην ηλ. διεύθυνση: http://www.analysys.com/default_acl.asp?mode=article&iLeftArticle=1361
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πλατφόρµες. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί µια µελλοντοστρεφής στρατηγική
αντίληψη για το ραδιοφάσµα, η βιωσιµότητα της οποίας θα πρέπει να δοκιµαστεί
σε υφιστάµενες πλατφόρµες πρόσβασης, όπως GSM, 3G, R-LAN, δορυφορικές
επικοινωνίες, κ.λπ.
• Εκτός από επιµέρους θέµατα, η RSPG θα συνεχίσει να αξιολογεί τα πιθανά οφέλη
και τις δυσχέρειες που συνδέονται µε διαφορετικά µοντέλα διαχείρισης του
ραδιοφάσµατος, συγκεκριµένα παραδοσιακά συγκεντροποιηµένες διοικητικές
διατάξεις, αγοραστρεφείς λύσεις και ελεύθερη ή "χωρίς άδεια" χρήση
ραδιοφάσµατος και περιορισµό ραδιοφάσµατος µέσω δικαιωµάτων
αποκλειστικής χρήσης. Η Κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει την εισαγωγή
νέων πολιτικών για τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος µε τρόπο που θα εγγυάται
τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.
Συµπέρασµα
Θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται θέµατα πολιτικής ραδιοφάσµατος,
ώστε να διασφαλιστεί συντονισµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, µε την οποία θα
διατίθενται επαρκείς πόροι ραδιοφάσµατος και θα παρέχονται δυνατότητες
ευέλικτης χρήσης, µε παράλληλη εξασφάλιση εσωτερικής αγοράς για προϊόντα
και υπηρεσίες.
3.5.

Περιβάλλον εµπιστοσύνης και ασφάλειας
Η εµφάνιση των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών θα συµπεριλάβει εφαρµογές
εταιρειών και χρηστών που περιλαµβάνουν προσωπικά και ευαίσθητα δεδοµένα. Για
τις συναλλαγές αυτές απαιτούνται έµπιστες και ασφαλείς διαδικασίες αναγνώρισης
και επαλήθευσης ταυτότητας. Απαιτείται η ύπαρξη κοινού και διαλειτουργικού
πλαισίου ελέγχου ταυτότητας ώστε να εξασφαλίζεται σε ευρωπαϊκή κλίµακα έλεγχος
ταυτότητας γενικής χρήσης. Ο έλεγχος ταυτότητας στις κινητές επικοινωνίες είναι
κατάλληλος ως βάση, καθώς επικουρείται ήδη από την καθολική διάθεση δικτύων
και τερµατικών GSM σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Πρέπει επίσης να προβλεφθούν ενδεδειγµένα µέτρα όσον αφορά το παράνοµο και
επιβλαβές περιεχόµενο και την προστασία των ανηλίκων.

Συµπέρασµα
Ο κλάδος θα πρέπει να συµφωνήσει, στα κατάλληλα φόρουµ, σχετικά µε
κοινούς διαλειτουργικούς µηχανισµούς ελέγχου ταυτότητας που θα
εξασφαλίζουν σε ευρωπαϊκή κλίµακα έλεγχο ταυτότητας γενικής χρήσης.
3.6.

Πληρωµές µέσω κινητών επικοινωνιών
Καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών
είναι η δηµιουργία ανάλογου και σαφούς περιβάλλοντος κανονιστικών ρυθµίσεων
για το ηλεκτρονικό χρήµα (ηλε-χρήµα). Όταν χρησιµοποιούνται προπληρωµές
κάρτες κινητής τηλεφωνίας ως µέσο πληρωµής για την αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών, εκτός των επικοινωνιακών υπηρεσιών, η δραστηριότητα αυτή ενδέχεται
να συνιστά έκδοση ηλε-χρήµατος, ενδέχεται εποµένως οι φορείς εκµετάλλευσης
κινητών επικοινωνιών να καταστούν ιδρύµατα ηλε-χρήµατος, βάσει της οδηγίας για
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το ηλεκτρονικό χρήµα18. Τίθεται έτσι το ερώτηµα σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής
των κανόνων αναφορικά µε τα ιδρύµατα ηλε-χρήµατος στην περίπτωση των φορέων
εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών.
Επί του παρόντος υφίσταται σηµαντική αβεβαιότητα ως προς την εφαρµογή των
κοινοτικών κανόνων για το ηλε-χρήµα και το ξέπλυµα χρήµατος στις κινητές
υπηρεσίες πληρωµών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν δροµολογήσει δηµόσια
διαβούλευση για διασάφηση της εφαρµογής της οδηγίας όσον αφορά τους φορείς
εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Για τις κινητές υπηρεσίες πληρωµών που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, η διαβούλευση θα προσδιορίσει
αναλογικό τρόπο εφαρµογής της οδηγίας. Οι κανόνες σχετικά µε τη δυνατότητα
εξαργύρωσης θα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τους
εγγενείς κινδύνους για τους καταναλωτές. Επίσης, η κανονιστική ρύθµιση των εν
λόγω υπηρεσιών πρέπει να εφαρµόζεται µε αναλογικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται
η διαρκής βιωσιµότητα των κινητών υπηρεσιών περιεχοµένου και η διατήρηση των
κινήτρων για δηµιουργία νέων κινητών υπηρεσιών περιεχοµένου στο µέλλον. Όπως
αναφέρουν ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, έχουν ήδη
καθυστερήσει την εγκατάσταση υπηρεσιών εξαιτίας αβεβαιότητας ως προς τις
κανονιστικές ρυθµίσεις.
Σε προσεχή πρόταση για νέο νοµικό πλαίσιο όσον αφορά πληρωµές στην ΕΕ
προβλέπεται ενιαίος χώρος πληρωµών στην ΕΕ. Το µέσο αυτό µπορεί να επεκταθεί
σε υπηρεσίες µε έκδοση λογαριασµού που χρεώνονται σε λογαριασµό συνδροµητή
που παρέχεται από τρίτους. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει επίσης να υπάγονται σε
αντίστοιχη κανονιστική ρύθµιση. Η προσεχής πρόταση για τρίτη οδηγία αναφορικά
µε το ξέπλυµα χρήµατος, όπως και στις υφιστάµενες δυο οδηγίες, θα ισχύει επίσης
και για τους φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Ωστόσο, η εφαρµογή
αναλογικής προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη τον βαθµό κινδύνου, τα κράτη µέλη
θα έχουν τη δυνατότητα παρεκκλίσεων από την οδηγία όσον αφορά προϊόντα και
συναλλαγές που δεν παρουσιάζουν µεγάλη επικινδυνότητα όσον αφορά ξέπλυµα
χρήµατος. Επιδιώκεται να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα παρέκκλισης από την
οδηγία όσον αφορά ηλε-χρήµα19 που εκδίδεται ή χρησιµοποιείται σε µικρά ποσά.
Ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών χρειάζεται βραχυπρόθεσµα µια κατάλληλη
ενδιάµεση λύση, στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλε-χρήµα, η οποία να παρέχει
ασφάλεια δικαίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραµµών
για τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, πιθανώς µέσα σε δέσµη κριτηρίων για την
εφαρµογή της οδηγίας, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από την διαβούλευση που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους
κινδύνους που τίθενται από τις δραστηριότητες των φορέων εκµετάλλευσης κινητών
επικοινωνιών στο πεδίο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών όσον αφορά την
δηµοσιονοµική σταθερότητα, το ξέπλυµα χρήµατος και την προστασία των
καταναλωτών. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα ενδέχεται µακροπρόθεσµα να
πρέπει να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές στον
τρόπο λειτουργίας των κινητών υπηρεσιών πληρωµών. Τούτο µπορεί να γίνει µε
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, συνεκτιµώντας το αποτέλεσµα της διαβούλευσης.
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Συµπεράσµατα
Ένα αναλογικό και τεχνολογικά ουδέτερο δικαιακό περιβάλλον θα πρέπει να
περιλαµβάνει τις ακόλουθες προτεινόµενες πτυχές:

3.7.

•

Πληρωµές απευθείας σε φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών
για υπηρεσίες που παρέχονται από τους εν λόγω φορείς δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παροχής υπηρεσιών πληρωµών.

•

Στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήµα, σε κανονιστική
ρύθµιση θα πρέπει να υπαχθεί µόνο το στοιχείο που αφορά το ηλε-χρήµα
στον συνολικό όγκο των προπληρωµένων κινητών καρτών.

•

Οι ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρµογή της
ελάχιστης απαιτούµενης κανονιστικής ρύθµισης για την εξασφάλιση της
κατάλληλης κάλυψης έναντι κινδύνων για τη δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών.

•

Οι κανόνες σχετικά µε τη δυνατότητα εξαγοράς θα πρέπει να
εφαρµόζονται κατά τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τους εγγενείς
κινδύνους για τους καταναλωτές.

•

Οι κανόνες σχετικά µε το ξέπλυµα χρήµατος θα προσαρµοστούν ώστε να
λάβουν υπόψη προϊόντα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεχρήµατος20, που εκδίδεται ή χρησιµοποιείται σε µικρά ποσά, και που
αντιστοιχούν σε χαµηλό κίνδυνο για ξέπλυµα χρήµατος.

Φραγµοί στην έναρξη λειτουργίας δικτύων
Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο "Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη"21, η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι µια από τις πολιτικές προκλήσεις όσον αφορά την
εγκατάσταση δικτύων και υπηρεσιών 3G βρίσκεται στους κανονιστικούς φραγµούς
για την καθιέρωση νέων σταθµών βάσης και ιστών σε ορισµένα από τα κράτη µέλη.
Για τις κινητές επικοινωνίες τρίτης γενιάς απαιτείται ιδαιίτερα µεγάλος αριθµός
βάσης απ’ ότι στα προηγούµενα δίκτυα GSM, εξαιτίας των υψηλότερων ζωνών
συχνοτήτων.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλης, στις 21 και 22 Ιουνίου 2002, κάλεσε όλες τις
σχετικές δηµόσιες διοικήσεις να αναλάβουν δράση για την υπερνίκηση των
δυσχερειών που αντιµετωπίζονται κατά την φυσική εγκατάσταση δικτύων 3G. Σε
ορισµένα µέρη της Κοινότητας, το χρονικό περιθώριο για απόκτηση τοπικών αδειών
εγκατάστασης σταθµών βάσης είναι απροσδιόριστο εξαιτίας διαδικαστικών
καθυστερήσεων, αυστηρών απαιτήσεων σχεδιασµού και αιτιάσεων περί επιβλαβών
αποτελεσµάτων για την υγεία. Ως προς το τελευταίο θέµα, η Επιτροπή είναι της
γνώµης ότι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών προστατεύεται επαρκώς, υπό την
προϋπόθεση ότι η έκθεση του κοινού παραµένει κάτω από τα κοινοτικά όρια22.
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Συµπέρασµα
Τα κράτη µέλη πρέπει να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από
κατακερµατισµένες επιµέρους τοπικές πολιτικές αναφορικά µε τη χωροθέτηση
σταθµών βάσης και θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι γίνεται σεβαστή η γενικά
παραδεκτή εκτίµηση των κινδύνων για την υγεία. Οι δυσχέρειες που
αντιµετωπίζονται κατά την φυσική εγκατάσταση των δικτύων πρέπει να
υπερνικηθούν µέσω εναρµόνισης των ισχυουσών συνθηκών και επιτάχυνσης
των διαδικασιών για την απόκτηση και οριστικοποίηση θέσεων εγκατάστασης
για σταθµούς βάσης. Πρέπει, επιπλέον, να υποστηρίζουν την ευρύτερη
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τις
τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών καθώς και σχετικά µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, η οποία προστατεύει το κοινό έναντι των εν λόγω κινδύνων.
3.8.

∆ιεθνής συνεργασία
∆εδοµένου ότι οι κινητές επικοινωνίες έχουν ισχυρά παγκόσµια χαρακτηριστικά,
τόσο ως υπηρεσίες όσο και ως εξοπλισµός, ουσιαστική σηµασία αποκτά η διεθνής
συνεργασία και ο διάλογος που περιλαµβάνουν τον τοµέα των κινητών
επικοινωνιών. Σηµαντικός µηχανισµός σχετικά είναι η συνεργασία στην έρευνα και
ανάπτυξη. ∆εδοµένης της αναµενόµενης µελλοντικής σηµασίας ιδίως των κινητών
ευρυζωνικών επικοινωνιών, τα οφέλη των ανοιχτών και παγκόσµιων προτύπων θα
πρέπει να συνεχίσουν να συνιστώνται σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη
παγκόσµιας διαλειτουργικότητας και περιαγωγής, καθώς επίσης και ευρύτερων
οικονοµιών κλίµακας. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί διεθνώς η σηµασία σαφών και
προβλέψιµων πλαισίων κανονιστικών ρυθµίσεων για προηγµένες κινητές υπηρεσίες.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εξέλιξη προς τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες µπορεί να αξιοποιηθεί για
σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση της απόδοσης και κοινωνικά
οφέλη. Ωστόσο, προκύπτουν νέες προκλήσεις καθώς και άλλες περιοχές του κόσµου
προωθούνται στο προσκήνιο. Στην παρούσα ανακοίνωση εντοπίστηκαν τρόποι για
την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών εκ µέρους των εκάστοτε ενδιαφεροµένων.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στο εκάστοτε πλαίσιο µε όλους τους
ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών, ώστε να προωθηθούν
τα βασικά θέµατα πολιτικής που εντοπίστηκαν στην παρούσα ανακοίνωση.
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