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Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

(3) Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δηαδίθηπν 

έρεη αλαπηπρζεί σο κηα αλνηθηή πιαηθφξκα 

θαηλνηνκίαο κε ρακειά εκπφδηα 

πξφζβαζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ησλ 

παξφρσλ πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο δηαδηθηχνπ. Τν πθηζηάκελν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα 

δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο ή λα εθηεινχλ 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο επηινγήο 

ηνπο. Ωζηφζν, ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ηειηθψλ ρξεζηψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο νη 

νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ή επηβξαδχλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο. Οη 

ηάζεηο απηέο απαηηνχλ θνηλνχο θαλφλεο ζε 

επίπεδν Έλσζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

αλνηθηνχ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο πνπ νθείιεηαη ζηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο θξάηε 

κέιε. 

(3) Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δηαδίθηπν 

έρεη αλαπηπρζεί σο κηα αλνηθηή πιαηθφξκα 

θαηλνηνκίαο κε ρακειά εκπφδηα 

πξφζβαζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ησλ 

παξφρσλ πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο δηαδηθηχνπ. Η αξρή ηεο 

«δηθηπαθήο νπδεηεξφηεηαο» ζην αλνηρηφ 

δηαδίθηπν ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε ζην 

δηαδίθηπν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

ηζφηηκα ζην ζχλνιφ ηεο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο, πεξηνξηζκνχο ή παξεκβνιέο, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ απνζηνιέα, ηνλ 

παξαιήπηε, ην είδνο, ην πεξηερφκελν, ηε 

ζπζθεπή, ηελ ππεξεζία ή ηελ εθαξκνγή. 

Όπσο δειψλεηαη ζην ςήθηζκα ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 17εο 

Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ην αλνηρηφ 

δηαδίθηπν θαη ηε δηθηπαθή νπδεηεξφηεηα 

ζηελ Επξψπε, ν αλνηρηφο ραξαθηήξαο 

ηνπ δηαδηθηχνπ απνηέιεζε θαζνξηζηηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο –γεγνλφο πνπ έρεη 

νδεγήζεη ζε ζεακαηηθή αλάπηπμε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, πεξηερνκέλνπ 
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θαη ππεξεζηψλ– θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ην 

θαηέζηεζε δσηηθφ παξάγνληα 

επηηάρπλζεο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 

γλψζεσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ 

άιισλ ζε ρψξεο φπνπ ε πξφζβαζε ζε 

αλεμάξηεηα κέζα ελεκέξσζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Τν πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαλέκνπλ 

πιεξνθνξίεο ή λα εθηεινχλ εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο ηεο επηινγήο ηνπο. Ωζηφζν, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ηειηθψλ ρξεζηψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ηεο θίλεζεο νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ή 

επηβξαδχλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ή 

ππεξεζίεο. Οη ηάζεηο απηέο απαηηνχλ 

θνηλνχο θαλφλεο ζε επίπεδν Έλσζεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ αλνηθηνχ ραξαθηήξα ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

πνπ νθείιεηαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ 

ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. 

Or. en 
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(7) Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη 

λα δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

πεξηερφκελν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

παξέρνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο 

επηινγήο ηνπο, νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα ζπκθσλνχλ 

κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ φγθσλ δεδνκέλσλ θαη 

ηαρπηήησλ ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν. Οη ζπκθσλίεο απηέο, θαζψο θαη 

ηπρφλ εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, δελ 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ, παξαθάκπηνληαο έηζη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

αλνηθηφ δηαδίθηπν. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο θαη νη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα 

παξεκβαίλνπλ θαηά ζπκθσληψλ ή 

εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο, ιφγσ ηεο 

θιίκαθάο ηνπο, νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ε επηινγή ησλ ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη ζηελ πξάμε 

(7) Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη 

λα δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

πεξηερφκελν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

παξέρνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο 

επηινγήο ηνπο, νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα ζπκθσλνχλ 

κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ φγθσλ δεδνκέλσλ θαη 

ηαρπηήησλ ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν. Οη ζπκθσλίεο απηέο, θαζψο θαη 

ηπρφλ εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, δελ 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ, παξαθάκπηνληαο έηζη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

αλνηθηφ δηαδίθηπν. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο θαη νη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα 

παξεκβαίλνπλ θαηά ζπκθσληψλ ή 

εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο νδεγνχλ 

ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε επηινγή ησλ 

ηειηθψλ θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη ζηελ 

πξάμε ζεκαληηθά. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 
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ζεκαληηθά. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ 

εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη κεηαμχ 

άιισλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο ζηελ αγνξά ησλ νηθείσλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

θαζψο θαη ησλ νηθείσλ παξφρσλ 

πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο θαη νη ινηπέο 

αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα νθείινπλ, σο 

κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο, λα 

παξεκβαίλνπλ φηαλ ζπκθσλίεο ή εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνλφκεπζε ηεο νπζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

θαη νη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

νθείινπλ, σο κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο, λα 

παξεκβαίλνπλ φηαλ ζπκθσλίεο ή εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνλφκεπζε ηεο νπζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

Or. en 

 

Αηηηοιόγεζε 

Με ασηόλ ηολ ηρόπο ηο θείκελο εσζσγρακκίδεηαη εθ λέοσ κε ηης αηηηοιογηθές ζθέυεης 47 - 49 θαη 

ηα άρζρα 23 παράγραθος 5 θαη 24 ηες ζέζες ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε αλάγλφζε. 
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(9) Σηφρνο ηεο εχινγεο δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ζε βέιηηζηε ρξήζε ηεο 

ζπλνιηθήο πνηφηεηαο κεηάδνζεο, 

αληαπνθξηλφκελε ζηηο αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο θίλεζεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, γηα ην πεξηερφκελν, ηηο εθαξκνγέο 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ κεηαδίδνληαη. Τα 

εχινγα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαθαλή, λα κελ πξνθαινχλ 

δηαθξίζεηο, λα είλαη αλαινγηθά θαη λα κε 

βαζίδνληαη ζε εκπνξηθά θξηηήξηα. Η 

απαίηεζε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο λα κελ πξνθαινχλ δηαθξίζεηο δελ 

παξεκπνδίδεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα εθαξκφδνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα κεηάδνζεο, κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θίλεζεο. Κάζε 

ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη, 

(9) Σηφρνο ηεο εχινγεο δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ζε βέιηηζηε ρξήζε ηεο 

ζπλνιηθήο πνηφηεηαο κεηάδνζεο, 

αληαπνθξηλφκελε ζηηο αληηθεηκεληθέο 

απαηηήζεηο ηεο θίλεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ κεηαδίδνληαη. Τα 

εχινγα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαθαλή, λα κελ πξνθαινχλ 

δηαθξίζεηο, λα είλαη αλαινγηθά θαη λα κε 

βαζίδνληαη ζε εκπνξηθά θξηηήξηα. Η 

απαίηεζε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο λα κελ πξνθαινχλ δηαθξίζεηο δελ 

παξεκπνδίδεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα εθαξκφδνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα κεηάδνζεο, κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο. Κάζε κέηξν 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο ζα πξέπεη, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα θαη εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, λα 

επηηξέπεηαη κφλν βάζεη αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ (γηα 
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πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα θαη εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, λα 

επηηξέπεηαη κφλν βάζεη αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηερληθήο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (γηα 

παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν 

αλακνλήο, ηηο δηαθπκάλζεηο ρξφλνπ 

επηζηξνθήο παθέησλ, ηελ απψιεηα 

παθέησλ θαη ην δσληθφ εχξνο) γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θίλεζεο θαη φρη 

βάζεη εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ. Τα ελ ιφγσ 

κέηξα δηαθνξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πνηφηεηαο θαη λα κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα 

ηελ ηζνδχλακε θίλεζε. Τα ελ ιφγσ κέηξα 

δελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πέξαλ ηνπ 

απαηηνπκέλνπ. 

παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν 

αλακνλήο, ηηο δηαθπκάλζεηο ρξφλνπ 

επηζηξνθήο παθέησλ, ηελ απψιεηα 

παθέησλ θαη ην δσληθφ εχξνο) θαη φρη 

βάζεη εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ. Τα ελ ιφγσ 

κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά ζε 

ζρέζε κε ηνλ εθάζηνηε εηδηθφ ζθνπφ 

δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ.  Τα ελ ιφγσ 

κέηξα δελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

πέξαλ ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Με ηελ προηεηλόκελε ηροποιογία ε αηηηοιογηθή ζθέυε εσζσγρακκίδεηαη κε ηο άρζρο 3 

παράγραθος 3 ζηοητείο γ ποσ ζσκθφλήζεθε ζηο πιαίζηο ηοσ ηρηκερούς δηαιόγοσ. Η ηροποιογία 

αληαλαθιά ηο πλεύκα ηόζο ηες αρτηθής πρόηαζες ηες Επηηροπής γηα ηο άρζρο 23 παράγραθος 5 

όζο θαη ηες ηροποιογίας ποσ ελέθρηλε ηο Κοηλοβούιηο γηα ηο ίδηο άρζρο. 



 

AM\1076750EL.doc  PE570.903v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0300/5 

Τροπολογία  5 

Michel Reimon 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Κώζηας Χρσζόγονος, Luke Ming Flanagan 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Σύζηαζη για ηη δεύηερη ανάγνωζη A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Εληαία επξσπατθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Θέζη ηοσ Σσμβοσλίοσ 

Αιηιολογική ζκέψη 15 

 

 

Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

(15) Τξίηνλ, κέηξα πνπ ππεξβαίλνπλ απηά 

ηα εχινγα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο 

κπνξνχλ επίζεο λα είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ απνηξνπή επηθείκελεο ζπκθφξεζεο 

ηνπ δηθηχνπ, γηα παξάδεηγκα ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ πξφθεηηαη λα 

ζεκεησζεί ζπκθφξεζε, θαη γηα ην 
κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ ε 

ζπκθφξεζε απηή ζπκβαίλεη κφλν 

πξνζσξηλά ή ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. Η 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απαηηεί ηα κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ εμαίξεζε λα αληηκεησπίδνπλ 

ηζφηηκα ηηο αλάινγεο θαηεγνξίεο θίλεζεο. 

Η πξνζσξηλή ζπκθφξεζε ζα πξέπεη λα 

λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, 

θαηά ηηο νπνίεο ε απφηνκε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ρξεζηψλ, επηπξνζζέησο ησλ 

ηαθηηθψλ ρξεζηψλ, ή ε απφηνκε αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο 

κπνξεί λα ππεξβεί ηε ρσξεηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ γηα 

κεηάδνζε θαη λα κεηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

αληίδξαζεο ηνπ ππφινηπνπ δηθηχνπ. 

(15) Τξίηνλ, κέηξα πνπ ππεξβαίλνπλ απηά 

ηα εχινγα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο 

κπνξνχλ επίζεο λα είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ ε 

ζπκθφξεζε απηή ζπκβαίλεη κφλν 

πξνζσξηλά ή ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. Η 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απαηηεί ηα κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ εμαίξεζε λα αληηκεησπίδνπλ 

ηζφηηκα ηηο αλάινγεο θαηεγνξίεο θίλεζεο. 

Η πξνζσξηλή ζπκθφξεζε ζα πξέπεη λα 

λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, 

θαηά ηηο νπνίεο ε απφηνκε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ρξεζηψλ, επηπξνζζέησο ησλ 

ηαθηηθψλ ρξεζηψλ, ή ε απφηνκε αχμεζε 

ηεο δήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο 

κπνξεί λα ππεξβεί ηε ρσξεηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ γηα 

κεηάδνζε θαη λα κεηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

αληίδξαζεο ηνπ ππφινηπνπ δηθηχνπ. 

Πξνζσξηλή ζπκθφξεζε κπνξεί λα ζπκβεί 

εηδηθφηεξα ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ηα νπνία ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξν 

θπκαηλφκελεο ζπλζήθεο, φπσο νη θπζηθέο 
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Πξνζσξηλή ζπκθφξεζε κπνξεί λα ζπκβεί 

εηδηθφηεξα ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ηα νπνία ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξν 

θπκαηλφκελεο ζπλζήθεο, φπσο νη θπζηθέο 

παξεκπνδίζεηο, ε ρακειφηεξε θάιπςε 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ ή ν κεηαβιεηφο 

αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία ρξεζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν. Αλ θαη ίζσο είλαη 

πξνβιέςηκν φηη απηή ε πξνζσξηλή 

ζπκθφξεζε ζα κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά 

θαηξνχο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ - 

έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 

σο εμαηξεηηθή - κπνξεί σζηφζν λα κελ 

εκθαλίδεηαη ηφζν ζπρλά ή γηα εθηεηακέλεο 

πεξηφδνπο πνπ λα δηθαηνινγεί απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο. Η εμαηξεηηθή ζπκθφξεζε 

ζα πξέπεη λα λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε 

απξφβιεπηεο θαη αλαπφηξεπηεο 

θαηαζηάζεηο ζπκθφξεζεο, ηφζν ζηα 

θηλεηά φζν θαη ζηα ζηαζεξά δίθηπα. 

Πηζαλέο αηηίεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηερληθφ πξφβιεκα, φπσο ε 

δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ 

δεκίαο ζηελ θαισδίσζε ή ζε άιια 

ζηνηρεία ππνδνκήο, αλακελφκελεο αιιαγέο 

ζηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ή πνιχ 

κεγάιεο απμήζεηο ζηελ θίλεζε δηθηχνπ 

ιφγσ επεηγνπζψλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ 

πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Τα 

ελ ιφγσ πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο είλαη 

πηζαλφλ λα είλαη ζπάληα, αιιά κπνξεί λα 

είλαη ζνβαξά θαη δελ είλαη απαξαηηήησο 

κηθξήο δηάξθεηαο. Η αλάγθε λα 

εθαξκφδνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο ψζηε λα 

απνηξέπνληαη ή λα κεηξηάδνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο πξνζσξηλήο ή εμαηξεηηθήο 

ζπκθφξεζεο δελ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα 

παξαθάκπηνπλ ηε γεληθή απαγφξεπζε 

παξεκπφδηζεο, επηβξάδπλζεο, αιινίσζεο, 

πεξηνξηζκνχ, παξέκβαζεο, ππνβάζκηζεο ή 

δεκηνπξγίαο δηαθξίζεσλ κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ 

παξεκπνδίζεηο, ε ρακειφηεξε θάιπςε 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ ή ν κεηαβιεηφο 

αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία ρξεζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν. Αλ θαη ίζσο είλαη 

πξνβιέςηκν φηη απηή ε πξνζσξηλή 

ζπκθφξεζε ζα κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά 

θαηξνχο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ - 

έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 

σο εμαηξεηηθή - κπνξεί σζηφζν λα κελ 

εκθαλίδεηαη ηφζν ζπρλά ή γηα εθηεηακέλεο 

πεξηφδνπο πνπ λα δηθαηνινγεί απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο. Η εμαηξεηηθή ζπκθφξεζε 

ζα πξέπεη λα λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε 

απξφβιεπηεο θαη αλαπφηξεπηεο 

θαηαζηάζεηο ζπκθφξεζεο, ηφζν ζηα 

θηλεηά φζν θαη ζηα ζηαζεξά δίθηπα. 

Πηζαλέο αηηίεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηερληθφ πξφβιεκα, φπσο ε 

δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ 

δεκίαο ζηελ θαισδίσζε ή ζε άιια 

ζηνηρεία ππνδνκήο, αλακελφκελεο αιιαγέο 

ζηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ή πνιχ 

κεγάιεο απμήζεηο ζηελ θίλεζε δηθηχνπ 

ιφγσ επεηγνπζψλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ 

πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Τα 

ελ ιφγσ πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο είλαη 

πηζαλφλ λα είλαη ζπάληα, αιιά κπνξεί λα 

είλαη ζνβαξά θαη δελ είλαη απαξαηηήησο 

κηθξήο δηάξθεηαο. Η αλάγθε λα 

εθαξκφδνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο ψζηε λα 

απνηξέπνληαη ή λα κεηξηάδνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο πξνζσξηλήο ή εμαηξεηηθήο 

ζπκθφξεζεο δελ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν λα 

παξαθάκπηνπλ ηε γεληθή απαγφξεπζε 

παξεκπφδηζεο, επηβξάδπλζεο, αιινίσζεο, 

πεξηνξηζκνχ, παξέκβαζεο, ππνβάζκηζεο ή 

δεκηνπξγίαο δηαθξίζεσλ κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ 

ή ππεξεζηψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 

ηνπο. Η ελ ιφγσ εμαίξεζε δελ ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη γηα επαλαιακβαλφκελε θαη πην 

καθξνπξφζεζκε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ 
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ή ππεξεζηψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 

ηνπο. Η ελ ιφγσ εμαίξεζε δελ ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη γηα επαλαιακβαλφκελε θαη πην 

καθξνπξφζεζκε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ 

πνπ δελ είλαη νχηε εμαηξεηηθή νχηε 

πξνζσξηλή, αιιά ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κάιινλ κε δηεχξπλζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

πνπ δελ είλαη νχηε εμαηξεηηθή νχηε 

πξνζσξηλή, αιιά ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κάιινλ κε δηεχξπλζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Με ηελ παρούζα ηροποιογία ηο θείκελο εσζσγρακκίδεηαη κε ηε ζέζε ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε 

πρώηε αλάγλφζε (άρζρο 23 παράγραθος 5).  Πρέπεη λα ζεκεηφζεί όηη ε θράζε "επηθείκελε 

ζσκθόρεζε" δελ περηιακβαλόηαλ ούηε ζηελ πρόηαζε ηες Επηηροπής ούηε ζηο θείκελο ηοσ 

Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε αλάγλφζε.    
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(16) Ζεηείηαη απφ ηνπο παξφρνπο 

πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθέο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο, ην νπνίν 

δελ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ππεξεζία 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.  Απηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνηφηεηαο 

απαηηνχληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζε δεκφζην ζπκθέξνλ ή απφ νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κεραλήο πξνο 

κεραλή. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, θαη 

νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη ζπλεπψο λα είλαη 

ειεχζεξνη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο νη 

νπνίεο δελ απνηεινχλ ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο, ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ, εθφζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη αλαγθαία ψζηε λα 

(16) Ζεηείηαη απφ ηνπο παξφρνπο 

πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθέο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο, ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηελ 

ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Απηά 

ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνηφηεηαο είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, νπζηψδε γηα ηε 

ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε δεκφζην ζπκθέξνλ ή 

νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο 

κεραλήο πξνο κεραλή. Οη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζα πξέπεη 

ζπλεπψο λα είλαη ειεχζεξνη λα 

πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

δελ απνηεινχλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, βειηηζηνπνηεκέλεο γηα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή 

ππεξεζίεο, ή ζπλδπαζκφ απηψλ, εθφζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη νπζηαζηηθή 
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ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ εάλ θαη ζε πνην 

βαζκφ ε βειηηζηνπνίεζε απηή είλαη 

αληηθεηκεληθά απαξαίηεηε, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά 

θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λα είλαη δπλαηή ε 

αληίζηνηρε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

πνπ νθείιεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, 

αληί λα ρνξεγείηαη απιά γεληθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη παξφκνηνπ 

πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

παξαθάκπηνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν. 

πξνυπφζεζε ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε 

απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

εθαξκνγψλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Οη εζληθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηνχλ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ ε 

βειηηζηνπνίεζε απηή είλαη αληηθεηκεληθά 

απαξαίηεηε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

εθαξκνγψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, αληί λα 

ρνξεγείηαη απιά πξνηεξαηφηεηα έλαληη 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ ή 

ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη θαη' απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα παξαθάκπηνληαη νη δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο 

θίλεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Η παρούζα ηροποιογία επαλαθέρεη ελ κέρεη ηο άρζρο 23 παράγραθος 5 θαη ηο άρζρο 24 

παράγραθος 1 ηες ζέζες ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε αλάγλφζε. 
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Αιηιολογική ζκέψη 17 

 

 

Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

(17) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν 

αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο παξνρήο απηψλ 

ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ή ζηε γεληθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, είλαη αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί 

επαξθήο ρσξεηηθφηεηα. Οη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ινηπέο ππεξεζίεο ή λα 

ζπλάπηνπλ αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο κε 

παξφρνπο πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο 

ινηπέο ππεξεζίεο, κφλν εάλ ε 

ρσξεηηθφηεηα δηθηχνπ επαξθεί γηα ηελ 

παξνρή ηνπο, πέξαλ ησλ ηπρφλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξέρνληαη. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

πεξί δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην 

αλνηθηφ δηαδίθηπν δελ ζα πξέπεη λα 

παξαθάκπηνληαη κέζσ άιισλ ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

πξνζθέξνληαη σο ππνθαηάζηαην ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ωζηφζν, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη νη 

(17) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν 

αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο παξνρήο απηψλ 

ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ή ζηε γεληθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, είλαη αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί 

επαξθήο ρσξεηηθφηεηα. Οη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ινηπέο ππεξεζίεο ή λα 

ζπλάπηνπλ αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο κε 

παξφρνπο πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγψλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο 

ινηπέο ππεξεζίεο, κφλν εάλ ε 

ρσξεηηθφηεηα δηθηχνπ επαξθεί γηα ηελ 

παξνρή ηνπο, πέξαλ ησλ ηπρφλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ παξέρνληαη. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

πεξί δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην 

αλνηθηφ δηαδίθηπν δελ ζα πξέπεη λα 

παξαθάκπηνληαη κέζσ άιισλ ππεξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

πξνζθέξνληαη σο ππνθαηάζηαην ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 



 

AM\1076750EL.doc  PE570.903v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

εηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηα ηδεαηά 

ηδησηηθά δίθηπα, κπνξνχλ επίζεο λα 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δελ ζα 

πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ πάξνρν 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ 

είλαη ζχκθσλε πξνο ην άξζξν 3 

παξάγξαθνη 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί παξάθακςε ησλ ελ ιφγσ 

δηαηάμεσλ. Η παξνρή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν δελ ζα πξέπεη λα 

βιάπηεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε γεληθή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σε 

δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη φγθνη 

θίλεζεο ζε δεδνκέλε θπςέιε είλαη πην 

δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν 

αληίθηππνο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. 

ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ωζηφζν, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη νη 

εηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηα ηδεαηά 

ηδησηηθά δίθηπα, κπνξνχλ επίζεο λα 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δελ ζα 

πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ πάξνρν 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ 

είλαη ζχκθσλε πξνο ην άξζξν 3 

παξάγξαθνη 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί παξάθακςε ησλ ελ ιφγσ 

δηαηάμεσλ. Η παξνρή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν δελ ζα πξέπεη λα 

βιάπηεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε γεληθή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Σε 

δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη φγθνη 

θίλεζεο ζε δεδνκέλε θπςέιε είλαη πην 

δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν 

αληίθηππνο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. 

 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Η παρούζα ηροποιογία επαλαθέρεη ηε ζέζε ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε αλάγλφζε (άρζρο 2 

παράγραθος 15, άρζρο 23 παράγραθος 5 θαη άρζρο 24 παράγραθος 1). 
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Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζημείο 1 α (νέο) 

 

 

Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

  (1α) «δηθηπαθή νπδεηεξφηεηα»: ε αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιε ε θίλεζε ζην 

δηαδίθηπν αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα, ρσξίο 

δηαθξίζεηο, πεξηνξηζκνχο ή παξεκβάζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ απνζηνιέα, ηνλ 

παξαιήπηε, ην είδνο, ην πεξηερφκελν, ην 

κέζν, ηελ ππεξεζία ή ηελ εθαξκνγή· 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Η παρούζα ηροποιογία επαλαθέρεη ηο άρζρο 2 ηες ζέζες ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε 

αλάγλφζε.  
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Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζημείο 2  

 

 

Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

(2) «ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν»: 

ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ πνπ παξέρεη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζπλδεηηθφηεηα ζε φια νπζηαζηηθά 

ηα ηεξκαηηθά ζεκεία δηαδηθηχνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγία δηθηχνπ 

θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

(2) «ππεξεζία πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν»: 

ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ πνπ παξέρεη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο δηθηπαθήο νπδεηεξφηεηαο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ζπλδεηηθφηεηα ζε φια 

νπζηαζηηθά ηα ηεξκαηηθά ζεκεία 

δηαδηθηχνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηερλνινγία δηθηχνπ θαη ηνλ ηεξκαηηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Η παρούζα ηροποιογία επαλαθέρεη ηο άρζρο 2 ηες ζέζες ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζε πρώηε 

αλάγλφζε.  
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Άρθρο 3 – παράγραθος 2  

 

 

Θέζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Τροποιογία 

2. Οη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εκπνξηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, φπσο ε ηηκή, ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ή ε ηαρχηεηα, θαζψο 

θαη νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, δελ πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

2. Οη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εκπνξηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, φπσο ε ηηκή, ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ή ε ηαρχηεηα, θαζψο 

θαη νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, δελ πεξηνξίδνπλ ηελ άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

Η παξνχζα παξάγξαθνο δελ εκπνδίδεη ηα 

θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ πξφζζεηεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο εμαίξεζεο νξηζκέλσλ 

πεξηερνκέλσλ, εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ απηψλ απφ 

ηα φξηα δεδνκέλσλ.   

Or. en 

Αηηηοιόγεζε 

Σηελ παρούζα ηροποιογία επητεηρείηαη ε ελζφκάηφζε ηφλ δηαθορεηηθώλ ζέζεφλ ηφλ ηρηώλ 

ζεζκηθώλ οργάλφλ θαη ε αποηύπφζε ηες πρόζεζες ηφλ λοκοζεηώλ. Σηελ παρούζα ηροποιογία 
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αποζαθελίδεηαη ε ζέζε ποσ ζσκθφλήζεθε ζηο πιαίζηο ηφλ άησπφλ ηρηκερώλ δηαιόγφλ. 

 

 

 


