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(17) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
αρνητικός αντίκτυπος της παροχής αυτών 
των λοιπών υπηρεσιών στη διαθεσιμότητα 
ή στη γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο των τελικών 
χρηστών, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί 
επαρκής χωρητικότητα. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των 
παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
προσφέρουν τέτοιες λοιπές υπηρεσίες ή να 
συνάπτουν αντίστοιχες συμφωνίες με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών ή 
υπηρεσιών που θα διευκολύνουν αυτές τις 
λοιπές υπηρεσίες, μόνο εάν η 
χωρητικότητα δικτύου επαρκεί για την 
παροχή τους, πέραν των τυχόν υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται. 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
περί διασφάλισης της πρόσβασης στο 
ανοικτό διαδίκτυο δεν θα πρέπει να 
παρακάμπτονται μέσω άλλων υπηρεσιών 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται ή 
προσφέρονται ως υποκατάστατο των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Ωστόσο, το γεγονός και μόνον ότι οι 
εταιρικές υπηρεσίες, όπως τα ιδεατά 
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ιδιωτικά δίκτυα, μπορούν επίσης να 
παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να 
θεωρούνται υποκατάστατα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω 
πρόσβασης στο διαδίκτυο από πάροχο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
είναι σύμφωνη προς το άρθρο 3 
παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος 
κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί παράκαμψη των εν λόγω 
διατάξεων. Η παροχή αυτών των 
υπηρεσιών πέραν των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να 
βλάπτει τη διαθεσιμότητα και τη γενική 
ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες. Σε 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι όγκοι 
κίνησης σε δεδομένη κυψέλη είναι πιο 
δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του 
διαφορετικού αριθμού των ενεργών 
τελικών χρηστών, και για τον λόγο αυτό ο 
αντίκτυπος στην ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους 
τελικούς χρήστες μπορεί να συμβεί σε 
απρόβλεπτες περιστάσεις. Στα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας, η γενική ποιότητα 
των υπηρεσιών πρόσβασης τ στο διαδίκτυο 
για τους τελικούς χρήστες δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι βλάπτεται όταν ο συνολικός 
αρνητικός αντίκτυπος των υπηρεσιών 
εκτός των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο είναι αναπόφευκτος, ελάχιστος 
και περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό συμμορφώνονται 
προς την απαίτηση αυτή. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να εκτιμούν τον αντίκτυπο στη 
διαθεσιμότητα και τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 
αναλύοντας, μεταξύ άλλων, τις ποιοτικές 
παραμέτρους της υπηρεσίας (όπως ο 
χρόνος αναμονής, οι διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, η απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
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συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με υπηρεσίες 
διαφορετικές των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και την ποιότητα όπως την 
αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες.
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Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 2 
παράγραφος 15, άρθρο 23 παράγραφος 5 και άρθρο 24 παράγραφος 1).


