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Θέζη ηος Σςμβοςλίος Τποπολογία 

Τν πξώην εδάθην δελ εκπνδίδεη ηνπο 

παξόρνπο ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν από ην λα εθαξκόδνπλ εύινγα 

κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο. Γηα λα 

ζεωξεζνύλ εύινγα, ηα κέηξα απηά πξέπεη 

λα είλαη δηαθαλή θαη αλαινγηθά, λα κελ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα κε βαζίδνληαη 

ζε εκπνξηθά θξηηήξηα, αλλά ζε 

ανηικειμενικά διαθοπεηικέρ απαιηήζειρ 

ηεσνικήρ ποιόηηηαρ ηων ςπηπεζιών για 

ζςγκεκπιμένερ καηηγοπίερ κίνηζηρ. Τα ελ 

ιόγω κέηξα δελ παξαθνινπζνύλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν θαη δελ 

δηαηεξνύληαη πέξαλ ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Τν πξώην εδάθην δελ εκπνδίδεη ηνπο 

παξόρνπο ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν από ην λα εθαξκόδνπλ εύινγα 

κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο. Γηα λα 

ζεωξεζνύλ εύινγα, ηα κέηξα απηά πξέπεη 

λα είλαη δηαθαλή θαη αλαινγηθά, λα κελ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα κε βαζίδνληαη 

ζε εκπνξηθά θξηηήξηα. Τα ελ ιόγω κέηξα 

δελ παξαθνινπζνύλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν θαη δελ δηαηεξνύληαη πέξαλ 

ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η παπούζα ηποπολογία επαναθέπει ηο άπθπο 23 παπάγπαθορ 5 και ηην αιηιολογική ζκέτη 47 

ηηρ θέζηρ ηος Κοινοβοςλίος ζε ππώηη ανάγνυζη. 



 

AM\1076748EL.doc  PE570.903v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0300/12 

Τροπολογία  12 

Michel Reimon 

εμ νλόκαηνο 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 νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Σύζηαζη για ηη δεύηερη ανάγνωζη A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Εληαία επξωπαϊθή αγνξά ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 

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

Θέζη ηοσ Σσμβοσλίοσ 

Άρθρο 3 – παράγραθος 3 – εδάθιο 3 – ζηοιτείο γ  

 

 

Θέζη ηος Σςμβοςλίος Τποπολογία 

γ) λα πξνιάβνπλ ηην εμθάνιζη εμποδίων 

λόγω ζςμθόπηζηρ ηος δικηύος και λα 

ακβιύλνπλ ηηο επηπηώζεηο από ηπρόλ 

εμαηξεηηθή ή πξνζωξηλή ζπκθόξεζε ηνπ 

δηθηύνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη αλάινγεο 

θαηεγνξίεο θίλεζεο αληηκεηωπίδνληαη 

ηζόηηκα. 

γ) λα πξνιάβνπλ ή λα ακβιύλνπλ ηηο 

επηπηώζεηο από ηπρόλ εμαηξεηηθή ή 

πξνζωξηλή ζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ, ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη αλάινγεο θαηεγνξίεο 

θίλεζεο αληηκεηωπίδνληαη ηζόηηκα. 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Επαναθοπά ηος άπθπος 23 παπάγπαθορ 5 εδάθιο δ ηος κειμένος ηος Εςπυπαφκού 

Κοινοβοςλίος ζε ππώηη ανάγνυζη και αποδοσή ηος ζςμβιβαζμού με ηο Σςμβούλιο για σπήζη 

ηηρ διαηύπυζηρ "εξαιπεηική ή πποζυπινή".  
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Θέζη ηος Σςμβοςλίος Τποπολογία 

5. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 

ζην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

παξόρωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ είλαη ειεύζεξνη 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πέπαν ηων 

ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο ή 

ζπλδπαζκό απηώλ, εθόζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη αλαγθαία ώζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηόηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηωλ εθαξκνγώλ ή ηωλ 

ππεξεζηώλ. 

5. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 

ζην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

παξόρωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ είλαη ειεύζεξνη 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο οι οποίερ δεν 

είναι δςναηόν να παπαζσεθούν μέζω 
ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο ή 

ζπλδπαζκό απηώλ, εθόζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη αλαγθαία ώζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηόηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηωλ εθαξκνγώλ ή ηωλ 

ππεξεζηώλ. Οι πάποσοι ςπηπεζιών 

ππόζβαζηρ ζηο διαδίκηςο ζε σπήζηερ δεν 

πποβαίνοςν ζε διακπίζειρ μεηαξύ 

λειηοςπγικά ιζοδύναμων ςπηπεζιών και 

εθαπμογών. 

Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 

ζην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

παξόρωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ή λα 

δηεπθνιύλνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο κόλν εάλ 

ε ρωξεηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ επαξθεί γηα 

ηελ παξνρή ηέηνηωλ ππεξεζηώλ πέξαλ ηωλ 

Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ 

ζην θνηλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

παξόρωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ή λα 

δηεπθνιύλνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο κόλν εάλ 

ε ρωξεηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ επαξθεί γηα 

ηελ παξνρή ηέηνηωλ ππεξεζηώλ πέξαλ ηωλ 
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ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Τέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη νύηε παξέρνληαη ωο 

ππνθαηάζηαην ηωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν θαη δελ ππνλνκεύνπλ ηε 

δηαζεζηκόηεηα ή ηε γεληθή πνηόηεηα ηωλ 

ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα 

ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. 

ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Τέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη νύηε παξέρνληαη ωο 

ππνθαηάζηαην ηωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν ή ηος πεπιεσομένος, ηων 

εθαπμογών ή ηων ςπηπεζιών πος 

διαηίθενηαι μέζω ηων ςπηπεζιών 

ππόζβαζηρ ζηο διαδίκηςο, θαη δελ 

ππνλνκεύνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα ή ηε γεληθή 

πνηόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η παπούζα ηποπολογία ανηανακλά ηην αιηιολογική ζκέτη 49, ηο άπθπο 2 παπάγπαθορ 15 και 

ηο άπθπο 23 παπάγπαθορ 2 ηηρ θέζηρ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζε ππώηη ανάγνυζη. 

 

 

 


