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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(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, ιόγσ ηεο 

θιίκαθάο ηνπο, νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ε επηινγή ησλ ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη ζηελ πξάμε 

ζεκαληηθά. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ε 

αμηνιόγεζε ησλ ζπκθσληώλ θαη ησλ 

εκπνξηθώλ πξαθηηθώλ ζα πξέπεη κεηαμύ 

άιισλ λα ιακβάλεη ππόςε ηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο ζηελ αγνξά ησλ νηθείσλ παξόρσλ 

(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 

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 
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ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

θαζώο θαη ησλ νηθείσλ παξόρσλ 

πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ. 

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. 

ππνλφκεπζε ηεο νπζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η ειεπζεξία ιήςεο θαη δηαβίβαζεο πιεξνθνξηώλ είηε πξνζηαηεύεηαη είηε όρη., Η αλάζεζε, ζηελ 

πξώηε πεξίπησζε, ζηνπο αξκόδηνπο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο εζληθνύο θαλνληζηηθνύο θνξείο ηεο 

εμαθξίβσζεο ηνπ θαηά πόζν έρεη παξαβηαζηεί ην ζεκειηώδεο απηό δηθαίσκα ζε βαζκό πνπ λα 

δηθαηνινγεί παξέκβαζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πςειά πξόηππα πνπ δηθαίσο αλακέλνπλ νη 

Επξσπαίνη πνιίηεο. 

Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ε επόκελε θξάζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα 

δηαγξαθεί. 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(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 

πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ γηα ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο θίλεζεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, γηα ην πεξηερόκελν, 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 

δηαθνξνπνηνύλ κεηαμύ αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ θίλεζεο. Κάζε 

ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεί ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα θαη εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, λα 

επηηξέπεηαη κφλν βάζεη αληηθεηκεληθά 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηερληθήο 

(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 εθαξκνγώλ θαη 

ησλ ππεξεζηώλ 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 

παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν 

αλακνλήο, ηηο δηαθπκάλζεηο ρξφλνπ 

επηζηξνθήο παθέησλ, ηελ απψιεηα 

παθέησλ θαη ην δσληθφ εχξνο), θαη φρη 
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πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ (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 

πνηόηεηαο θαη λα κεηαρεηξίδνληαη ηζόηηκα 

ηελ ηζνδύλακε θίλεζε. Τα ελ ιφγσ κέηξα 

δελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πέξαλ ηνπ 

απαηηνπκέλνπ. 

βάζεη εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ. Τα ελ ιφγσ 

κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά ζε 

ζρέζε κε ηνλ εθάζηνηε εηδηθό ζθνπφ 

δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ. Τα ελ ιφγσ 

κέηξα δελ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

πέξαλ ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Σην θείκελν ηνπ Σπκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε δηαπηζηώλεηαη κηα αληίθαζε κεηαμύ, αθελόο, 

ηεο ππνζηήξημεο ηεο κόληκεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ «θαηεγνξηώλ» δεδνκέλσλ 

θαη αθεηέξνπ ηεο απαίηεζεο ηα ελ ιόγσ (κόληκα) κέηξα λα επηηξέπνληαη κόλν εάλ δελ 

δηαηεξνύληαη πέξαλ ηνπ «απαηηνπκέλνπ». Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε, 

σο απξνζδηόξηζηε θαηεγνξία, ζα ππνζηεί ηειηθά δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(15) Τξίηνλ, κέηξα πνπ ππεξβαίλνπλ απηά 

ηα εχινγα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο 

κπνξνχλ επίζεο λα είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ απνηξνπή επηθείκελεο ζπκθόξεζεο 

ηνπ δηθηύνπ, γηα παξάδεηγκα ζε 

θαηαζηάζεηο όπνπ πξόθεηηαη λα 

ζεκεησζεί ζπκθόξεζε, 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. 

Πξνζσξηλή ζπκθφξεζε κπνξεί λα ζπκβεί 

εηδηθφηεξα ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ηα νπνία ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξν 

θπκαηλφκελεο ζπλζήθεο, φπσο νη θπζηθέο 

(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 

παξεκπνδίζεηο, ε ρακειφηεξε θάιπςε 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ ή ν κεηαβιεηφο 

αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία ρξεζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν. Αλ θαη ίζσο είλαη 
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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 

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 

πνπ δελ είλαη νχηε εμαηξεηηθή νχηε 

πξνζσξηλή, αιιά ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κάιινλ κε δηεχξπλζε ηεο 
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καθξνπξφζεζκε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ 

πνπ δελ είλαη νχηε εμαηξεηηθή νχηε 

πξνζσξηλή, αιιά ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κάιινλ κε δηεχξπλζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπκθόξεζε είλαη πεξηηηή θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

εξκελείαο. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδνπλ κόλν ηε δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε, εθαξκνγέο ή θαηεγνξίεο εθαξκνγώλ, κε ζθνπό ηνλ "κεηξηαζκό" ηεο ζπκθόξεζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3, εδάθην 3γ, εάλ ε ζπκθόξεζε είλαη "πξνζσξηλή" ή 

"εμαηξεηηθή".  Οη έλλνηεο απηέο έρνπλ νξηζηεί πξνζεθηηθά, νύησο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη 

θαηαζηάζεηο απηέο ζα παξακείλνπλ ε εμαίξεζε θαη όρη ό θαλόλαο. Η αηηηνινγηθή ζθέςε ζηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηά 

ηα παξεκβαηηθά κέηξα γηα ηελ "απνηξνπή" θάζε είδνπο ζπκθόξεζεο θαη όρη κόλν πξνζσξηλήο ή 

εμαηξεηηθήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηεπξύλεηαη ζεκαληηθά ην θάζκα ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο 

νπνίεο νη πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ κπνξνύλ λα πξνβαίλνπλ ζε παξεκπόδηζε/δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε εθαξκνγώλ ή θαηεγνξηώλ εθαξκνγώλ κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθόξεζεο: 

(1) επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα απηά πξνηνύ θαλ 

εθδεισζεί ζπκθόξεζε (πάληα κε ην πξόζρεκα ηεο απνηξνπήο επηθείκελεο ζπκθόξεζεο). 

(2) επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα εθαξκόδνπλ απηά ηα κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή θάζε είδνπο ζπκθόξεζεο, δίλνληάο ηνπο ηελ άδεηα λα παξαθάκπηνπλ ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο πνπ έρνπλ πξνζεθηηθά ελζσκαησζεί ζηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ "πξνζσξηλή" θαη 

"εμαηξεηηθή". 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(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 

απαηηνύληαη, γηα παξάδεηγκα, από 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζε δεκφζην ζπκθέξνλ ή από 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 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

(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, νπζηώδε γηα ηε 

ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε δεκφζην ζπκθέξνλ ή 

νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ 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 

πξνϋπόζεζε ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε 

απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

εθαξκνγψλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Οη εζληθέο 
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ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ εάλ θαη ζε πνην 

βαζκφ ε βειηηζηνπνίεζε απηή είλαη 

αληηθεηκεληθά απαξαίηεηε, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη έλα ή πεξηζζόηεξα εηδηθά 

θαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λα είλαη δπλαηή ε 

αληίζηνηρε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

πνπ νθείιεηαη ζηνπο ηειηθνύο 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. 

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 

Αηηηνιόγεζε 

Τν θείκελν ηνπ Σπκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε είλαη αληηθαηηθό. Εάλ δηαηίζεληαη κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν «παξόκνηα πεξηερόκελα, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο», 

παξέρεηαη ζε απηέο ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα - πξάγκα πνπ αλαηξεί 

θαηάθσξα ηνλ δεισκέλν ζηόρν ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ. Σηόρνο ηεο παξνύζαο ηξνπνινγίαο 

είλαη ε άξζε απηήο ηεο αληίθαζεο. Η ιέμε «νπζηώδε» ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπό λα απνηππσζεί 

ε ινγηθή ηεο απαίηεζεο ηεο «βειηησκέλεο πνηόηεηαο ζε δηαηεξκαηηθή βάζε», ε νπνία 

ππνζηεξίρζεθε από ην Κνηλνβνύιην ζε πξώηε αλάγλσζε (άξζξν 2 παξάγξαθνο 15). 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(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 

εηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηα ηδεαηά 

ηδησηηθά δίθηπα, κπνξνχλ επίζεο λα 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δελ ζα 

πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

(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 εθαξκνγώλ ή ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ 

ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ωζηφζν, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη νη 

εηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηα ηδεαηά 
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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. 

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 

Αηηηνιόγεζε 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε παξνύζα αηηηνινγηθή ζθέςε επζπγξακκίδεηαη κε ηηο ηξνπνινγίεο ζηελ 

αηηηνινγηθή ζθέςε 16. 
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Άρθρο 2 – εδάθιο 2 – εδάθιο 1 – ζημείο 1 α (νέο) 

 

 

Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

 (1α) «δηθηπαθή νπδεηεξόηεηα»: ε αξρή 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία όιε ε θίλεζε ζην 

δηαδίθηπν αληηκεησπίδεηαη ηζόηηκα, ρσξίο 

δηαθξίζεηο, πεξηνξηζκνύο ή παξεκβάζεηο, 

αλεμάξηεηα από ηνλ απνζηνιέα, ηνλ 

παξαιήπηε, ην είδνο, ην πεξηερόκελν, ην 

κέζν, ηελ ππεξεζία ή ηελ εθαξκνγή· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Τν ηκήκα απηό ππάξρεη ιόγσ ηεο πξόζεζεο λα εμαζθαιηζηεί ε νπδέηεξε αληηκεηώπηζε ηεο 

θίλεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ελώ, επηπιένλ, ην ζέκα ηεο ύπαξμεο αξρήο ηεο δηθηπαθήο 

νπδεηεξόηεηαο ξπζκηδόηαλ αλέθαζελ ηόζν ζην πξσηνγελέο δίθαην ησλ θξαηώλ κειώλ όζν θαη ζε 

άιιεο λνκνζεζίεο ή ηζνδύλακα θαλνληζηηθά πιαίζην ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν.   
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

(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 ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο δηθηπαθήο νπδεηεξόηεηαο 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 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

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 παξνύζα παξάγξαθνο δελ εκπνδίδεη ηα 

θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ πξόζζεηεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο εμαίξεζεο νξηζκέλσλ 

πεξηερνκέλσλ, εθαξκνγώλ ή ππεξεζηώλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ απηώλ από 

ηα όξηα δεδνκέλσλ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Σηελ παξνύζα ηξνπνινγία απνζαθελίδεηαη ε ζέζε ησλ δηαπξαγκαηεπηώλ όζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζε πξνζηαζίαο έλαληη ηεο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο κε βάζε ηα όξηα θαη ην θόζηνο ηεο ιήςεο δεδνκέλσλ, όπσο νη κεδεληθνί 

ζπληειεζηέο. 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

Τν πξψην εδάθην δελ εκπνδίδεη ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν απφ ην λα εθαξκφδνπλ εχινγα 

κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο. Γηα λα 

ζεσξεζνχλ εχινγα, ηα κέηξα απηά πξέπεη 

λα είλαη δηαθαλή θαη αλαινγηθά, λα κελ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα κε βαζίδνληαη 

ζε εκπνξηθά θξηηήξηα, αιιά ζε 

αληηθεηκεληθά δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

ηερληθήο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θίλεζεο. Τα ελ 

ιφγσ κέηξα δελ παξαθνινπζνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη δελ 

δηαηεξνχληαη πέξαλ ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Τν πξψην εδάθην δελ εκπνδίδεη ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν απφ ην λα εθαξκφδνπλ εχινγα 

κέηξα δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο. Γηα λα 

ζεσξεζνχλ εχινγα, ηα κέηξα απηά πξέπεη 

λα είλαη δηαθαλή θαη αλαινγηθά, λα κελ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη λα κε βαζίδνληαη 

ζε εκπνξηθά θξηηήξηα. Τα ελ ιφγσ κέηξα 

δελ παξαθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν θαη δελ δηαηεξνχληαη πέξαλ 

ηνπ απαηηνπκέλνπ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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Άρθρο 3 – παράγραθος 3 – εδάθιο 3 – ζηοιτείο γ 

 

 

Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

γ) λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε εκπνδίσλ 

ιόγσ ζπκθόξεζεο ηνπ δηθηύνπ θαη λα 

ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηπρφλ 

εμαηξεηηθή ή πξνζσξηλή ζπκθφξεζε ηνπ 

δηθηχνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αλάινγεο 

θαηεγνξίεο θίλεζεο αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα. 

γ) λα πξνιάβνπλ ή λα ακβιχλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηπρφλ εμαηξεηηθή ή 

πξνζσξηλή ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη αλάινγεο θαηεγνξίεο 

θίλεζεο αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ζπκθόξεζε είλαη πεξηηηή θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

εξκελείαο. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδνπλ κόλν ηε δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε, εθαξκνγέο ή θαηεγνξίεο εθαξκνγώλ, κε ζθνπό ηνλ "κεηξηαζκό" ηεο ζπκθόξεζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3, εδάθην 3γ, εάλ ε ζπκθόξεζε είλαη "πξνζσξηλή" ή 

"εμαηξεηηθή".  Οη έλλνηεο απηέο έρνπλ νξηζηεί πξνζεθηηθά, νύησο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη 

θαηαζηάζεηο απηέο ζα παξακείλνπλ ε εμαίξεζε θαη όρη ό θαλόλαο. Η αηηηνινγηθή ζθέςε ζηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηά 

ηα παξεκβαηηθά κέηξα γηα ηελ "απνηξνπή" θάζε είδνπο ζπκθόξεζεο θαη όρη κόλν πξνζσξηλήο ή 

εμαηξεηηθήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηεπξύλεηαη ζεκαληηθά ην θάζκα ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο 

νπνίεο νη πάξνρνη ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ κπνξνύλ λα πξνβαίλνπλ ζε παξεκπόδηζε/δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε εθαξκνγώλ ή θαηεγνξηώλ εθαξκνγώλ κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθόξεζεο: 

(1) επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα εθαξκόδνπλ ηα κέηξα απηά πξνηνύ θαλ 

εθδεισζεί ζπκθόξεζε (πάληα κε ην πξόζρεκα ηεο απνηξνπήο επηθείκελεο ζπκθόξεζεο). 

(2) επηηξέπεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ λα εθαξκόδνπλ απηά ηα κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή θάζε είδνπο ζπκθόξεζεο, δίλνληάο ηνπο ηελ άδεηα λα παξαθάκπηνπλ ηηο δηθιείδεο 

αζθαιείαο έρνπλ πξνζεθηηθά ελζσκαησζεί ζηνπο νξηζκνύο ησλ ελλνηώλ "πξνζσξηλή" θαη 
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"εμαηξεηηθή". 
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Θέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Τξνπνινγία 

5. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ειεχζεξνη 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πέξαλ ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ, εθφζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη αλαγθαία ψζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ.  

5. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαη νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ειεχζεξνη 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ 

είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ κέζσ 
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, 

βειηηζηνπνηεκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ, εθφζνλ ε 

βειηηζηνπνίεζε είλαη αλαγθαία ψζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ 

πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ρξήζηεο δελ 

πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο κεηαμύ 

ιεηηνπξγηθά ηζνδύλακσλ ππεξεζηώλ θαη 

εθαξκνγώλ. 

Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ή λα 

δηεπθνιχλνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο κφλν εάλ 

ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ επαξθεί γηα 

ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Τέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξέρνληαη σο 

ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 

Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ή λα 

δηεπθνιχλνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο κφλν εάλ 

ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ επαξθεί γηα 

ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Τέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξέρνληαη σο 

ππνθαηάζηαην ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο 
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ζην δηαδίθηπν θαη δελ ππνλνκεχνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ή ηε γεληθή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα 

ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

ζην δηαδίθηπν ή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

εθαξκνγώλ ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ππεξεζηώλ 

πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν, θαη δελ 

ππνλνκεχνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ή ηε γεληθή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Τν παξόλ θείκελν πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη ζαθέο, λα ειαρηζηνπνηεί ηελ αβεβαηόηεηα θαη λα 

παξέρεη πξνζηαζία έλαληη ηεο αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

 


