
 

EL    EL 

EL 



 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 18.6.2009 
COM(2009) 277 τελικό 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆ιακυβέρνηση του Ίντερνετ: τα επόµενα βήµατα 

 

 



 

EL 2   EL 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

∆ιακυβέρνηση του Ίντερνετ: τα επόµενα βήµατα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διακυβέρνηση του Ίντερνετ (∆ιαδικτύου) έχει αποτελέσει αντικείµενο διεθνών συζητήσεων 
από τα µέσα της δεκαετίας του '90, η ΕΕ συγκαταλέγεται µάλιστα ανάµεσα στους πρώτους 
που δραστηριοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των βασικών θεµάτων δηµόσιας πολιτικής 
που θα συζητηθούν µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και µε τις χώρες διεθνείς εταίρους.  

Από τότε, η διακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου εξακολουθεί να είναι µια κρίσιµη προτεραιότητα 
δηµόσιας πολιτικής δεδοµένου του τρόπου µε τον οποίο το Ίντερνετ έχει µετασχηµατίσει τη 
ζωή και το περιβάλλον εργασίας εκατοµµυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η ΕΕ έχει, για 
παράδειγµα, µόλις πάνω από το 7% του παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά σχεδόν το 19% των 
χρηστών του ∆ιαδικτύου παγκοσµίως1. Το Ίντερνετ έχει καταστεί πανταχού παρόν εργαλείο 
για το εµπόριο, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την καθηµερινή κοινωνική 
συναλλαγή. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου µε άνθρωπο συµπληρώνεται πλέον ολοένα 
περισσότερο µε την αλληλεπίδραση µηχανής µε µηχανή - το λεγόµενο «Ίντερνετ των 
πραγµάτων» - που υποστηρίζει σηµαντικές δραστηριότητες, ακόµη και όταν δεν έχουµε 
συνείδηση της εµπλοκής του ∆ιαδικτύου.  

2. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ; 

Κατά την τελευταία εικοσαετία, το Ίντερνετ είχε τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία. Ήδη από 
τα µέσα της δεκαετίας του '90, το αρχικά µικρής κλίµακας δίκτυο επιστηµονικής έρευνας 
µετατράπηκε σε γνήσια παγκόσµια πλατφόρµα επικοινωνιών. Από τότε, οι κυβερνήσεις 
προβληµατίζονται και αντιµετωπίζουν διαρκώς περισσότερο ολόκληρη σειρά από ζητήµατα 
δηµόσιας πολιτικής, που κυµαίνονται από την εξεύρεση τρόπων για να εξασφαλίσουν ότι οι 
πολίτες τους µπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το δυναµικό του Ίντερνετ, έως την 
αντιµετώπιση ακατάλληλου ή παράνοµου περιεχοµένου, την ανάγκη για λήψη ενδεδειγµένων 
µέτρων προστασίας των καταναλωτών και την αντιµετώπιση προβληµάτων δικαιοδοσίας σε 
έναν ολοένα περισσότερο παγκοσµιοποιηµένο επιγραµµικό κόσµο. 

Είναι σηµαντικό ότι η χρήση και διείσδυση του ∆ιαδικτύου είναι πλέον τόσο µεγάλη, ιδίως 
στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως εκείνες της ΕΕ, ώστε να έχει εξελιχτεί σε καθοριστικής 
σηµασίας πόρο, και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του µπορεί να έχει 
δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονοµία. Ολόκληρα 
επιχειρηµατικά µοντέλα εδράζονται πλέον στην υπόθεση της σχεδόν αδιάκοπα διαθέσιµης 
σύνδεσης µε το Ίντερνετ. Πολλές κυβερνητικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν ήδη 
µεταφέρει τόσο εκτενώς τις δραστηριότητές τους στο Ίντερνετ, ώστε κάθε σηµαντική 
διακοπή παροχής υπηρεσίας θα µπορούσε να παρεµποδίσει σηµαντικά την πρόσβαση των 
πολιτών σε καίριες υπηρεσίες. 

                                                 
1 http://www.internetworldstats.com/stats9.htm. 

http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
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Οι περισσότεροι χρήστες του Ίντερνετ στην ΕΕ έχουν εποµένως δικαιολογηµένες προσδοκίες 
για την αξιοπιστία του «δικού τους ∆ιαδικτύου». Οι χρήστες θα απευθυνθούν επίσης 
αναπόφευκτα στις κυβερνήσεις τους σε περίπτωση που προκύψει κάποια σηµαντική 
διαταραχή εθνικής κλίµακας στις διαδικτυακές υπηρεσίες τους, και όχι στους διάφορους 
οργανισµούς διακυβέρνησης του Ίντερνετ που είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό πόρων.  

3. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

3.1. Ανοιχτή και διαλειτουργική αρχιτεκτονική 

Η πρωτοϊστορία του Ίντερνετ αντικατοπτρίζει τις απαρχές του στην έρευνα και την 
πανεπιστηµιακή κοινότητα. Οι αποφάσεις σχετικά µε αυτό που τώρα εννοούµε 
«διακυβέρνηση» ελήφθησαν από µηχανικούς και επιστήµονες. Προς όφελος των 
εκατοµµυρίων µεταγενέστερων χρηστών του ∆ιαδικτύου, τούτο κατέληξε σε µια ανοικτή και 
διαλειτουργική αρχιτεκτονική, όπου απόδοση και αξιοπιστία επιτεύχθηκαν µέσω της 
κατανοµής ευφυίας και πληροφοριών στα άκρα του δικτύου. Για όσο χρονικό διάστηµα 
τηρούνταν τα σχετικά απλά πρωτόκολλα, κάθε δίκτυο µπορούσε να συνδεθεί µε οποιοδήποτε 
άλλο. 

Κατέστη έτσι δυνατό να προκύψουν καινοτοµίες από οπουδήποτε, ακόµη και από 
µεµονωµένους χρήστες και εντελώς νέους συντελεστές χωρίς να περιορίζονται από 
σηµαντικά εµπόδια εισόδου στην αγορά. Επιπλέον, ο κατανεµηµένος χαρακτήρας του 
παγκόσµιου Ίντερνετ αποτελεί επίσης βασική δύναµη ασφάλειας, δεδοµένου ότι κάθε τοπική 
αστοχία είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει την κυκλοφορία αλλού. 

Η επιτυχία αυτής της ανοικτής και ουδέτερης αρχιτεκτονικής έχει οδηγήσει πολλούς άλλους 
συντελεστές να εκµεταλλευτούν την εγγενή ευελιξία και αποτελεσµατικότητα του Ίντερνετ 
για παροχή υπηρεσιών και χρησιµοποίησή του ως βάση για τις δικές τους καινοτοµίες. 

3.2. Ηγετικός ρόλος στον ιδιωτικό τοµέα 

Καθώς το Ίντερνετ µετανάστευσε από τον πανεπιστηµιακό χώρο στην ευρύτερη κοινωνία, ο 
ιδιωτικός τοµέας, ιδίως, ανέλαβε σηµαντικό ηγετικό ρόλο στην παροχή των αναγκαίων 
επενδύσεων, της εµπειρογνωσίας και της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας για την προώθηση 
του ρυθµού των καινοτοµιών και το βεληνεκές της ανάπτυξης του Ίντερνετ που 
διαπιστώνουµε σήµερα. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι αυτός που κατέχει και διαχειρίζεται το 
µεγαλύτερο µέρος της διεθνούς υποδοµής κορµού, τα εθνικά καλωδιακά δίκτυα, ενώ παρέχει 
τις διάφορες υπηρεσίες που διευκολύνουν και διαχερίζονται την κίνηση. Πολλοί από τους 
τεχνικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου καταρτίζονται από την 
επιχειρησιακή οµάδα τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου (Internet Engineering Task Force, IETF), η 
οποία επίσης δεν είναι κυβερνητικό όργανο. Η κατανοµή των διευθύνσεων IP σε 
περιφερειακό επίπεδο διεξάγεται επίσης από ιδιωτικούς φορείς, όπως το RIPE NCC2, που 
καλύπτει την περιοχή της Ευρώπης3. Αυτός ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τοµέα 
συνεχίζει να εκπληρώνει σηµαντικούς στόχους δηµόσιας πολιτικής και πρέπει να 
διατηρηθεί και να υποστηριχθεί. 

                                                 
2 Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 
3 Και παραπέρα, το σύνολο της Ευρώπης, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. 
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3.3. Το πολυσυµµετοχικό µοντέλο 

Μια άλλη πτυχή της διακυβέρνησης του Ίντερνετ που έχει συµβάλει στην έως τώρα επιτυχία 
του είναι η χρήση πολυσυµµετοχικών διαδικασιών για την παρακίνηση και ανάπτυξη 
συναίνεσης σχετικά µε πολιτικές διακυβέρνησης του ∆ιαδικτύου. Το φόρουµ για τη 
διακυβέρνηση του Ίντερνετ αποτελεί καλό παράδειγµα ενός τέτοιου πολυσυµετοχικού 
φόρουµ. 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ 

Η αυξανόµενη σηµασία του ∆ιαδικτύου για την κοινωνία ως σύνολο απαιτεί, ωστόσο, από τις 
κυβερνήσεις διαρκώς ενεργότερη συµµετοχή στη λήψη καίριων αποφάσεων που διέπουν την 
ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου. 

Είναι επίσης σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι, στον απόηχο της οικονοµικής κρίσης, έχει 
µεταβληθεί η στάση του κοινού ως προς την έννοια της αυτορύθµισης. Όσον αφορά τη 
διάθεση καθοριστικής σηµασίας πόρων, είτε πρόκειται για τραπεζικά συστήµατα ή για 
υποδοµή και υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, υπάρχει πλέον µεγαλύτερη και ευνόητη 
προσδοκία ότι οι κυβερνήσεις θα είναι πιο δραστήριες από το παρελθόν όσον αφορά την 
υπεράσπιση του δηµόσιου συµφέροντος.  

Κατά συνέπεια, η αποκλειστικά παθητική προσέγγιση απέναντι στην ανάπτυξη των διεθνών 
πρακτικών διακυβέρνησης του Ίντερνετ, δεν αποτελεί,εποµένως, επιλογή. Ωστόσο, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν ισχυρότερο ρόλο στη διαχείριση ή τον 
έλεγχο της καθηµερινής λειτουργίας του ∆ιαδικτύου. 

Ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τοµέα στην κατασκευή και την καθηµερινή διαχείριση του 
Ίντερνετ που γνωρίζουµε σήµερα είχε καλά αποτελέσµατα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να διατηρηθεί. Όµως, οι µη κυβερνητικοί φορείς 
πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι χρήστες του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο - οι 
περισσότεροι από τους οποίους δεν συµµετέχουν ούτε εκπροσωπούνται µε άλλο τρόπο σε 
φόρουµ διοίκησης του Ίντερνετ - έχουν δικαιολογηµένη και θεµιτή προσδοκία πως οι 
κυβερνήσεις τους θα διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε τρέχουσες ή µελλοντικές ρυθµίσεις 
διακυβέρνησης θα αντανακλούν το δηµόσιο συµφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της και 
δεν θα υπόκεινται σε στενά εµπορικά ή περιφερειακά συµφέροντα. Ηγετικός ρόλος του 
ιδιωτικού τοµέα και αποτελεσµατικές δηµόσιες πολιτικές δεν αλληλοαποκλείονται. Ένα 
ισχυρό και σαφές πλαίσιο δηµόσιας πολιτικής µπορεί επίσης να συµβάλει στη δηµιουργία 
ενός προβλέψιµου πλαισίου, ευνοϊκού για επενδύσεις µε προσδιορισµό των στόχων δηµόσιας 
πολιτικής που θα υποστηριχθούν και τις «κόκκινες γραµµές» που πρέπει να γίνουν σεβαστές. 
Στα παραπάνω περιλαµβάνεται η υποχρέωση οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να 
επαληθεύουν κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι εν λόγω αρχές, το οποίο συνεπάγεται απαίτηση 
λογοδοσίας των ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται µε τις καθηµερινές εργασίες του 
∆ιαδικτύου. 

5. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ;  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΕΕ βρέθηκε εξαρχής στην πρώτη γραµµή των διεθνών 
συζητήσεων σχετικά µε τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ. Η πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής 
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για το θέµα αυτό έγινε το 19984 και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνίστησε στις συζητήσεις 
σχετικά µε τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ στο πλαίσιο της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), µεταξύ 2003 και 2005. Επιπλέον, η ΕΕ υπήρξε 
ενεργός και σηµαίνων παράγων στις διεθνείς συζητήσεις γύρω από τη δηµιουργία του 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)5, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, καθώς και στη διαµόρφωση των στόχων του οργανισµού αυτού. Στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2000, για την οργάνωση και διαχείριση του ∆ιαδικτύου6 και 
στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 20007, σηµειώθηκε, ωστόσο, ότι οι στόχοι 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει για την διαχείριση των ονοµάτων χώρου δεν έχουν 
επιτευχθεί πλήρως, µεταξύ άλλων σε σχέση µε τα ακόλουθα θέµατα: 

• ο χαρακτήρας και οι ρυθµίσεις για ισόρροπη και ισότιµη εποπτεία ορισµένων από τις 
δραστηριότητες του ICANN, εκ µέρους των δηµόσιων αρχών, 

• οι κανόνες που διέπουν του χώρους γενικού χαρακτήρα, κυρίως η ιδιοκτησία των βάσεων 
δεδοµένων και ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων µητρώων και καταχωριστών,  

• η µεταβίβαση της διαχείρισης του συστήµατος εξυπηρετητή πυρήνα από το Υπουργείο 
Εµπορίου των ΗΠΑ στο ICANN, υπό κατάλληλη διεθνή επιτήρηση από δηµόσιες αρχές.  

∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι πτυχές αυτών των ζητηµάτων έχουν µέχρι στιγµής 
αντιµετωπιστεί µε τρόπο ικανοποιητικό. 

Στο µεταξύ, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ να δηµιουργήσει το 
δικό της χώρο ανωτάτου επιπέδου «.eu», είχε µεγάλη επιτυχία, µε έως τώρα καταχωρισµένα 
περισσότερα από 3 εκατοµµύρια ονόµατα χώρου.  

6. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Επίσης, η ΕΕ ανέκαθεν απέδιδε πολιτική προτεραιότητα στις αναπτυξιακές πτυχές της 
διακυβέρνησης του ∆ιαδικτύου, καθώς και στη σηµασία της γεφύρωσης του «ψηφιακού 
χάσµατος». Το πρώτο δισεκατοµµύριο χρηστών του Ίντερνετ προέρχονται κατά µεγάλο 
µέρος από τον ανεπτυγµένο κόσµο, καθώς και οι αρχικές αποφάσεις διακυβέρνησης και οι 
δοµές, είναι γεγονός ότι τις περισσότερες φορές προέρχονταν από συµµετέχοντες στις 
ανεπτυγµένες χώρες. Ωστόσο, το επόµενο δισεκατοµµύριο χρηστών θα προέλθει κυρίως από 
τον αναπτυσσόµενο κόσµο και τα συµφέροντά τους πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε 
µελλοντική ρύθµιση σχετικά µε τη διακυβέρνηση. 

7. ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Η εµπειρία των τελευταίων 10 ετών καταδεικνύει τη βιωσιµότητα της πολιτικής προσέγγισης 
που προωθεί µέχρι τώρα η ΕΕ για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ. Η Επιτροπή πιστεύει στη 
διατήρηση της µεγάλης σηµασίας που αποδίδει η ΕΕ στην ανάγκη ασφάλειας και 

                                                 
4 COM(98) 111 της 20.2.1998 «Θέµατα διεθνούς πολιτικής που συνδέονται µε τη διακυβέρνηση του 

Ίντερνετ» (ακολούθησαν επόµενες ανακοινώσεις για το ίδιο θέµα στην πορεία του ίδιου έτους: 
COM(1998) 476 της 29.7.1998, και στη συνέχεια πάλι το 2000: COM(2000) 202 της 11.4.2000). 

5 Βλ 8.2. 
6 COM(2000) 202. 
7 ΕΕ C 293 της 14.10.2000, σ. 3. 
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σταθερότητας του παγκόσµιου ∆ιαδικτύου, στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
της ελευθερίας της έκφρασης, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και στην προώθηση της πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυµορφίας.  

Επιπλέον, οι βασικές αρχές που καθιστούν δυνατή την επιτυχία του Ίντερνετ, όπως 
προωθείται από την ΕΕ, εξακολουθούν να είναι: 

• πρέπει να είναι σεβαστός ο ανοιχτός, διαλειτουργικός και «διατερµατικός» χαρακτήρας 
της βασικής αρχιτεκτονικής του ∆ιαδικτύου. Αυτό υπογραµµίστηκε από το Συµβούλιο το 
20058 και επανεπιβεβαιώθηκε το 20089, 

• ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τοµέα στην καθηµερινή διαχείριση του ∆ιαδικτύου πρέπει 
να διατηρηθεί, αλλά οι ιδιωτικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό των 
παγκόσµιων πόρων του Ίντερνετ πρέπει να είναι υπόλογοι στη διεθνή κοινότητα για τις 
ενέργειές τους. Ο ρόλος των κυβερνήσεων πρέπει να εστιάζεται κυρίως σε θέµατα αρχής 
στη δηµόσια πολιτική, εξαιρουµένης οποιασδήποτε συµµετοχής στην καθηµερινή 
λειτουργία, 

• η πολυσυµµετοχική διαδικασία σχετικά µε τη διακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου εξακολουθεί 
να συνιστά περιεκτικό και αποτελεσµατικό µηχανισµό για την προαγωγή της παγκόσµιας 
συνεργασίας και πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω, 

• οι κυβερνήσεις πρέπει να συµµετέχουν πλήρως σ' αυτές τις πολυσυµµετοχικές διαδικασίες, 
ενώ τα ενδιαφερόµενα µέρη να αποδέχονται ότι µόνο οι κυβερνήσεις φέρουν την τελική 
ευθύνη για τον καθορισµό και την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών, 

• οι ρυθµίσεις για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ πρέπει να είναι πλήρως συµµετοχικές και 
να αντιµετωπίζουν την επείγουσα ανάγκη για βελτιωµένη συµµετοχή των 
αναπτυσσόµενων χωρών στα βασικά κέντρα λήψης αποφάσεων. 

8. ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

8.1. Πώς γίνεται η ονοµατοδοσία και η διευθυνσιοδότηση 

Μια κεντρική λειτουργία διαχείρισης που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι το 
παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο λειτουργεί σωστά, είναι ο συντονισµός των πόρων «ονοµατοδοσίας και 
διευθυνσιοδότησης». Με δεδοµένη τη µεγάλη κίνηση που διέρχεται από το παγκόσµιο 
∆ιαδίκτυο κάθε µέρα, είναι πολύ σηµαντικό οι συσκευές των χρηστών να µπορούν να 
προσδιοριστούν µε αξιοπιστία, έτσι ώστε τα πακέτα του Ίντερνετ να φτάνουν στον σωστό 
προορισµό.  

Η διαδικασία της επικοινωνίας διευκολύνεται περαιτέρω από την αντιστοίχιση πολλών από 
τις αριθµητικές διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό µε αποκλειστικά 
«ονόµατα χώρου» στο Ίντερνετ. Τέτοια ονόµατα χώρου έχουν γίνει όλο και πιο δηµοφιλή τα 

                                                 
8 Πρβλ. έγγρ. 10285/05 (Presse 156). 
9 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών, της 26ης-27ης Ιουνίου 2005, σχετικά µε την WSIS, 

και της 28ης Noεµβρίου 2008, σχετικά µε «τα µελλοντικά δίκτυα και το ∆ιαδίκτυο (Ίντερνετ)» 
(COM(2008) 594). 
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τελευταία χρόνια, και σήµερα έχουν καταχωριστεί πάνω από 170 εκατ. ονόµατα χώρου10 σε 
παγκόσµιο επίπεδο, σε περίπου 270 «χώρους ανωτάτου επιπέδου». 

8.2. IANA 

Για ιστορικούς λόγους, οι λειτουργίες της IANA (Internet Assigned Numbers Authority, 
Αρχή του ∆ιαδικτύου για την εκχώρηση αριθµών) που σχετίζονται µε τους κύριους πόρους 
παγκόσµιας ονοµατοδοσίας και διευθυνσιοδότησης διεξάγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής. Καθώς το ∆ιαδίκτυο επεκτάθηκε και τέθηκε στο επίκεντρο της οικονοµικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας, η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών αποφάσισε, στα τέλη 
της δεκαετίας του '90, να αναθέτει µε σύµβαση11 συναφείς υπηρεσίες στο ICANN, έναν µη 
κερδοσκοπικό οργανισµό του ιδιωτικού τοµέα. 

Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις λειτουργίες αυτές αναθεωρήθηκε πρόσφατα από τη 
διεθνή κοινότητα στο πλαίσιο της WSIS, όπου συµφωνήθηκε ότι «η ρυθµιστική αρµοδιότητα 
για θέµατα δηµόσιας πολιτικής που σχετίζονται µε το Ίντερνετ είναι κυριαρχικό δικαίωµα 
των κρατών». Συµφωνήθηκε επίσης ότι «οι χώρες δεν πρέπει να παρεµβαίνουν σε αποφάσεις 
που αφορούν τον εθνικό κωδικό χώρου ανωτάτου επιπέδου (ccTLD) άλλης χώρας»12. 

8.3. ICANN 

Το ICANN, το Σώµα του ∆ιαδικτύου για την εκχώρηση ονοµάτων και αριθµών (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers), ιδρύθηκε το 1998 και δηµιουργήθηκε ως 
µοναδικό αυτοδιοικητικό πείραµα µε τη φιλόδοξη αποστολή να φέρει σε επαφή όλους τους 
συναφείς φορείς ώστε να συνεργαστούν για το συντονισµό των εν λόγω πόρων. 

Η ΕΕ είχε ενεργή συµµετοχή στη διαδικασία αυτή, υποστηρίζοντας υπό προϋποθέσεις την 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, µε το σκεπτικό ότι ο συντονισµός αυτών των 
βασικών πόρων εναπόκειται κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα που τους χειρίζεται σε καθηµερινή 
βάση, ο οποίος όµως τελικά πρέπει να λογοδοτεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα στο σύνολό 
της και η διαχείρισή τους να γίνεται προς το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον, προς όφελος των 
χρηστών του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµια κλίµακα.  

Το ICANN έχει πλέον συµπληρώσει την πρώτη δεκαετία του. Τον Σεπτέµβριο του 2009 
πρόκειται να λήξει η τελευταία από µια σειρά συµφωνιών µεταξύ του ICANN και της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τους στόχους του. Είναι εποµένως η κατάλληλη στιγµή 
για την ΕΕ να επανεξετάσει την έως τώρα πρόοδο του ICANN και να προσδιορίσει 
ενδεχόµενες επιθυµητές αλλαγές. 

8.4. Η συµφωνία για κοινό έργο (JPA) 

Οι επισήµανση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2006 ότι η σηµερινή συµφωνία θα είναι η 
τελευταία τέτοιου είδους συµφωνία µε το ICANN χαιρετίστηκε ευρύτερα από τη διεθνή 
κοινότητα (συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ). Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει 
επανειληµµένα δηλώσει ότι θα διατηρήσει τον αποτελεσµατικό έλεγχο του συντονισµού 
καίριων παγκόσµιων λειτουργιών ονοµατοδοσίας και διευθυνσιοδότησης, γεγονός που µπορεί 
να σηµαίνει ότι το πρόβληµα όσον αφορά την «µονοµερή εποπτεία» των πόρων αυτών θα 
εξακολουθήσει να παραµένει άλυτο. 

                                                 
10 Πηγή: Verisign ‘Domain Name Industry Brief’, Φεβρουάριος 2009. 
11 Βλ: http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/iana/ianacontract_081406.pdf. 
12 Παράγραφοι 35 και 63 της ηµερήσιας διάταξης της Τύνιδας. Βλ: 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html  

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/iana/ianacontract_081406.pdf
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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8.5. Πώς λειτούργησε το ICANN κατά την πρώτη δεκαετία του; 

Αναµφίβολα, η έως τώρα εµπειρία του ICANN κατά την πρώτη δεκαετία του προσφέρει ευρύ 
φάσµα θεµάτων προς ανάλυση. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εξαρχής ότι η σταθερότητα 
του συστήµατος ονοµάτων χώρου διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 
αυτός είναι καίριος στόχος, την εκπλήρωση του οποίου µπορούν να διεκδικήσουν για το 
εαυτό τους το ICANN και η αµερικανική κυβέρνηση. Η δηµιουργία ευρύτερου 
πολυσυµµετοχικού φόρουµ για χάραξη πολιτικής χωρίς αποκλεισµούς είναι επίσης πολύτιµη 
συµβολή του ICAN.  

Ταυτόχρονα, ενώ το ICANN κατέδειξε τι είναι δυνατό µε ένα τέτοιο µοντέλο, βοήθησε 
επίσης οριοθετώντας τους περιορισµούς αυτού του µοντέλου.  

Ένα παράδειγµα είναι ότι η συµβουλευτική επιτροπή των κυβερνήσεων (GAC) του ICANN 
δεν περιλαµβάνει ακόµη ολόκληρη την κοινότητα των χωρών και, εποµένως, είναι έκθετο σε 
κριτική όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητά του. Εντούτοις, έχει θεσπίσει σειρά 
ουσιαστικών αρχών για σηµαντικά ζητήµατα δηµόσιας πολιτικής, π.χ. σχετικά µε τον 
εθνικούς κωδικούς χώρων ανωτάτου επιπέδου, νέους χώρους ανωτάτου επιπέδου γενικού 
χαρακτήρα και αρχές Whois. Ταυτόχρονα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά µε το εάν 
δόθηκε η δέουσα προσοχή από το Συµβούλιο του ICANN στις συµβουλές της GAC. Ένα 
ακόµα παράδειγµα αφορά τυχόν προβλήµατα ανταγωνισµού που ενδέχεται να προκύψουν 
από τη θέση του ICANN, ενός ιδιωτικού φορέα, µονοπωλιακού προµηθευτή ορισµένων 
υπηρεσιών. 

8.6. Τι σηµαίνει «λογοδοσία» στο πλαίσιο του ICANN ; 

Λογοδοσία σηµαίνει ότι ένας οργανισµός όπως το ICANN είναι υπόλογος για τις αποφάσεις 
που λαµβάνει. Το ICANN αφιέρωσε πρόσφατα σηµαντικές προσπάθειες στην αναθεώρηση 
των ρυθµίσεων για την εσωτερική του λογοδοσία - δηλαδή τη λογοδοσία σε εκείνους που 
συµµετέχουν ενεργά σε κάθε περιφέρεια του ICANN. Το πρόβληµα είναι ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου δεν συµµετέχει σε δραστηριότητες του ICANN. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι ο ICANN είναι υπόλογος εξωτερικά, στην 
παγκόσµια κοινότητα του Ίντερνετ, η οποία σε πρώτη φάση (εν µέρει λόγω έλλειψης 
εναλλακτικών λύσεων σε πολλές χώρες) σηµαίνει ότι είναι υπεύθυνος εξωτερικά στις 
κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών του κόσµου.  

Η µόνη εξωτερική λογοδοσία που έχει επί του παρόντος το ICANN είναι προς την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ στο πλαίσιο της JPA και της σύµβασης IANA, πρόκειται όµως για µονοµερή 
λογοδοσία σε µία µόνο κυβέρνηση. Η σταθερότητα και η διαχείριση του αρχείου πυρήνα 
είναι, ωστόσο, ζήτηµα ζωτικής σηµασίας που δεν αφορά µόνο την κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά 
και όλες τις χώρες του κόσµου. Πάντως δεν υπάρχει διεθνής συναίνεση για τη δηµιουργία 
νέου διακυβερνητικού οργανισµού που θα ασκεί την εν λόγω εποπτεία ή για την εκχώρηση 
ανάλογων αρµοδιοτήτων σε οποιονδήποτε υφιστάµενο οργανισµό. Μια εναλλακτική λύση θα 
ήταν να καταστεί το ICANN εξωτερικά υπόλογο, ώστε κάθε κυβέρνηση να µπορεί να ασκεί 
προς ίδιο συµφέρον τις αρµοδιότητες αυτές που ορθώς αντιστοιχούν στο επίπεδό της. 

8.7. Υπάρχουν άλλα ζητήµατα προς αντιµετώπιση;  

Η νοµική διάρθρωση και ένταξη του ICANN στο δίκαιο της Καλιφόρνιας προξενεί 
προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των συγκρούσεων µεταξύ εφαρµοστέου δικαίου και 
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δικαιοδοσίας. Επιπλέον, παραµένουν εύλογες ανησυχίες13 για το αν µια κυβερνητική 
επιτροπή που συµβουλεύει µια ιδιωτική εταιρεία είναι ενδεδειγµένος και αποτελεσµατικός 
µηχανισµός που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πεδίο της 
δηµόσιας πολιτικής. Επιπλέον, το σύστηµα αυτορύθµισης, όπως εφαρµόζεται από το ICANN, 
σηµαίνει ότι οι κατεστηµένοι φορείς εκµετάλλευσης ενδέχεται να διαδραµατίσουν ανάρµοστο 
ρόλο (π.χ. από την άποψη της πολιτικής ανταγωνισµού) κατά τον καθορισµό των 
προϋποθέσεων για την είσοδο νέων ανταγωνιστών. 

9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η µετουσίωση των αρχών δηµόσιας πολιτικής σε δράση θα απαιτήσει εναρµονισµένες 
προσπάθειες ώστε να προκύψει διάλογος χωρίς αποκλεισµούς για την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών µηχανισµών λογοδοσίας που θα διασφαλίζουν τη δέουσα εφαρµογή αυτών 
των αρχών. Οι συζητήσεις και προβληµατισµοί σχετικά µε τη διακυβέρνηση πρέπει επίσης να 
στραφούν στο µέλλον. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα των προβληµατισµών αυτών πρέπει να 
είναι προσαρµόσιµα σε ενδεχόµενες µελλοντικές εξελίξεις του ∆ιαδικτύου, 
συµπεριλαµβανοµένου του «Ίντερνετ των πραγµάτων». 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει ότι η ΕΕ πρέπει να συµµετέχει ενεργά µε τους 
διεθνείς εταίρους σε συζητήσεις σχετικά µε τρόπους τόνωσης και υποστήριξης του 
διακυβερνητικού διαλόγου και συνεργασίας για την εφαρµογή των αρχών δηµόσιας πολιτικής 
που έχουν συµφωνηθεί στην WSIS όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ, εκτός από τις 
υπάρχουσες εργασίες που πραγµατοποιούνται µέσω των γραµµών δράσης .  

Αφετηρία για τέτοιες συζητήσεις πρέπει να είναι η ανάγκη να διατηρηθεί ο ηγετικός ρόλος 
του ιδιωτικού τοµέα σε όλα τα θέµατα της καθηµερινής διαχείρισης του ∆ιαδικτύου. Η 
πολυσυµµετοχική διαδικασία πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Ταυτόχρονα, οι δηµόσιες πολιτικές για καίριους παγκόσµιους πόρους του Ίντερνετ (ιδίως για 
όσους απαιτούν παγκόσµιο συντονισµό) πρέπει να βασίζεται σε πολυµερείς διακυβερνητικές 
συνεργασίες.  

Ένα στοιχείο εξέλιξης του σηµερινού συστήµατος διακυβέρνησης θα µπορούσε να είναι η 
ολοκλήρωση µιας εσωτερικής µεταρρύθµισης του ICANN προς την κατεύθυνση πλήρους 
λογοδοσίας και διαφάνειας. 

Όσον αφορά την εξωτερική λογοδοσία, οι ισχύουσες ρυθµίσεις µονοµερούς εποπτείας σε 
σχέση µε το ICANN και την IANA πρέπει να αντικατασταθούν από εναλλακτικό µηχανισµό 
που να εξασφαλίζει ότι το ICANN θα υπόκειται σε πολυµερή λογοδοσία. 

Αυτό θα εντάσσεται σε µια εξελικτική προσέγγιση που θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις να 
ασκούν δεόντως τις αρµοδιότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί το ζήτηµα πώς 
µπορεί να διασφαλιστεί ότι ο χαρακτήρας της νοµικής ενσωµάτωσης του ICANN στο δίκαιο 
της Καλιφόρνιας δεν θα εµποδίζει την εύλογη συνεκτίµηση της επιρροής των κυβερνήσεων.  

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη του στόχου 
αύξησης της ασφάλειας και της σταθερότητας του ∆ιαδικτύου εγκαινιάζοντας διάλογο µε 
τους διεθνείς εταίρους.  

                                                 
13 Όπως προκύπτει από το γεγονός ότι διάφορες µεγάλες χώρες συνεχίζουν να µην εκπροσωπούνται στη 

GAC και από τη θεµελιώδη κριτική που ασκούν διάφορες ενεργά συµµετέχουσες χώρες. 
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Τέλος, η Επιτροπή προτείνει επίσης ότι η ΕΕ να επιδιώξει την έναρξη συζητήσεων µε την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά µε την εξεύρεση δικαιότερης ρύθµισης για την εποπτεία της 
διαχείρισης της IANA, που θα σέβεται τις εθνικές προτεραιότητες των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα 
θα αντανακλά τις θεµιτές προσδοκίες και τα συµφέροντα της διεθνούς κοινότητας. 


