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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στους τομείς του ραδιοφάσματος, της υποδομής δικτύου και της δικτυακής ουδετερότητας, η 
παρούσα πρόταση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόσβαση σε περιεχόμενα, στην 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στην 
πολυφωνία του πολιτιστικού τομέα και των μέσων ενημέρωσης γενικότερα.

Ενόψει της εφαρμογής της πιο πρόσφατης δέσμης ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες στα 
κράτη μέλη, η πρόταση κρίνεται πρόωρη και παραβλέπει το γεγονός ότι αναμένονται ακόμα 
τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το ραδιοφάσμα, η οποία συστάθηκε από την 
ίδια την Επιτροπή.

Η πρόταση δεν επιλύει το βασικό πρόβλημα που είναι να ξεπεραστεί η έλλειψη επαρκών 
επενδυτικών κινήτρων για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής υποδομής δικτύου. Είναι 
απαράδεκτη η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αυτού μέσω νέας επέμβασης στο 
ραδιοφάσμα εις βάρος των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των ασύρματων μέσων 
παραγωγής, και η συνακόλουθη μετατόπιση των αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο ενωσιακό 
επίπεδο.

Το ραδιοφάσμα αποτελεί δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας για την επίτευξη κοινωνικών, 
πολιτιστικών και οικονομικών στόχων. Με την αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών το 2009, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να συνεκτιμήσει το γεγονός 
αυτό ισότιμα και δεόντως κατά τη διαχείριση των συχνοτήτων. Επομένως, οι κανόνες της 
δέσμης ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη βάση για κάθε πολιτική για το 
ραδιοφάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα πρόταση δεν ανταποκρίνεται με κανένα 
τρόπο σε αυτή την αρχή.

Το ραδιοφάσμα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σε ευρύ φάσμα τομέων στα κράτη μέλη. Εν 
προκειμένω, υπάρχει πληθώρα εθνικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, στις οποίες θα 
πρέπει να δίδεται προσοχή. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το 
δικαίωμα οργάνωσης του ραδιοφάσματός τους. Αυτό αφορά, εκτός από τις επίγειες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, και τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Δεν επιτρέπεται να παρεμποδιστούν από νέες νομοθετικές διατάξεις οι συζητήσεις που έχουν 
ξεκινήσει οι διάφοροι χρήστες του ραδιοφάσματος για τη βελτίωση της απόδοσης και την 
ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων όσον αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος και νέου 
τερματικού εξοπλισμού που θα επηρεάζεται λιγότερο από παρεμβολές.

Το διαδίκτυο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καίρια σημασία έχουν ο ελεύθερος και ανοικτός χαρακτήρας του μέσου 
ενημέρωσης, η ύπαρξη απόλυτα λειτουργικού και άκρως αποδοτικού δικτύου, καθώς και μιας 
αρχιτεκτονικής δικτύου χωρίς αποκλεισμούς, που να εξασφαλίζει σε όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες και τους παράγοντες της αγοράς αμερόληπτη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα, 
καθώς και δυνατότητες ενεργού συμμετοχής. Η νομική διασφάλιση της δικτυακής 
ουδετερότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων 
και προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας. Εξαιτίας 
του ανοιχτού χαρακτήρα του και της αμεροληψίας του, το διαδίκτυο έχει αποδειχθεί 
κινητήριος δύναμη της καινοτομίας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η δικτυακή 
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ουδετερότητα αποτελεί απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στον τομέα της επικοινωνίας, για τη διασφάλιση της ελευθερίας επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, καθώς και για την πολιτιστική ποικιλομορφία και την πολυφωνία της 
έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό, η δικτυακή ουδετερότητα και τα 
ανοιχτά δίκτυα συνιστούν δημόσιο αγαθό που πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται 
και που δεν επιτρέπεται να αφεθεί έρμαιο στις δυνάμεις της αγοράς.

Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής της ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των πακέτων δεδομένων, χωρίς να εισάγονται διακρίσεις λόγω 
περιεχομένου, υπηρεσίας, εφαρμογής, προέλευσης ή προορισμού. Πρέπει να αποτραπεί η 
επιβράδυνση, η μειονεκτική μεταχείριση ή η παρεμπόδιση περιεχομένων, υπηρεσιών ή 
εφαρμογών και να αποκλειστεί ο έλεγχος περιεχομένων από φορείς εκμετάλλευσης δικτύων. 
Μια «ευέλικτη» δικτυακή ουδετερότητα όπως αυτή που προτείνει η Επιτροπή, υπονομεύει 
ουσιαστικά αυτήν τη βασική αρχή, θα σήμαινε το τέλος της δικτυακής ουδετερότητας και θα 
οδηγούσε στη δημιουργία ενός διαδικτύου δύο ταχυτήτων.

Ειδικές ή ελεγχόμενες υπηρεσίες μπορούν να συνυπάρχουν με το διαδίκτυο, εφόσον είναι 
πλήρως διαχωρισμένες από αυτό, δεν περιορίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα του και εφόσον 
όλοι έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ποιότητα υπηρεσιών ανάλογη προς το 
επίπεδο της τεχνολογίας. Δεν πρέπει να συστήνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες εις βάρος της 
περαιτέρω ανάπτυξης ανοικτών δικτύων, και για τον λόγο αυτόν η δημιουργία και η 
διατήρησή τους πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς όρους.

Πρέπει να απορριφθεί ευρέως η παρεμπόδιση των περιεχομένων στο ανοικτό δίκτυο. Η 
διαδικασία «notice-and-takedown» (κοινοποίηση και αφαίρεση περιεχομένου) έχει αποδείξει 
την αξία της, μεταξύ άλλων και σε σχέση με σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής επιτρέπουν τη διακριτική μεταχείριση των περιεχομένων και την 
απόδοση προτεραιότητας στην κίνηση των δεδομένων, αντίθετα με την κοινή αντίληψη που 
επικρατεί ως προς τη σημασία της έννοιας της δικτυακής ουδετερότητας. Έτσι δημιουργείται 
ο φόβος ότι ο ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρονικής επικοινωνίας παρουσιάσει τάσεις 
μείωσης, πράγμα που θα έχει οπωσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην πολυμορφία των μέσων 
ενημέρωσης και των απόψεων στην Ευρώπη.

Σε σχέση με την επιλεγείσα νομική μορφή του κανονισμού, σε πολλά σημεία παρατηρείται 
έλλειψη επαρκούς σαφήνειας ως προς τα πρότυπα.

Θα επιδοκιμάζαμε απερίφραστα την απόσυρση της πρότασης από την Επιτροπή, καθώς και 
τη διεξαγωγή επαρκούς διαλόγου στο πλαίσιο μιας συνήθους διαδικασίας διαβούλευσης, 
προκειμένου να υποβληθεί στη συνέχεια σε αυτή τη βάση μια νέα, ισόρροπη πρόταση για τη 
δημιουργία ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 
πελάτη στην Ένωση καθώς και το 
δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 
την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 
να μην παρεμποδίζονται από τον 
κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 
εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 
κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 
υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 
καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 
συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 
διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 
διατίθενται στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 
δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 
κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 
βασική κατεύθυνση και συχνά 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 
κάθε κράτος μέλος.

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η
δυνατότητα πρόσβασης του καθενός σε 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ένωση, η ελεύθερη 
παροχή αυτών, καθώς και το δικαίωμα 
κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει την 
καλύτερη προσφορά που διατίθεται στην 
αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και να
καθορίζονται από τον θεμιτό 
ανταγωνισμό και να μην παρεμποδίζονται 
από τον κατακερματισμό των αγορών με 
βάση τα εθνικά σύνορα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην (6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
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ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών.
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών.
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση
σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 
και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας.
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 
δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 
αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 
διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 
της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η οποία 
θέτει σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή του 
κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 
σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, είναι 
αναγκαίο να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
σε βασικές εισροές για τη διασυνοριακή 
παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 
βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 
και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 
συνδετικότητα σταθερών γραμμών.
Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εναρμονίσει τους κανόνες για την 
προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 
των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 
ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 
συνθηκών και της οικοδόμησης της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών.
Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 
αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 
πληροφορίες, την καταγγελία των 
συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 
εκτός από τους κανόνες για τη δικτυακή 
ουδετερότητα, τη διασφάλιση της 
πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε 
διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές και 
υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 
προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 
αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 
απρόσκοπτη λειτουργία του 
οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 
κινητήριας δύναμης της καινοτομίας.
Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
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εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 
ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 
πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 
για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 
όρων εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για 
την παροχή της μέγιστης δυνατής 
ευρυζωνικής ταχύτητας και 
χωρητικότητας στην Ένωση. Ωστόσο, η
Ένωση έχει καθυστερήσει σε σχέση με 
άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη –
Βόρεια Αμερική, Αφρική και τμήματα 
της Ασίας– όσον αφορά τη σταδιακή 
εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
πολιτικής. Η αποσπασματική διαδικασία 
έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 
800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι περισσότερο από το ήμισυ των 
κρατών μελών επιδιώκουν κάποια 

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και ένας εξαιρετικά σπάνιος και 
περιορισμένος πόρος. Επιπλέον, είναι 
απόλυτα αναγκαίο για την επιτέλεση 
πολύπλευρου κοινωνικού, πολιτιστικού 
και οικονομικού έργου, την πρόσβαση του 
κοινού σε πληροφορίες, την ελευθερία της 
έκφρασης και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, και θα έπρεπε να αντανακλά 
τους στόχους αυτούς.    Με την 
αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το 2009, 
η Επιτροπή υποχρεώθηκε να λάβει 
δεόντως και ισότιμα υπόψη αυτές τις
πτυχές κατά τη διαχείριση των 
συχνοτήτων. Επομένως, οι διατάξεις της 
δέσμης ρυθμίσεων για τις 
τηλεπικοινωνίες αποτελούν αναγκαστικά 
τη βάση για κάθε πολιτική 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί και για το μέλλον ότι η 
πολιτική ραδιοφάσματος θα κινείται 
εντός αυτού του νομικού πλαισίου και θα 
τηρεί τις βασικές αρχές που έχουν 
θεσπιστεί εν προκειμένω. Σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 5 του ΠΠΡΦ, η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2015
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παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

για το εάν υπάρχει ανάγκη ανάληψης
δράσης για την εναρμόνιση και άλλων 
ζωνών συχνοτήτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. Θα μπορούσε 
ειδικότερα να δημιουργήσει άνισους 
όρους για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές, να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα σε 
διαφορετικά κράτη μέλη και να
καταστείλει τις επενδύσεις σε πιο 
προηγμένα δίκτυα και τεχνολογίες, καθώς 
και την ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών, 
στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, 
από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα χρήσης ενοποιημένων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθολικής 

(18) Η δέσμη μέτρων της ΕΕ στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, όπως 
αναθεωρήθηκε το 2009, θεσπίζει τις 
αρχές για τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος. Το ραδιοφάσμα 
χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση πολλών 
και διαφορετικών δημόσιων 
συμφερόντων στα κράτη μέλη. Εν 
προκειμένω, υπάρχει πληθώρα εθνικών
και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, στις 
οποίες θα πρέπει να δίδεται προσοχή. Ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα
σχετικά με την οργάνωση και τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματός τους, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
ειδικών πολιτιστικών, κοινωνικών και 
οπτικοακουστικών καθηκόντων. Αυτό 
αφορά, εκτός από τις επίγειες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, τους τομείς 
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παρουσίας και, αφετέρου, από τους 
φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οφέλη της 
αυξημένης αποδοτικότητας χάρη σε πιο 
ενοποιημένες δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη 
προηγμένων υπηρεσιών ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών ευρείας 
ενοποιημένης κάλυψης σε ολόκληρη την 
Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να 
οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

του πολιτισμού και της δημιουργίας, τη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια, καθώς και 
την άμυνα. Ως εκ τούτου, η δράση σε 
επίπεδο Ένωσης όσον αφορά 
συγκεκριμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος θα πρέπει να συνεχίσει να 
υιοθετεί μια δυναμική προσέγγιση ως 
προς τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, η 
οποία να αναγνωρίζει την αρμοδιότητα 
των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα 
και να σέβεται τις πολιτικές των κρατών 
μελών όσον αφορά τον πολιτισμό, τα 
οπτικοακουστικά μέσα και τα μέσα 
ενημέρωσης. Σε περίπτωση συγκρούσεων 
μεταξύ κρατών μελών για τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, η Επιτροπή 
διαδραματίζει συντονιστικό και 
συμπληρωματικό ρόλο στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 
ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 
ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 
κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 
RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 
για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 
σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 
δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 
πρέπει να βελτιωθεί για τις ζώνες που 
έχουν εναρμονιστεί για ασύρματες 
σταθερές, νομαδικές και κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 
περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 
σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 
Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 
καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 
ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 
GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 
επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 
εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 2002/21/ΕΚ.
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αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία 
εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο 
εγγύς μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 
GHz και 3,8-4,2 GHz.

Αιτιολόγηση

Η περαιτέρω ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρανόηση ότι δεν απαιτείται εδώ η 
διαδικασία συναπόφασης που προβλέπεται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Το ποιες 
ζώνες πρέπει να ενταχθούν σε ένα «συντονισμένο ραδιοφάσμα» συνιστά καίρια πολιτική 
απόφαση και όχι τεχνικό μέτρο μεταφοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται να 
συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 
οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 
δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, να 
προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 
με το δίκαιο της Ένωσης.

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται να 
συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 
εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 
των κανονιστικών αρχών και των 
κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 
μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 
προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 
δικαιωμάτων χρήσης από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής 
μετάβασης σε «δίκτυα πλήρως IP», η 
έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων 
συνδετικότητας με βάση το πρωτόκολλο 
IP για διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών με 
εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που 
επιτρέπουν τη δημιουργία διαδρομών 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τομέων 
και συνόρων δικτύου, τόσο εντός όσο και 
μεταξύ κρατών μελών, παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται 
στην πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, 
περιορίζοντας έτσι την τεχνολογική 
καινοτομία. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει τη διάδοση, σε ευρύτερη 
κλίμακα, βελτιώσεων που συνδέονται με 
τη διαχείριση και την παροχή δικτύων 
που βασίζονται στο IP καθώς και 
προϊόντων συνδετικότητας με 
εξασφαλισμένο το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ενισχυμένη 
ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία, 
αποδοτικότητα βάσει κόστους και 
ταχύτερο εφοδιασμό, τα οποία ωφελούν 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς 
χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων, με 
λογικούς όρους στους οποίους 
περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, η 
δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από 
τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

διαγράφεται
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Εφόσον οι διατάξεις των κεφαλαίων 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
αναφέρονται στους τελικούς χρήστες, 
τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται όχι μόνο στους 
καταναλωτές, αλλά και σε άλλες 
κατηγορίες τελικών χρηστών, κυρίως 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έπειτα 
από προσωπικό τους αίτημα, οι τελικοί 
χρήστες, πλην των καταναλωτών, πρέπει 
να είναι σε θέση να συμφωνήσουν, με 
ατομική σύμβαση, να παρεκκλίνουν από 
ορισμένες διατάξεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες «τελικός χρήστης» και «καταναλωτής» διαφέρουν ούτως ή άλλως. Η δυνατότητα 
παρέκκλισης από ασαφείς ορισμούς του παρόντος κανονισμού δημιουργεί πρόσθετη έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Η 
κατά κανόνα ίση μεταχείριση και η 
απουσία διακρίσεων κατά τη διαβίβαση 
των πακέτων δεδομένων ανεξαρτήτως 
περιεχομένου, υπηρεσίας, χρήσης, 
προέλευσης ή προορισμού πρέπει να 
κατοχυρωθεί νομικά σε ολόκληρη την ΕΕ 
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φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές.
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες 
σε επίπεδο Ένωσης για τη διατήρηση του 
ανοικτού διαδικτύου και για την αποφυγή 
του κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς που οφείλεται στα μέτρα των 
επιμέρους κρατών μελών.

προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμα ότι 
κάθε χρήστης διαδικτυακών υπηρεσιών 
θα έχει κατά κανόνα ανοικτή πρόσβαση 
σε κάθε είδους διαδικτυακό περιεχόμενο, 
υπηρεσία ή εφαρμογή ή θα μπορεί να τα 
παρέχει ο ίδιος, σύμφωνα με την αρχή 
της δικτυακής ουδετερότητας. Οι φορείς 
διαχείρισης δικτύων πρόσβασης 
υπόκεινται σε γενική υποχρέωση 
διαβίβασης πακέτων δεδομένων, 
παρέχοντας στους χρήστες υπηρεσίες 
διαβίβασης, το επίπεδο ποιότητας των 
οποίων είναι ανάλογο με την τεχνολογική 
πρόοδο, ανεξαρτήτως της προέλευσης 
και του προορισμού ή των 
διαβιβαζομένων περιεχομένων, 
υπηρεσιών και εφαρμογών. Ο ανοικτός 
και αμερόληπτος χαρακτήρας του 
διαδικτύου είναι βασική κινητήρια 
δύναμη για την καινοτομία και για τη 
διασφάλιση της ελευθερίας, της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και 
της πολιτιστικής πολυμορφίας καθώς και 
της οικονομικής αποδοτικότητας. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην 
εξασφάλιση της ελευθερίας και της 
πολυμορφίας των απόψεων, των μέσων 
ενημέρωσης και του πολιτισμού. Το
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 
και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της 
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κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
υπηρεσίες ή εφαρμογές. Οι τάσεις αυτές 
απαιτούν σαφείς κανόνες που θα 
εδραιώσουν την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας στο δίκαιο σε επίπεδο 
Ένωσης για τη διατήρηση του ανοικτού 
διαδικτύου και για την αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς 
που οφείλεται στα μέτρα των επιμέρους 
κρατών μελών. Το ανοικτό διαδίκτυο, που 
λειτουργεί βάσει της αρχής της βέλτιστης 
προσπάθειας, δεν πρέπει να επηρεαστεί 
αρνητικά από την ανάπτυξη άλλων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
και της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. 

(46) Το δικαίωμα των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο ενωσιακό δίκαιο και στο δίκαιο των κρατών μελών αρκεί. Η περαιτέρω 
ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 
διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επιτρέπεται να διαγράφουν, 
να εμποδίζουν, να επιβραδύνουν, να
υποβαθμίζουν ή να εκφράζουν 
προτιμήσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
αριθμό εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που ορίζεται σαφώς στον 
παρόντα κανονισμό και αιτιολογείται σε 
κάθε επιμέρους περίπτωση. Τα μέτρα
διαχείρισης της κίνησης πρέπει να είναι 
διαφανή, αναγκαία και αναλογικά. 
Μπορούν να θεωρούνται αναλογικά 
εφόσον στο πλαίσιό τους ανάλογοι τύποι 
κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. 
Οποιαδήποτε διάκριση εις βάρος 
συγκεκριμένου περιεχόμενου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών μέσω της τιμής ή 
οποιοσδήποτε όρος εισάγει διακρίσεις 
όσον αφορά τις ταχύτητες και τον όγκο 
των δεδομένων θα πρέπει να
απαγορεύεται.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 
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σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν.

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 
ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν, και προκειμένου οι 
περιορισμοί του όγκου δεδομένων που 
διακινούνται στο διαδίκτυο να 
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, τη 
συσκευή, την υπηρεσία ή την εφαρμογή, 
σύμφωνα με την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 
διασφαλισμένης ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή από τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 
υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 
χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 
απαιτούν βελτιωμένη ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή από τους 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 
πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 
βιντεοδιάσκεψη, ηλεκτρονικά παιχνίδια
και ορισμένες εφαρμογές υγείας.
Επομένως, οι τελικοί χρήστες πρέπει να 
είναι ελεύθεροι να συνάπτουν εθελοντικές
συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ή με 
παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα.
Εφόσον οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται 
με πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ο εν λόγω πάροχος 
εξασφαλίζει ότι η βελτιωμένη ποιότητα 
δεν αποβαίνει εις βάρος της απόδοσης, 
του προσιτού κόστους και της ποιότητας 
των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ούτε περιορίζει τη δικτυακή 
ουδετερότητα. Ωστόσο, οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν η 
εξαίρεση και δεν θα πρέπει να διατίθενται 
στην αγορά, ούτε να χρησιμοποιούνται 
ευρέως ως υποκατάστατο των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο·



PE522.810v02-00 18/50 AD\1015295EL.doc

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
και αναμένεται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, όπως οι επικοινωνίες μηχανής 
προς μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι 
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να 
εξισορροπούν καλύτερα την κίνηση και 
να αποτρέπουν τη συμφόρηση του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε 
παραμέτρους ποιότητας. Για τη διάθεση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κλειστά 
δίκτυα είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών να διαπραγματεύονται μια 
τέτοια ιδιαίτερη ποιότητα επιπέδων 
υπηρεσιών για περιορισμένο αριθμό 
χρηστών με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό. 
Αυτό θα μπορούσε να είναι ευνοϊκό για 
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή
(M2M). Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες δεν
πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα 
των υπηρεσιών ανοιχτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο ούτε και να διατίθενται στην 
αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο του διαδικτύου.
Επιτρέπονται μόνον όταν υφίσταται 
αποδεδειγμένα η τεχνική και πρακτική 
τους ανάγκη, η οποία υπερβαίνει τα 
ατομικά οικονομικά συμφέροντα, με 
σκοπό τη δυνατότητα παροχής κρίσιμων 
εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και σε 
ορισμένη ποιότητα. Εάν προσφέρονται ή 
διατίθενται στην αγορά εξειδικευμένες 
υπηρεσίες από φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύου πρόσβασης, οι τελευταίοι 
υποχρεούνται να προσφέρουν ταυτόχρονα 
υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με την αρχή της 
δικτυακής ουδετερότητας και σύμφωνα 
με το πνεύμα της αιτιολογικής σκέψης 45, 
ενώ δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν 
αρνητικά την ποιότητά της. Όλες οι 
υπηρεσίες του ανοιχτού διαδικτύου 
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διέπονται από την αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να αξιοποιούν τη 
δυνατότητα να επωφελούνται από την 
ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τον 
σκοπό αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, 
και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό και τη 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
θεσπίσουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και έννομης 
προστασίας για τους τελικούς χρήστες 
που υφίστανται διακρίσεις, περιορισμούς 
ή παρεμβολές όσον αφορά το 
διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες ή 
εφαρμογές. Κατά την εκτίμησή τους όσον 
αφορά πιθανή γενικευμένη ανεπάρκεια των 
υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
συνεκτιμούν παραμέτρους ποιότητας όπως 
τις παραμέτρους χρονισμού και 
αξιοπιστίας (χρόνος αναμονής, 
διακυμάνσεις χρόνου επιστροφής πακέτων, 
απώλεια πακέτων), τα επίπεδα και τα 
αποτελέσματα της συμφόρησης του 
δικτύου, τις πραγματικές ταχύτητες έναντι 
των διαφημιζόμενων, τις επιδόσεις των 
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επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 
σύγκριση με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και την ποιότητα όπως την 
αντιλαμβάνονται οι τελικοί χρήστες. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών στο σύνολο ή σε επιμέρους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην 
αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την προσαρμογή των 
παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία 
να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού της έργου, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) να διασφαλίζουν ότι κάθε κίνηση στο 
διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το 
μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

(8) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες»: 
ραδιοφάσμα για το οποίο οι όροι 
διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής 
χρήσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
οδηγία 2002/21/ΕΚ και την απόφαση 
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, και 
το οποίο χρησιμεύει για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των 
ραδιοτηλεοπτικών·

__________________ __________________
27Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).

27Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 1).
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας»: η εξασφάλιση της 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων 
διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με τη 
χρονική σειρά παραλαβής τους, το 
συντομότερο δυνατό και ανεξαρτήτως 
περιεχομένου, υπηρεσίας, εφαρμογής, 
προέλευσης ή προορισμού·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) «αιτιολογημένη διαχείριση της 
κίνησης δεδομένων»: διαχείριση της 
κίνησης δεδομένων που επιτρέπεται κατά 
παρέκκλιση από την αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας εάν συντρέχουν τεχνικοί 
λόγοι που την επιβάλλουν και εφόσον 
είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές της 
αναγκαιότητας, της λογικής, της 
εξασφάλισης της απόδοσης, της 
αμεροληψίας και της διαφάνειας, καθώς 
και με τις περαιτέρω προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) «δικτυακή ουδετερότητα»: η αρχή, 
σύμφωνα με την οποία, κάθε κίνηση στο 
διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς 
διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, 
ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον 
παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το 
μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο»: 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
διαθέσιμη στο κοινό, που παρέχει σύνδεση 

14) «υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο»: υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
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με το διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, 
συνδετικότητα μεταξύ όλων ουσιαστικά 
των καταληκτικών σημείων που 
συνδέονται με το διαδίκτυο, ανεξάρτητα 
από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 
δικτύου·

παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο και, ως 
εκ τούτου, συνδετικότητα μεταξύ όλων 
ουσιαστικά των καταληκτικών σημείων 
που συνδέονται με το διαδίκτυο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία δικτύου· τα κράτη μέλη 
ορίζουν κατάλληλες ελάχιστες απαιτήσεις 
σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών 
ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι 
οποίες εξελίσσονται διαρκώς σύμφωνα με 
την πρόοδο της τεχνολογίας· μια 
υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο προσφέρει στους τελικούς 
χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
κάθε διαδικτυακή εφαρμογή σύμφωνα με 
την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας· ως 
μοναδική παρέκκλιση από αυτό 
επιτρέπεται η ανάλογη και αιτιολογημένη 
διαχείριση της κίνησης των δεδομένων 
εφόσον πληρούνται οι σαφώς 
διατυπωμένες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών και ειδικότερα 
βασιζόμενων σε IP επικοινωνιών ή κάθε 
άλλη υπηρεσία που παρέχεται και 
υπόκειται σε διαχείριση αποκλειστικά στο 
πλαίσιο κλειστών δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με αυστηρά ελεγχόμενη 
πρόσβαση και δεν διατίθεται στην αγορά
ως υποκατάστατο του διαδικτύου ούτε 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του 
διαδικτύου ούτε λειτουργεί με ταυτόσημο 
τρόπο ως προς το περιεχόμενο, τις 
εφαρμογές ή τις υπηρεσίες με το ανοιχτό 
διαδίκτυο. Μια εξειδικευμένη υπηρεσία 
επιτρέπεται μόνον όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένα τεχνική και πρακτική 
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ανάγκη για αυτήν, η οποία υπερβαίνει τα 
ατομικά οικονομικά συμφέροντα, με 
σκοπό τη δυνατότητα παροχής 
εφαρμογών εξαιρετικής και εγγυημένης 
ποιότητας οι οποίες είτε είναι καίριας 
σημασίας σε πραγματικό χρόνο ή χρήζουν 
ιδιαίτερης εξασφάλισης. Χαρακτηρίζεται 
από σαφώς καθορισμένες και εγγυημένες 
παραμέτρους ποιότητας προσαρμοσμένες 
στην εκάστοτε υπηρεσία, που υπόκεινται 
σε αδιάκοπη διατερματική διαχείριση 
από τον πάροχο της εξειδικευμένης
υπηρεσίας έως τον τελικό βρόχο. Μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία δεν επιτρέπεται 
να περιορίζεται σε ένα ελεγχόμενο από 
τον πάροχο των υπηρεσιών σημείο 
τερματισμού·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

(1) Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 2009/140/ΕΚ και την 
απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, λαμβάνοντας ειδικότερα 
υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 8α και 9 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα (2) Το τμήμα αυτό δεν θίγει το δικαίωμα 
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των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

των κρατών μελών να επωφελούνται από 
τέλη που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και να 
οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 
ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, 
καθώς και για σκοπούς δημόσιου 
συμφέροντος, όπως η προαγωγή της 
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και της πολυμορφίας των μέσων 
ενημέρωσης, τόσο εντός όσο εκτός του 
διαδικτύου, καθώς και τα συμφέροντα 
όλων των χρηστών του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για το 
ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
ενός ασύρματου χώρου όπου συγκλίνουν 
οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές 
συνθήκες για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας και ο 
οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό και 
την παροχή ενοποιημένων πολυεδαφικών 
δικτύων και υπηρεσιών και οικονομιών 
κλίμακας, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την καινοτομία, την οικονομική 
ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
των τελικών χρηστών.

(1) Με την επιφύλαξη της προστασίας 
του γενικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές για 
το ραδιοφάσμα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη ενός ασύρματου χώρου όπου 
συγκλίνουν οι επενδύσεις και οι 
ανταγωνιστικές συνθήκες για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής 
ταχύτητας και ο οποίος επιτρέπει τον 
προγραμματισμό και την παροχή 
ενοποιημένων πολυεδαφικών δικτύων και 
υπηρεσιών και οικονομιών κλίμακας, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη των τελικών 
χρηστών. Πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η δυνατότητα σύστασης 
πολυλειτουργικών δικτύων, τα οποία 
συνδυάζουν στην ίδια πλατφόρμα 
τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
και κινητής τηλεφωνίας.



AD\1015295EL.doc 27/50 PE522.810v02-00

EL

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφάλιση ευρείας εδαφικής κάλυψης 
των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλού 
επιπέδου διείσδυσης και κατανάλωσης 
σχετικών υπηρεσιών.

ε) διασφάλιση αποδοτικής χρήσης του 
φάσματος με σκοπό την ανταπόκριση 
στην αυξανόμενη ζήτηση ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονομική αξία του 
φάσματος στο σύνολό του.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής υποχρεώσεων επίλυσης 
προβλημάτων παρεμβολών με άλλους 
χρήστες και κάλυψης των σχετικών 
δαπανών.

Αιτιολόγηση

Η αποφυγή των παρεμβολών αποτελεί ουσιώδη κανονιστικό στόχο. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων αδειοδότησης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) διασφάλιση σε κάθε αλλαγή πολιτικής 
που αφορά την αποδοτική χρήση του 
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ραδιοφάσματος της συνεκτίμησης του  
αντίκτυπού του στο δημόσιο συμφέρον 
ως προς την παρέμβαση και το κόστος.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

(α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την 
ισχύουσα και την προβλεπόμενη χρήση
των διαφόρων διαθέσιμων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την αποδοτική χρήση ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν ήδη 
παραχωρηθεί για χρήση από κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της οικείας 
ζώνης ή των οικείων ζωνών·

(α) την αποδοτικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της οικείας 
ζώνης ή των οικείων ζωνών, καθώς και τη 
σημερινή και την προβλεπόμενη χρήση·
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τη συνεκτίμηση των δαπανών που 
προκύπτουν για τον υφιστάμενο χρήστη 
κατά την αποχώρηση από το 
ραδιοφάσμα·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος.

(1) Σε περίπτωση που οι τεχνικοί όροι για 
τη διάθεση και την αποτελεσματική χρήση 
του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 
τις ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
επιτρέπουν τη χρήση του σχετικού 
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο καθεστώτος 
γενικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές αποφεύγουν την επιβολή 
οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων και 
αποτρέπουν οποιαδήποτε εναλλακτική 
χρήση που εμποδίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή ενός τέτοιου εναρμονισμένου 
καθεστώτος. Αυτό δεν θίγει τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 2.

Αιτιολόγηση

Χωρίς την παραπομπή στο άρθρο 2 παράγραφος 8 (όπως τροποποιήθηκε από την τροπολογία 
14) είναι δυνατό να δυσχερανθούν πιθανά ή επιθυμητά σενάρια κοινής χρήσης.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να καθορίζει την ημερομηνία λήξης 
για τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα 
χρήσης των εναρμονισμένων ζωνών, 
εκτός από εκείνα που αφορούν τις 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, ή, 
στην περίπτωση των δικαιωμάτων 
αορίστου χρόνου, το χρονικό όριο 
τροποποίησης του δικαιώματος χρήσης, 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα παροχής 
ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου για όλους τους σημερινούς 
δικαιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις εμπιστευόμενοι 
το ισχύον δίκαιο και επί τη βάσει αυτού.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η παράγραφος 2 δεν θίγει τις 
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3 και 
4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν μια αρμόδια εθνική αρχή 
σκοπεύει να εξαρτήσει τη χρήση του 
ραδιοφάσματος από τη χορήγηση γενικής 
άδειας ή να χορηγήσει μεμονωμένα 

(1) Όταν μια αρμόδια εθνική αρχή 
σκοπεύει να εξαρτήσει τη χρήση του 
ραδιοφάσματος από τη χορήγηση γενικής 
άδειας ή να χορηγήσει μεμονωμένα 
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δικαιώματα για τη χρήση ραδιοφάσματος, 
ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
ραδιοφάσματος σύμφωνα με το άρθρο 14 
της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, θέτει συγχρόνως 
στη διάθεση της Επιτροπής και των 
αρμόδιων για το ραδιοφάσμα αρχών των 
άλλων κρατών μελών το σχέδιο μέτρου, 
μαζί με το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το 
μέτρο, κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, εφόσον ισχύει, 
και σε κάθε περίπτωση μόνο κατά ένα 
στάδιο της προετοιμασίας του το οποίο της 
επιτρέπει να παράσχει στην Επιτροπή και 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς και σταθερές πληροφορίες για 
όλα τα σχετικά θέματα.

δικαιώματα για τη χρήση ραδιοφάσματος, 
ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, θέτει 
συγχρόνως στη διάθεση της Επιτροπής και 
των αρμόδιων για το ραδιοφάσμα αρχών 
των άλλων κρατών μελών το σχέδιο 
μέτρου, μαζί με το σκεπτικό στο οποίο 
βασίζεται το μέτρο, κατόπιν ολοκλήρωσης 
της δημόσιας διαβούλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ, εφόσον ισχύει, και σε κάθε 
περίπτωση μόνο κατά ένα στάδιο της 
προετοιμασίας του το οποίο της επιτρέπει 
να παράσχει στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς και σταθερές πληροφορίες για 
όλα τα σχετικά θέματα.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών 
κανόνων για την εφαρμογή ενός ή 
περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων 
πρόσβασης κατά την έννοια των άρθρων 
17 και 19 και του παραρτήματος Ι σημεία 
2 και 3, και του παραρτήματος ΙΙ,

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών 
κανόνων για την εφαρμογή ενός ή 
περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων 
πρόσβασης κατά την έννοια των άρθρων 
17 και του παραρτήματος Ι σημεία 2 και 3, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις 



PE522.810v02-00 32/50 AD\1015295EL.doc

EL

σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις 
παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελευθερία παροχής και χρήσης ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εύλογη 

διαχείριση της κίνησης

Ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο,
εξειδικευμένη υπηρεσία και εύλογη και 
αιτιολογημένη διαχείριση της κίνησης

δεδομένων

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους μέσω της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(1) Η ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο 
εξασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 14 
προκειμένου να δοθεί στους τελικούς
χρήστες η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση 
και να διανέμουν όλες τις πληροφορίες και
τα περιεχόμενα της επιλογής τους, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες και τερματικό εξοπλισμό της 
επιλογής τους μέσω της υπηρεσίας
ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ανεξαρτήτως της πηγής ή του στόχου 
αυτών των πληροφοριών, των 
περιεχομένων, των εφαρμογών ή των 
υπηρεσιών.

Στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
πρόσβασης επιβάλλεται γενική 
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υποχρέωση μεταφοράς δεδομένων 
σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν ούτε αποτρέπουν χρήση 
οποιουδήποτε τερματικού εξοπλισμού 
από τελικούς χρήστες με στόχο την 
πρόσβαση και τη διανομή πληροφοριών 
και περιεχόμενου μέσω της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό δεν θίγει 
τα δικαιώματα των κρατών μελών να 
χορηγούν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ. 

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις εν λόγω 
συμφωνίες που σχετίζονται με τους 
όγκους δεδομένων, να επωφελούνται από 
τυχόν προσφορές των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
στο διαδίκτυο.

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους την 
αρχή της δικτυακής ουδετερότητας, να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο διαφημίζουν 
τον ελάχιστο εγγυημένο όγκο δεδομένων 
και την ελάχιστη εγγυημένη ταχύτητα που 
μπορούν να παρέχουν και όχι τη μέγιστη 
ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών σχετικά με 
τους όγκους δεδομένων και τις 
ταχύτητες, δεν επιτρέπεται η απαλοιφή 
συγκεκριμένου περιεχομένου, υπηρεσιών 
ή εφαρμογών από τον όγκο κατανάλωσης 
ή η εξαίρεσή τους από ενδεχόμενο
στραγγαλισμό μετά την κατανάλωση του 
συμφωνημένου όγκου δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε ένα ανοικτό και χωρίς διακρίσεις διαδίκτυο πρέπει να λάβει τη μορφή 
δικαιώματος και όχι ελευθερίας και το ανοικτό διαδίκτυο βάσει της βέλτιστης προσπάθειας με 
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, πληροφορίες, περιεχόμενα και εφαρμογές πρέπει να 
αποτελέσει τον κανόνα.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι 
να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή οι πάροχοι
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών
δύνανται να προσφέρουν σε έναν 
περιορισμένο αριθμό χρηστών με 
ελεγχόμενη πρόσβαση, την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω ενός 
κλειστού δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο του διαδικτύου ή να έχουν 
ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με
περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες του 
ανοικτού διαδικτύου.

Όταν οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται με 
τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ο εν λόγω πάροχος μεριμνά, 
σύμφωνα με την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας, ώστε να μην 
περιορίζονται η απόδοση, το προσιτό 
κόστος ή η ποιότητα των υπηρεσιών 
ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι ελεύθεροι 
να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους για 
τη μετάδοση των σχετικών όγκων 
δεδομένων ή κίνησης ως εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική 

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επίσης, δεν 
επηρεάζει τα υφιστάμενα και γενικώς 
αποδεκτά τεχνικά πρότυπα και την 
περαιτέρω εξέλιξή τους και δεν αποβαίνει 
εις βάρος της γενικής απόδοσης, του 
προσιτού κόστους ή της ποιότητας των 
υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες 
παρέχονται μόνο εάν η χωρητικότητα 
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χωρητικότητα. Η παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δεν επηρεάζει κατά 
επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο την 
γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

δικτύου επαρκεί για την παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών, πέραν της ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες επιτρέπονται 
μόνον όταν υφίσταται αποδεδειγμένα 
τεχνική και πρακτική ανάγκη για αυτές 
που υπερβαίνει το ατομικό οικονομικό 
συμφέρον, για τη δυνατότητα παροχής 
κρίσιμων εφαρμογών σε πραγματικό 
χρόνο ή εφαρμογών που απαιτούν 
ιδιαίτερη ασφάλεια σε ορισμένη 
ποιότητα.

Η χρήση εμπορικών προσφορών από 
τελικούς χρήστες ή παρόχους 
περιεχομένου ή εφαρμογών με στόχο την 
στήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών 
πρέπει να γίνεται σε εθελοντική και 
αμερόληπτη βάση. Όταν η χωρητικότητα 
του δικτύου διαμοιράζεται μεταξύ 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, ο πάροχος 
των υπηρεσιών αυτών δημοσιεύει σαφή 
και μη επιδεχόμενα παρερμηνείες 
κριτήρια βάσει των οποίων διαμοιράζεται 
η χωρητικότητα του δικτύου.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
πρόσβασης που προσφέρουν ή διαθέτουν 
ταυτόχρονα στην αγορά εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υπόκεινται στην ίδια 
υποχρέωση προσφοράς όπως και μια 
υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 14. Δεν επιτρέπεται να 
κάνουν διάκριση σε βάρος άλλων 
παρόχων περιεχομένου που εξαρτώνται 
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από την υπηρεσία μεταφοράς του φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου και,  επιπλέον, 
υποχρεούνται να χρεώνουν διαφανείς και 
δίκαιες τιμές αγοράς για αυτήν την 
υπηρεσία.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου οι εθνικές αρχές να είναι σε 
θέση να εκτιμήσουν μια τέτοια πιθανή 
ουσιαστική ζημία, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτήματος, ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τις χωρητικότητες που έχουν 
εκχωρηθεί στα δύο είδη υπηρεσιών.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πάροχοι κάθετα ολοκληρωμένων 
δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δεν εισάγουν καμία διάκριση εις βάρος 
της κυκλοφορίας που δημιουργείται από 
τους παρόχους περιεχομένου, υπηρεσιών 
ή εφαρμογών που παρέχουν περιεχόμενο, 
υπηρεσίες ή εφαρμογές ανταγωνιστικές 
προς τις δικές τους υπηρεσίες ή τις 
υπηρεσίες που οι ίδιοι παρέχουν βάσει 
αποκλειστικών συμφωνιών.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η άσκηση των ελευθεριών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2
διευκολύνεται από την παροχή πλήρων 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 1, το άρθρο 26 παράγραφος 2 
και το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2.

(4) Οι τελικοί χρήστες και οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, 
μεταξύ άλλων και στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης και του πολιτισμού, καθώς 
και οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, 
λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, 
το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 
21α της οδηγίας 2002/22/EΚ καθώς και
με το άρθρο 25 παράγραφος 1, το άρθρο 
26 παράγραφος 2 και το άρθρο 27 
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τυχόν 
εφαρμοζόμενα εύλογα μέτρα διαχείρισης 
της κίνησης, τα οποία ενδέχεται να 
επηρεάζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, περιεχόμενο, εφαρμογές και 
υπηρεσίες, καθώς και τη διάδοση αυτών, 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 

(5) Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν έχουν σε καμία περίπτωση 
το δικαίωμα να περιορίσουν ρητά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1
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συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία 
η εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης 
της κίνησης. Τα εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης είναι διαφανή, 
αμερόληπτα, αναλογικά και απαραίτητα 
για τα εξής:

- διαγράφοντας, παρεμποδίζοντας, 
επιβραδύνοντας, υποβαθμίζοντας ή 
εισάγοντας διακρίσεις έναντι 
συγκεκριμένων περιεχομένων, 
εφαρμογών, υπηρεσιών, τερματικών 
εξοπλισμών ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
αυτών,

- αποδίδοντας προτεραιότητα σε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές, 
υπηρεσίες ή τερματικό εξοπλισμό ή 
συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών, ή

- μέσω ειδικών συμφωνιών καθορισμού 
των τιμών με τον τελικό χρήστη, που 
κάνουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, εφαρμογές, υπηρεσίες ή 
τερματικό εξοπλισμό ή συγκεκριμένες 
κατηγορίες αυτών να φαίνεται λιγότερο 
ελκυστική από οικονομική άποψη, 

α) την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή 
δικαστικής απόφασης, ή για την πρόληψη 
ή αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων·

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες 
είναι αναγκαία η εφαρμογή
αιτιολογημένων και εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κίνησης των δεδομένων.

Τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης των 
δεδομένων αναγνωρίζονται ως 
δικαιολογημένα και εύλογα, εάν 
εξυπηρετούν αποδεδειγμένα

β) τη διατήρηση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών 
που παρέχονται μέσω αυτού, και των 
τερματικών των τελικών χρηστών·

- τη διατήρηση της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών 
που παρέχονται μέσω αυτού, και των 
τερματικών των τελικών χρηστών, ή

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών σε τελικούς 
χρήστες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή 
τους εκ των προτέρων για την εφαρμογή 
παρόμοιων περιοριστικών μέτρων·

δ) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων - την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
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προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου εφόσον ανάλογοι τύποι κίνησης
αντιμετωπίζονται ισότιμα.

αποδεδειγμένης προσωρινής και έκτακτης 
συμφόρησης δικτύου και την 
αποτελεσματική διαχείριση της κίνησης
σε περίπτωση μιας τέτοιας οξείας 
συμφόρησης του δικτύου,

εφόσον σε αυτό το πλαίσιο όλα τα 
περιεχόμενα, οι εφαρμογές και οι 
υπηρεσίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας.

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Δεν επιτρέπεται να διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' όσο
είναι απολύτως αναγκαίο.

Τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης πρέπει 
να είναι διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά 
και αναγκαία και να υπόκεινται σε 
σαφείς, κατανοητούς και προσιτούς 
μηχανισμούς έννομης προστασίας.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο· ως εκ 
τούτου, όλες οι τεχνικές που 
ακολουθούνται για την επιθεώρηση ή 
ανάλυση των δεδομένων είναι σύμφωνες 
με τη νομοθεσία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Οι 
τεχνικές αυτές θα πρέπει να εξετάζουν 
μόνο τις επικεφαλίδες των πακέτων 
δεδομένων. Δεν διεξάγεται έλεγχος 
πακέτων πέραν αυτού του ελέγχου.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 32, για τον όσο το δυνατόν 
ακριβέστερο καθορισμό των αναγκαίων 
τεχνικών κριτηρίων σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5 σε σχέση με τις 
υφιστάμενες εξαιρέσεις. Για την 
στοιχειοθέτηση της ύπαρξης εξαιρετικής 
περίστασης πρέπει να εφαρμόζονται τα 
αυστηρότερα δυνατά κριτήρια.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι διατάξεις του άρθρου 23 
παράγραφος 5α (νέα) εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη διενέργειας δικαστικού 
ελέγχου και εφαρμογής σαφών, 
κατανοητών και προσιτών μηχανισμών 
έννομης προστασίας προκειμένου να 
αποτρέπεται ιδιωτικοποίηση της 
εφαρμογής του νόμου.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
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τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση 
με το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη 
συνεχή διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς 
διακρίσεις, με επίπεδο ποιότητας που 
αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και οι οποίες δεν εμποδίζονται 
από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε 
συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές, παρακολουθούν επίσης τις
επιπτώσεις των εξειδικευμένων υπηρεσιών
στην πολιτιστική ποικιλομορφία και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

τελικών χρηστών να επωφελούνται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παράγραφοι 
1 και 2 και τη συνεχή διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, σημείο 14 με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, διαπιστώνουν
επίσης ότι οι επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζουν την ελευθερία γνώμης και 
πληροφόρησης, την γλωσσική και
πολιτιστική ποικιλομορφία, την ελευθερία
και την ποικιλομορφία των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και στην καινοτομία.
Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την εφαρμογή εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κίνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5 και με την αρχή 
της δικτυακής ουδετερότητας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3α 
του άρθρου 21 παράγραφος 3α της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Τα εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης υπόκεινται σε 
τακτική επανεξέταση για να 
αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην 
Επιτροπή και τον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) για την 
παρακολούθηση και τα πορίσματά τους.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό υποχρεούνται να 
τεκμηριώνουν και να αναφέρουν αμέσως 
στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάθε 
εξαίρεση που ανακύπτει βάσει του 
άρθρου 23 παράγραφος 5 και κάθε 
επιμέρους μέτρο που λαμβάνεται εν 
προκειμένω από τους φορείς διαχείρισης 
της κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και έννομης 
προστασίας για τους τελικούς χρήστες 
που υφίστανται διακρίσεις, περιορισμούς, 
παρεμβολές, παρεμπόδιση ή 
στραγγαλισμό όσον αφορά το 
διαδικτυακό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή 
τις εφαρμογές.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφευχθεί η γενική
υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών για 
τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 
να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών 
χρηστών για πρόσβαση και διανομή 
περιεχομένου ή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 

Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση 
της ποιότητας υπηρεσιών για τις υπηρεσίες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών 
χρηστών για πρόσβαση και διανομή 
περιεχομένου ή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
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τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών σε 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό.

τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών και άλλα 
κανονιστικά μέτρα σε παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι 
λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο 
προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και 
στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού 
εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και 
ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις δεν 
εγκρίνονται για περίοδο δύο μηνών από 
την παραλαβή των πλήρων πληροφοριών 
από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της 
Επιτροπής και της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής ή εκτός εάν η Επιτροπή έχει 
ενημερώσει την εθνική ρυθμιστική αρχή 
για συντομευθείσα προθεσμία εξέτασης ή 
εκτός εάν η Επιτροπή έχει διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή συστάσεις. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις παρατηρήσεις ή συστάσεις της 
Επιτροπής και κοινοποιούν τις εγκριθείσες 
απαιτήσεις στην Επιτροπή και τον BEREC.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι 
λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο 
προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και 
στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού 
εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και 
ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις ή 
συστάσεις της Επιτροπής και κοινοποιούν 
τις εγκριθείσες απαιτήσεις στην Επιτροπή 
και τον BEREC. Ο BEREC καθορίζει και 
αναπτύσσει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της εύλογης 
διαχείρισης της κίνησης, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, βάσει του άρθρου 
23 και του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών για ζητήματα που 
αφορούν τις επιδόσεις της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους 
τελικούς χρήστες και τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν, σύμφωνα με τις εκτελεστικές 
πράξεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2·

δ) την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – υποσημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας σε ώρες αιχμής·

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της
ελάχιστης εγγυημένης ταχύτητας
δεδομένων για λήψη και μεταφόρτωση σε 
ώρες αιχμής καθώς και τα μέσα που 
τίθενται ανά πάσα στιγμή με γενικά 
αναγνωρισμένο τρόπο στη διάθεση των 
τελικών χρηστών, με τα οποία μπορούν 
να παρακολουθούν οι ίδιοι σε πραγματικό 
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χρόνο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
τις ταχύτητες μεταφόρτωσης και λήψης 
που έχουν στη διάθεσή τους·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – υποσημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός 
δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων·

(iv) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός 
δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και όλα τα μέτρα 
που προβλέπονται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 5· πρέπει επίσης να 
αναφέρονται τα μέσα που βρίσκονται ανά 
πάσα στιγμή στη διάθεση των τελικών 
χρηστών, με τα οποία μπορούν να 
ενημερωθούν με γενικά αναγνωρισμένο 
και κατανοητό τρόπο για τις εκάστοτε 
διαδικασίες μέτρησης και διαμόρφωσης 
της κίνησης δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό 
διανέμουν δωρεάν πληροφορίες δημόσιου 
ενδιαφέροντος στους τελικούς χρήστες, 
κατά περίπτωση, με τα ίδια μέσα που 
χρησιμοποιούν συνήθως για τις 

διαγράφεται



PE522.810v02-00 46/50 AD\1015295EL.doc

EL

επικοινωνίες τους με τους τελικούς 
χρήστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό σε τυποποιημένη μορφή και 
δύνανται να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα θέματα:

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες 
δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς 
που θα μπορούσαν να βλάψουν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών άλλων προσώπων, 
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 
δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων και των νομικών τους 
επιπτώσεων· και

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
έναντι κινδύνων που απειλούν την 
προσωπική ασφάλεια και έναντι της 
παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά 
δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στην 
κύρια τοποθεσία του τελικού χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών
τιμών ταχυτήτων, των μέσων ταχυτήτων 
και της ταχύτητας κατά τις ώρες αιχμής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής 
επίπτωσης της παροχής πρόσβασης σε 
τρίτους μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου·

(β) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στην 
κύρια τοποθεσία του τελικού χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
εγγυημένων τιμών ταχυτήτων, των μέσων 
ταχυτήτων και της ταχύτητας κατά τις 
ώρες αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνητικής επίπτωσης της παροχής 
πρόσβασης σε τρίτους μέσω ασύρματου 
τοπικού δικτύου·



AD\1015295EL.doc 47/50 PE522.810v02-00

EL

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο
19 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για ενδιάμεση χρονική περίοδο 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού].

(2) Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2, στο άρθρο 
19 παράγραφος 5 και στο άρθρο 23
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για ενδιάμεση χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού].

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

(3) Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 23
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 και το άρθρο 19
παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(5) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 5
και το άρθρο 23 παράγραφος 5 τίθενται σε 
ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II διαγράφεται

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

Στοιχεία δικτύου και σχετικές 
πληροφορίες

- Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
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προτύπων.

Λειτουργίες του δικτύου:

- σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:

- φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,

- εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, και

- εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
τα δεδομένα.
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