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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Tο ανοιχτό διαδίκτυο και η δικτυακή 
ουδετερότητα στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2011) 0222 τελικό της 19ης 
Απριλίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην 
Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση της xx xx xxxx προς το Συμβούλιο σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Tο ανοιχτό 
διαδίκτυο και η δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα (2009/C 
308/02) της 18ης Δεκεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1 (8) (ζ) και 8 (§4) (ζ) της οδηγίας 2009/140/ΕΚ της 25ης 
Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί την οδηγία 2002/21/ΕΚ της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 22(3) και 30(6) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία 
και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 1 (14) (ζ) της οδηγίας 2009/136/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2009 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 
2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, 

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τη δημιουργία Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2010) 0245 τελικό της 19ης Μαΐου 
2010 σχετικά με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη,
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 σχετικά με το 
"Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη",

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2011) 206 τελικό της 13ης 
Απριλίου 2011 σχετικά με την «Πράξη της ενιαίας αγοράς». Δώδεκα δράσεις για την 
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης - Μαζί για μια νέα ανάπτυξη",

– έχοντας υπόψη τη σύνοδο "Ανοιχτό διαδίκτυο και δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη" 
που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες στις 11 Νοεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει συμπεράσματα για το 
ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη κατά το Συμβούλιο 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και  Ενέργειας της 13ης Δεκεμβρίου 2011,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί έως τις 
25 Μαΐου 2011 με τη δέσμη μεταρρυθμίσεων των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ του 2009 και 
ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αρχές της 
Συνθήκης της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο γίνονται σεβαστά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τις αρχές της ουδετερότητας και του ανοικτού χαρακτήρα του Δικτύου και να 
προωθήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση σε και να διανέμουν 
πληροφορίες και να θέτουν σε λειτουργία τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της επιλογής 
τους, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ζήτησε από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) να εξετάσει τους φραγμούς που 
τίθενται στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών, στην παρεμπόδιση ή τη φίμωση της 
κυκλοφορίας στο διαδίκτυο καθώς και στη διαφάνεια και την ποιότητα υπηρεσίας στα 
κράτη μέλη,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες του Διαδικτύου προσφέρονται σε διεθνή κλίμακα 
και ότι το Διαδίκτυο βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα ότι, όπως υπογραμμίζεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο
για την Ευρώπη, η ευρυζωνικότητα και το Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικούς κινητήριους 
μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί πλήρως το 
δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας παρά μόνο εάν δώσει ερεθίσματα για μια καλά 
λειτουργούσα εσωτερική ψηφιακή αγορά, 
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1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και συμφωνεί με την ανάλυση, και ιδίως 
σχετικά με την ανάγκη να διατηρηθεί ο ανοιχτός και ουδέτερος χαρακτήρας του 
Διαδικτύου·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την παρούσα ανάλυση δεν υπάρχει σαφής ανάγκη για 
επιπρόσθετη ρυθμιστική παρέμβαση στο θέμα της ουδετερότητας του δικτύου·

3. χαιρετίζει το έργο του BEREC σε αυτό τον τομέα και καλεί τα κράτη μέλη και ιδίως τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να συνεργαστούν στενά με τον BEREC·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συνεκτική προσέγγιση στο θέμα της 
ουδετερότητας του δικτύου και αποτελεσματική εφαρμογή της αναθεωρημένης δέσμης 
ενωσιακών μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες·

5. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε λύση προταθεί στο θέμα της ουδετερότητας του δικτύου θα 
πρέπει να εξασφαλίζει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών και ιδίως μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, μαζί με την Επιτροπή, έτσι 
ώστε η ΕΕ να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του Διαδικτύου·

7. αναγνωρίζει ότι απαιτείται λογική διαχείριση της κυκλοφορίας έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η συνδεσιμότητα των τελικών χρηστών δεν διαταράσσεται από
συμφόρηση στο δίκτυο, αλλά ζητεί διαφάνεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας·

8. επισύρει την προσοχή σε ενδεχόμενες προκλήσεις κατά την απομάκρυνση από την 
ουδετερότητα δικτύου, μεταξύ των οποίων η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο 
αποκλεισμός της καινοτομίας, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, η έλλειψη 
επίγνωσης των καταναλωτών, και παραβίαση της ιδιωτικότητας, και στο γεγονός ότι η 
έλλειψη ουδετερότητας του δικτύου βλάπτει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
όσο και την κοινωνία συνολικά·

9. υπενθυμίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ αποβλέπει στην προώθηση του 
πραγματικού ανταγωνισμού και κατά συνέπεια ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα της 
ουδετερότητας του δικτύου πρέπει, επιπλέον από το υφιστάμενο δίκαιο του 
ανταγωνισμού, να προσφέρει εργαλεία για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αντι-
ανταγωνιστικών πρακτικών ενδέχεται να εμφανιστούν, ενώ παράλληλα να οδηγεί σε 
επενδύσεις και να διευκολύνει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα·

10. θεωρεί ότι η διαφάνεια, η ποιότητα υπηρεσίας και η ευκολία αλλαγής παρόχων αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουδετερότητα δικτύου διασφαλίζοντας την ελευθερία 
επιλογής και την ικανοποίηση των αιτημάτων των τελικών χρηστών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει την ανάγκη για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με 
την ουδετερότητα δικτύου έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός και η ελευθερία 
εκλογής των καταναλωτών·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


