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Θέμα: Αναφορά 0640/2013, του Matthias Ludwig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με ισχυρισμούς περί διακρίσεων εις βάρος των κατοίκων αγροτικών 
περιοχών όσον αφορά την πρόσβαση σε ειδήσεις και ενημέρωση μέσω του 
διαδικτύου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι το διαδίκτυο –το οποίο έχει αναχθεί σε βασική ανάγκη– θα έπρεπε 
να είναι οργανωμένο τεχνικά και νομικά κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι πολίτες να μπορούν να 
το χρησιμοποιούν ουσιαστικά. Κατά την άποψη του αναφέροντος, οι άνθρωποι έχουν το 
δικαίωμα και το καθήκον να ενημερώνονται σχετικά με τον πολιτικό και τον κοινωνικό βίο. 
Τα νέα μέσα διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οι 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς/ειδησεογραφικές υπηρεσίες παρέχουν ολοένα και 
περισσότερη ενημέρωση μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, για τους ανθρώπους, όπως ο 
αναφέρων, που ζουν σε αγροτικές περιοχές, η πρόσβαση στην ενημέρωση είναι περιορισμένη 
λόγω των τεχνικών και νομικών όρων που επιβάλλουν οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών 
για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνεπώς, ο αναφέρων θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο 
εισάγονται διακρίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μόνο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτό 
συνεπάγεται ότι τίθενται όρια ως προς την ταχύτητα και τον όγκο των δεδομένων σε 
σύγκριση με την ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο που έχουν στη διάθεσή τους οι 
κάτοικοι των πόλεων. Παρατηρεί ότι σήμερα πολλές δραστηριότητες, όπως η πληρωμή των 
φόρων, οι ασφάλειες, οι τραπεζικές συναλλαγές κ.λπ., μπορούν ουσιαστικά να 
διεκπεραιωθούν μόνο μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ταχεία σύνδεση 
στο διαδίκτυο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ασύρματες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες 
στις αγροτικές περιοχές δεν επαρκούν για τις σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες αυξημένης 
ροής δεδομένων. Επιπλέον, είναι δυσανάλογα ακριβότερες σε σύγκριση με την ενσύρματη 
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σύνδεση στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λόγω όγκου,  μόνο σε 
περιορισμένο βαθμό, ενώ δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή καταρχήν συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι "το διαδίκτυο –το οποίο έχει αναχθεί 
σε βασική ανάγκη– θα έπρεπε να είναι οργανωμένο τεχνικά και νομικά κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι πολίτες να μπορούν να το χρησιμοποιούν ουσιαστικά" και ότι "τα νέα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση." 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως εκ τούτου έναν φιλόδοξο στόχο για (i) βασική 
ευρυζωνική κάλυψη, διαθέσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες μέχρι το 2013 και μέχρι 
το 2020 (ii) πρόσβαση σε μεγαλύτερη διαδικτυακή ταχύτητα έως και 30 Mbps για όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες (iii) σύνδεση στο διαδίκτυο ταχύτερη από 100 Mbps για το 50% 
τουλάχιστον των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή 
καταβάλλει προσπάθειες για την καθιέρωση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για τη 
βελτίωση των δικτύων και των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς υψηλής 
ταχύτητας, που θα ενισχύσουν παράλληλα τον ανταγωνισμό, θα μειώσουν το κόστος της 
ανάπτυξης τέτοιων δικτύων και του συντονισμού του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη, 
σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται περαιτέρω στην πρωτοβουλία ενιαίας αγοράς 
"Συνδεδεμένη Ήπειρος". Επιπρόσθετα, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω προώθηση της 
κρατικής χρηματοδότησης ιδίως στις αγροτικές περιοχές, η Επιτροπή αναθεώρησε τον 
Ιανουάριο του 2013 τις κατευθυντήριες γραμμές της για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ 
περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα  των ευρυζωνικών συνδέσεων. Επιπλέον, οι τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα αποτελέσουν έναν 
από τους τέσσερις κύριους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώσουν 
τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στη διάρκεια της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερες δαπάνες στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας  σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2007- 2013 
(όπου τα διατιθέμενα ποσά έφταναν σε ύψος τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Στο έτος 2012, 95,5 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχαν πρόσβαση σε ένα  τουλάχιστον 
σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο (Γερμανία:  96,6 %).  Εάν ληφθούν υπόψη και άλλες τεχνολογίες 
όπως λ.χ. τα ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας LTE η οι δορυφορικές υπηρεσίες, τόσο 
η ΕΕ όσο και η Γερμανία έχουν πετύχει το στόχο της κάλυψης 100% σε βασικές ευρυζωνικές 
υπηρεσίες το 2103 (τηλεφόρτωση με ταχύτητα έως και 20 Μbps).

Οι τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), οι οποίες παρέχουν ταχύτητα τουλάχιστον 30 
Mbps, διατίθενται σε περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά της ΕΕ (53,8 % στο τέλος του 
2012), γεγονός που δείχνει ότι  έχει επιτευχθεί κατά το ήμισυ ο στόχος της παροχής 
ευρυζωνικών δικτύων με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps σε όλα τα νοικοκυριά μέχρι το 
2020. Ωστόσο, μόνο το 12% των σταθερών ευρυζωνικών συνδρομών στην ΕΕ και μόνο το 
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4,9 % στη Γερμανία (Ιανουάριος 2013) λειτουργούν με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps, 
γεγονός που δείχνει ότι υφίσταται πρόβλημα ζήτησης πάρα προσφοράς.

Στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, μόνο το 83,2% των νοικοκυριών (στο τέλος του 2012) έχουν 
τη δυνατότητα συνδρομής σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες (Γερμανία: 85,6 %).  Ωστόσο, 
σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αναφέροντα, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι 
εισάγονται διακρίσεις, καθώς οι νέες ασύρματες τεχνολογίες (λ.χ. ευρυζωνικά δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας LTE, δορυφορικές υπηρεσίες) παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως λ.χ. η ηλεκτρονική τραπεζική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις οποίες επιθυμεί να χρησιμοποιεί ο αναφέρων και αποτελούν 
ένδειξη ότι σε αυτούς τους τομείς παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην τρέχουσα βασική 
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η διαφορές στην τιμή του ασύρματου σε σχέση 
με το ενσύρματο δίκτυο δεν είναι πλέον σημαντικές, ειδικά στη Γερμανία, όπου το κόστος 
της σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. .

Συμπέρασμα

Ο καλύτερος τρόπος για να παρασχεθεί βοήθεια στον αναφέροντα, θα ήταν να του 
παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες 
στη Γερμανία και ιδίως στην περιοχή στην οποία διαμένει. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
από τη γερμανική διαδικτυακή πύλη http://www.zukunft-breitband.de/, η οποία περιλαμβάνει 
επίσης έναν χάρτη διαδικτυακών υπηρεσιών με όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου 
και τις τιμές των υπηρεσιών τους στην περιοχή όπου διαμένει ο αναφέρων. 


