Δελτίο Τύπου
Στην έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας του σώματος των επικεφαλής των ρυθμιστικών
αρχών των χωρών μελών της ΕΕ (BEREC1) η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
την 25η Αυγούστου, οριστικοποιήθηκε και επικυρώθηκε το κείμενο των
Κατευθυντήριων Γραμμών2 αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2015/21203
σε σχέση με την Ουδετερότητα Δικτύου4. Το περιεχόμενο του εγγράφου του BEREC
θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του BEREC, το απόγευμα της 30ης Αυγούστου
αμέσως μετά την παρουσίαση των Κατευθυντήριων Γραμμών σε δημοσιογραφική
διάσκεψη στις Βρυξέλλες.
Το έγγραφο των Κατευθυντήριων Γραμμών, ως εκ της φύσης του και δεδομένου του
περιεχομένου του σχετικού Κανονισμού, περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες αποτελούν
προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των μελών του BEREC και, ως εκ τούτου, παρόλο που
διαμορφώνουν μια βάση κοινής προσέγγισης, δεν εγγυούνται την εναρμονισμένη
εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας από τα κράτη μέλη, η οποία θα αποτελέσει
μελλοντικό στόχο του BEREC.
Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της οριστικής
διαμόρφωσης του εγγράφου, και υποστήριξε θέσεις υπέρ της προστασίας του
καταναλωτή, της επιβολής αναλογικού βάρους εφαρμογής στους παροχείς, και της
αποφυγής δημιουργίας κλίματος αβεβαιότητας στην αγορά ηλεκτρονικών
επικοινωνιών αναφορικά με επενδύσεις σε δίκτυα και καινοτόμες υπηρεσίες. Την ίδια
στάση, εντός του πλαισίου που καθορίζουν πλέον οι Κατευθυντήριες Γραμμές,
προτίθεται να υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ και κατά τη διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς (ΥΜΕΕ, παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συνδέσμους καταναλωτών), ενόψει της διαμόρφωσης των λεπτομερών απαιτήσεων
που θα επιβληθούν στους παροχείς από τον ΕΡΗΕΤ. Η συνολική διαδικασία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
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Body of European Regulators of Electronic Communications. Συστάθηκε με τον Κανονισμό 1211/2009 με σκοπό να
συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις ρυθμιστικές
αρχές σε θέματα εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μέλη του είναι οι
ρυθμιστικές αρχές των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΓΕΡΗΕΤ είναι
μέλος του BEREC και εκπροσωπείται στις συναντήσεις της Ολομέλειας από τον Επίτροπο.
2
Βλ. άρθρο 5(3) του Κανονισμού 2015/2120
3
Regulation laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on
Universal Service and user rights relating to electronic communication networks and services, and Regulation
531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union
4
Διασφάλιση της ίσης και χωρίς διακρίσεις διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο
διαδίκτυο, και των δικαιωμάτων των χρηστών.

