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πλέδξην Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Δλαιιαθηηθψλ Παξφρσλ (ECTA) 
Βξπμέιιεο, 24 Ινπλίνπ 2013 

«Πξνο κία Εληαία Επξωπαϊθή Αγνξά» 
Οκηιία ηνπ Γξα Λεσλίδα Καλέιινπ, Πξνέδξνπ BEREC 

 
 
Γηαθεθξηκέλνη χλεδξνη, 
 
Βξηζθφκαζηε εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε ηηο θχξηεο ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
ζηελ Δπξψπε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. χκθσλα κε κηα κειέηε ηεο ΔΔ γηα ην 2012 ζρεηηθά κε ην θφζηνο  
ηεο κε επξσπατθήο ελαξκφληζεο (non-Europe), ε επίηεπμε κηαο πξαγκαηηθά εληαίαο αγνξάο 
ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 0,9% αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ή ζε εηήζην φθεινο 110 δηζ. επξψ γηα 
ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Απφ πνιηηηθή άπνςε, κία εληαία αγνξά ζα θαζηζηνχζε 
πξαγκαηηθφηεηα δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο πλζήθεο. Πξψηνλ, ηελ ειεχζεξε 
δηάζεζε ππεξεζηψλ απφ ηνπο παξφρνπο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη, δεχηεξνλ, ην 
δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα θαηαλαιψλνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζε έλα εληαίν νηθνλνκηθφ 
ρψξν. 
 
Καηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηεο Πξνεδξίαο κνπ ζην BEREC, είρα ην πξνλφκην λα 
ζπλεξγαζηψ ζηελά κε πνιινχο απφ εζάο, αληαιιάζνληαο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη 
ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ην ξφιν ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θιάδνο ησλ επηθνηλσληψλ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ζα 
πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο εξσηεκάησλ  ηα νπνία  
είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηεο Δληαίαο Σειεπηθνηλσληαθήο Αγνξάο ζηελ Δπξψπε. 
 
Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο πξόζβαζεο ζε επξπδωληθά δίθηπα θαη ηελ παξνρή 
πεξηερνκέλνπ 
 
Η πξψηε ελφηεηα ησλ εξσηεκάησλ αθνξά ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ππνζηήξημε κηαο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο πξφζβαζεο ζε επξπδσληθά δίθηπα 
θαη ηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ. ε επίπεδν ππνδνκψλ, απηνί πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθή πξέπεη 
λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο βειηησκέλεο επξπδσληθήο 
θάιπςεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σα πθηζηάκελα εξγαιεία, πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί 
επαξθψο κέρξη ζήκεξα, φπσο νη κνλναπεπζπληηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο (one-stop 
shop), ε θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, απνηεινχλ βαζηθνχο 
παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε εληαία 
εμνπζηνδφηεζε κε ηε κνξθή «επξσπατθνχ δηαβαηεξίνπ», φπσο ηελ νξακαηίδεηαη ε Δπηηξνπή, 
ζα πξέπεη θπξίσο λα μεπεξαζηνχλ νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ 
ζπκθφξεζε θαη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο δηαηνκεαθέο ζπλέξγηεο ζηε ρξήζε ππνδνκψλ, ψζηε 
λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα 
ην Ραδηνθάζκα απαηηεί θαιχηεξν ζπληνληζκφ. Οη πθηζηάκελεο δψλεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 
πιήξσο απφ ηα θξάηε κέιε, ελψ λέεο δψλεο πξέπεη λα απειεπζεξσζνχλ, πξνζθέξνληαο 
ζηνπο παξφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ πξαγκαηηθά παλεπξσπατθέο ππεξεζίεο, θαηά 
ηξφπν ζπληνληζκέλν. 



2 

 

ε επίπεδν ππεξεζηψλ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο παξφρνπο, 
ψζηε λα πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ζπλδπαζηηθά πξντφληα, πνπ δε ζα 
απεπζχλνληαη πιένλ ζε εζληθφ, αιιά ζε επξσπατθφ θνηλφ. Θα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε, 
αληηζηνίρσο, ηηο επηπηψζεηο ζηε δήηεζε λέσλ κνληέισλ ρξήζεο, φπσο είλαη νη δπλαηφηεηεο 
απνζήθεπζεο ζην ππνινγηζηηθφ «ζχλλεθν» (cloud) θαη ηελ απνυινπνίεζε (virtualization) ηεο 
βηνκεραλίαο πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε κηαο πξαγκαηηθά εληαίαο αγνξάο, νη θαλφλεο 
ζρεηηθά κε ηα λέα κνληέια δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα 
ηζρχνληα ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηε δηαθήκηζε 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αλάπηπμε θαη λέεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαζψο θαη λα ππάξμνπλ απηά νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ην ζχλνιν ηεο 
επξσπατθήο νηθνλνκίαο. 
 
Η ξπζκηζηηθή αηδέληα γηα κηα Εληαία Ψεθηαθή Αγνξά 
Η δεχηεξε ελφηεηα ησλ εξσηεκάησλ αθνξά ηε δηακφξθσζε θαη ην ξφιν ηεο ξπζκηζηηθήο 
αηδέληαο γηα κηα Δληαία Φεθηαθή Αγνξά ζε έλα ηαρέσο κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πνηεο αιιαγέο είλαη φλησο αλαγθαίεο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ψζηε 
λα πξνσζεζεί ε ελαξκφληζε, ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην 
on-line εκπφξην  θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ; Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξσηνβνπιίεο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ 
ζπληνληζκνχ ησλ φξσλ εθρψξεζεο θάζκαηνο γηα θηλεηέο θαη αζχξκαηεο ππεξεζίεο; Πψο 
κπνξνχκε λα επζπγξακκίζνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 
θάζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκν πιαίζην γηα ηνπο παίθηεο 
ηεο αγνξάο; Πψο κπνξνχλ ηα πξντφληα πξφζβαζεο θαη νη ζρεηηθέο αγνξέο λα νξηζηνχλ ζην 
λέν πιαίζην; Πνηα είλαη ε θαηάιιειε θαλνληζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ over-the-top ππεξεζηψλ 
ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο παξαδνζηαθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ην πεξηερφκελν, ηελ πξφζβαζε ή ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο; Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 
BEREC θαη ησλ Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία; 
 
Μηα Εληαία Ψεθηαθή Αγνξά είλαη δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο Επξώπεο 
Η πνιηηηθή αηδέληα αλαγλσξίδεη επξέσο φηη κηα εχξπζκε ςεθηαθή αγνξά  ζα ρξεζίκεπε σο 
έλαπζκα / ζεηηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Σν 
αλαδπφκελν ςεθηαθφ νηθνζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ, θαζνιηθή 
επξπδσληθή θάιπςε θαη επηθνηλσλίεο ζε θάζε ζεκείν, σο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ παξνρή 
αδηάιεηπησλ ππεξεζηψλ κέζσ πνιιαπιψλ δηθηχσλ. Γηα λα γίλεη απηφ πξαγκαηηθφηεηα, 
απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη αιιαγέο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ άκεζα. 
 
Μηα ηζρπξή ππνδνκή ζηαζεξψλ (FTTC, FTTH) θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ (4G, LTE), απαηηείηαη 
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ψζηε λα παξέρεηαη επαξθήο ρσξεηηθφηεηα γηα ηε κεηαθνξά 
κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πξνο φινπο ζε πξνζηηέο ηηκέο. ήκεξα, εθαηνκκχξηα 
ζπλδξνκεηέο ζηελ Δπξψπε (Οιιαλδία, νπεδία, Γεξκαλία) θαη ζε φιν ηνλ θφζκν (Ιαπσλία, 
Νφηηα Κνξέα, ΗΠΑ, Απζηξαιία) έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηαζεξέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 
πςειήο ηαρχηεηαο κέζσ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ. Αληίζηνηρα, δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ηξίηεο 
(3G) θαη ηέηαξηεο (4G) γεληάο επεθηείλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Πξφζθαηα, αλαθνηλψζεθε φηη 
ζηελ Αζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξψηε δνθηκή δηθηχσλ πέκπηεο γεληάο (5G) κε ηαρχηεηεο 
άλσ ηνπ 1 Gigabit  αλά δεπηεξφιεπην. 
 
Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ 163 δίθηπα LTE ζε 70 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε 100 
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 90% βξίζθεηαη εθηφο Δπξψπεο (ΗΠΑ, Νφηηα Κνξέα, 
Ιαπσλία, Καλαδά θαη Απζηξαιία), ελψ κφλν ην 2% ησλ επξσπατθψλ λνηθνθπξηψλ έρεη 
πξφζβαζε ζε ππεξηαρέα επξπδσληθά δίθηπα, φπσο ε θπξία Neelie Kroes δήισζε ζήκεξα ην 
πξσί. 
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Λφγσ ηνπ ησξηλνχ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο ελνπνίεζεο ζηελ αγνξά, νη πάξνρνη 
θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Δπξψπε κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κεξηθέο ρηιηάδεο πειάηεο φηαλ νη 
δηεζλείο αληαγσληζηέο ηνπο έρνπλ ήδε πξνζειθχζεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ε 
ζεκεξηλή έιιεηςε ελαξκφληζεο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εκπφδηα ηφζν γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
φζν θαη γηα ηνπο παξφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δπξψπε ζηε δψλε ησλ 800MHz 
αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα ππνζηήξημεο απφ ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηα νπνία δελ ππήξμαλ ζηηο 
ΗΠΑ γηα ηε δψλε ησλ 700MHz. 
 
Παξφηη ε βηνκεραλία επηδηψθεη λα παξέρεη ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ ζα επηηξέπνπλ κηα  
πξσηνθαλή αμηνπνίεζε ηνπ ζπάληνπ πφξνπ ηνπ θάζκαηνο, ε θαηλνηνκία απφ κφλε ηεο δελ 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ζηελ  θίλεζε δεδνκέλσλ. Υξεηάδεηαη λα 
δηαηεζνχλ λέεο δψλεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο 
Ραδηνθάζκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ρξήζε 1200MHz απφ Δπξπδσληθέο Αζχξκαηεο 
Τπεξεζίεο. 
 
Ο θξίζηκνο ξόινο ηωλ Ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ 
 
 Η λέα επνρή πνπ αλαδχεηαη, επηθέξεη αλαηξνπέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ αγνξά, ηελ 
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Νέα επαγγέικαηα δεκηνπξγνχληαη, λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 
αλαδχνληαη, λέα πξφηππα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη θαη λέα ξπζκηζηηθά πξφηππα 
απαηηνχληαη. 
 
Πηζηεχσ φηη φινη ζπκθσλνχκε φηη ε επίηεπμε κηαο πξαγκαηηθά εληαίαο αγνξάο ζηελ Δπξψπε 
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ απαηηεί έλα πγηέο επηρεηξεκαηηθφ 
πεξηβάιινλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πνηέο είλαη νη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζην ηζρχνλ 
ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν καο έρεη νδεγήζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ θαηλνηνκία, ζηνλ 
αληαγσληζκφ θαη ζε ειθπζηηθέο ηηκέο γηα ηνλ θαηαλαισηή;  
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη θάζε θαλνληζηηθή ξχζκηζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ επξσπατθή αγνξά. 
Πιελ φκσο, είλαη ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηη κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ άιιεο ρψξεο πνπ 
έρνπλ εθαξκφζεη κε επηηπρία πξνεγκέλεο επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, είηε κέζσ 
κηαο πξνζέγγηζεο απνξξχζκηζεο, φπσο νη ΗΠΑ, είηε, κέζσ ηεο κειέηεο ηεο πνιηηηθήο πνπ 
αθνινπζείηαη ζηνλ θιάδν, φπσο ζε νξηζκέλεο αζηαηηθέο ρψξεο (Ιαπσλία, Νφηηα Κνξέα). Γηα 
λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα επνρή, είλαη αλαγθαίν λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ 
δεφλησο νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ θπβέξλεζε, ηνλ θιάδν, ηνπο επελδπηέο, ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Σν έξγν απηφ ελαπφθεηηαη θπξίσο ζε απηνχο πνπ ραξάζζνπλ 
πνιηηηθή θαη ζηνπο ξπζκηζηέο νη νπνίνη ζπλερψο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ πςεινχ 
επηπέδνπ πνιηηηθέο απνθάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο ψζηε λα 
ηζνξξνπήζνπλ κε επηηπρία αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 
 
Νέεο πξνθιήζεηο γηα ηε ξύζκηζε ζηελ θαηεύζπλζε κίαο εληαίαο αγνξάο 
 
Με δεδνκέλεο ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δνκή ηνπ θιάδνπ, ε 
ξχζκηζε αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο. Με βάζε ηε κειέηε ηεο ITU ην 2011 ζε 158 
ξπζκηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν, νη Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο παξαδνζηαθά έρνπλ αξκνδηφηεηεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, ηε δηαζχλδεζε, ηελ αδεηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη 
ηελ επνπηεία ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν, ηελ επνπηεία ησλ 
επξπεθπνκπψλ, ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ θαη νχησ θαζεμήο. 
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ην λέν ςεθηαθφ νηθνζχζηεκα, λέα δεηήκαηα αλαθχπηνπλ ζπλερψο ηα νπνία δελ άπηνληαη 
ησλ παξαδνζηαθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη  ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηα νπνία  απαηηνχλ ηε 
ιήςε θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ ιχζεσλ. 
 
ην πιαίζην απηφ, είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ε 
ξχζκηζε θαιείηαη λα εμηζνξξνπήζεη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα Δληαία Φεθηαθή Αγνξά θαη λα 
εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζην λέν νηθνζχζηεκα, φπσο: 
 
Η πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο δηθηπαθέο ππνδνκέο απφ φινπο ηνπο παξφρνπο, αλεμάξηεηα 
απφ ην εάλ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε νξηδφληηεο ή ζε θάζεηεο αγνξέο, ππφ θαζεζηψο ηζφηηκεο θαη 
κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδνπλ 
ην ζεκηηφ αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ππεξεζηψλ. 
 
Η Οπδεηεξφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ απαηηεί ηελ αδηάιεηπηε θίλεζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ θαη ηε δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 
ζπζθεπψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν, παξέρνληαο 
απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε 
δηάθνξεο πιαηθφξκεο. 
 
Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, ελφο ζπάληνπ πφξνπ πνπ έρεη 
ραξαθηεξηζζεί σο ην «νμπγφλν» ηεο δηαζπλδεδεκέλεο νηθνλνκίαο, εμαθνινπζεί λα είλαη 
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 
ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Νέεο δψλεο πξέπεη λα απειεπζεξσζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 
ηέηαξηεο (4G) θαη ζην εγγχο κέιινλ πέκπηεο γεληάο (5G). Γηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 
ξαδηνθάζκαηνο πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε ρξήζε 
επέιηθησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο.  
 
Η πξνβιεςηκφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ελζάξξπλζε 
ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε πξνψζεζε ηεο 
ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, ε απφ θνηλνχ πξφζβαζε ζην ξαδηνθάζκα, ε επέιηθηε 
αμηνπνίεζε ησλ θελψλ ξαδηνθάιπςεο θαη ησλ κε αδεηνδνηεκέλσλ δσλψλ θαη ηαπηφρξνλα, ε 
ελζάξξπλζε ηεο δπλακηθήο θαηαλνκήο θάζκαηνο, αλάινγα κε ηε δήηεζε. 
 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ πνξεία πξνο ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά, ε επξπδσληθή 
πξφζβαζε δελ είλαη κφλν κηα ππεξεζία, αιιά θαη κέξνο ηεο απνζηνιήο. Απηή ε θαζνιηθή 
πνιηηηθή πξφζβαζεο κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί κε ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο, είηε απφ ηελ αγνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ εηδηθψλ ηακείσλ 
θαζνιηθήο επξπδσληθήο ζχλδεζεο, φπνπ φινη νη πάξνρνη ζπλεηζθέξνπλ ηζφηηκα ην κεξίδην 
ηνπο, ή κέζσ πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
παξφρσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη απηή ηελ απνζηνιή. 
 
Η πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 
Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο. Απφ ηελ άπνςε απηή, είλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηεί έλα ζχλνιν 
ελαξκνληζκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε θνξεηφηεηα απφ 
πάξνρν ζε πάξνρν, ηε δηαθάλεηα ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θ.ιπ., θαη έλα Υάξηε 
Καηαλαισηψλ κε ηζρχ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη δηαζέζηκν ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ, ην 
νπνίν ζα επηβάιιεηαη σο ππνρξεσηηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε απηέο λα είλαη δηαθαλείο θαη 
δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά.  
 
Η πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ πςειήο 
ηαρχηεηαο σο εξγαιείσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Πνιηηηθέο απνξξήηνπ πξέπεη λα 
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γίλνληαη αληηιεπηέο σο δίθαηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο απφ ηνπο παξφρνπο. Ιδηαίηεξε δξάζε 
απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ απφ ηελ 
θπβεξλν-εγθιεκαηηθφηεηα, ηνλ θπβεξλν-εθθνβηζκφ θαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε επηβιαβέο θαη 
παξάλνκν πεξηερφκελν κέζα απφ ην θηιηξάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηαβάζκηζή ηνπ, 
ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο βνήζεηαο θ.ιπ.  
 
Νέεο κνξθέο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ πξνο κηα 
εληαία αγνξά πεξηερνκέλνπ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ 
«ζχλλεθνπ» (cloud), κέζσ θαηλνηφκσλ κνξθψλ ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη εληαίαο θνξνιφγεζεο 
ησλ ςεθηαθψλ αγαζψλ. 
 
Η ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αλάκεζα ζε δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα κία ζπλνιηθή 
απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά καο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Η 
ζπλεξγαζία ησλ ξπζκηζηψλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ, 
θαζψο θαη κε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ αζθάιεηα 
ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ο ζπληνληζκφο ζα κεηψζεη 
ηηο ζπγθξνχζεηο ή επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αξκνδηνηήησλ, ελψ παξάιιεια ζα 
δηεπθνιχλεη ηηο κνλναπεπζπληηθέο δηαδηθαζίεο «one stop shop» γηα ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 
 
Ο εληζρπκέλνο ξόινο ηνπ BEREC 
 
ε απηφ ην πιαίζην, ν ξφινο ηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ (BEREC) είλαη θαίξηνο. Σν BEREC παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλε 
ηερλνγλσζία, εμαζθαιίδεη θαιχηεξν ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη 
ελαξκνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ ζηηο εζληθέο αγνξέο. 
 
Έρνπκε κηα κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή θαη έλα ζηνρεπκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ 
αθνξά ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πξφζβαζεο λέαο γεληάο ζηελ Δπξψπε. Η  ζηξαηεγηθή απηή 
αλαζεσξείηαη ηαθηηθά ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζε έλα ηαρέσο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνζπαζνχκε λα ελδπλακψζνπκε θαη λα πξνζηαηεχζνπκε ηα δηθαηψκαηα 
ησλ θαηαλαισηψλ, αληηκεησπίδνληαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηαγσγή, ηε δηαθάλεηα 
ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο   θνξεηφηεηαο, 
ζε ζπλδπαζκφ κε κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ γηα ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 
Μέζσ ηεο ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζήο καο, ηε γλψζε γηα ηελ αγνξά θαη ην δηαξθή θαη 
αλνηρηφ δηάινγν κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ θιάδνπ, ζπκβάιινπκε ζηελ αλάπηπμε 
κηαο αληαγσληζηηθήο θαη δπλακηθήο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε. Η 
ζπλεξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεη πην εληαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, 
θαζψο εληζρχεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ BEREC ζηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, ηελ 
αγνξά, ηνπο θαηαλαισηέο θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα θνηλά ηνπ θιάδνπ. 
 
πκπεξάζκαηα 
 
Δπηηξέςηε κνπ λα νινθιεξψζσ, ιέγνληαο φηη κηα δπλακηθή Δληαία Φεθηαθή Αγνξά ζα 
απαηηήζεη φξακα, απνθαζηζηηθφηεηα, ζπκβηβαζκνχο, ζπζίεο θαη ρξεκαηνδφηεζε. 
Μηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή κηαο απνζπαζκαηηθήο ξπζκηζηηθήο 
παξέκβαζεο, αιιά ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπληνληζκέλεο θαη ζπλνιηθήο άπνςεο ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ δηαθπβεχνληαη. 
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Γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα ηφζν ησλ επελδχζεσλ φζν θαη ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηελ 
Δπξψπε, πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο ε αλάπηπμε κίαο ςεθηαθήο λννηξνπίαο θαη έλαο πςειφο βαζκφο e-mobility. 
Δδψ, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νθείινπλ λα έρνπλ δσηηθφ ξφιν. 
 
Ο ζρεδηαζκφο ζε ζεζκηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο δηαξζξσηηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο κε ζηφρν ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ 
Δζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ κε ηε ράξαμε επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ηε δπλακηθή θχζε ησλ 
παγθφζκησλ αγνξψλ. 
 
Καζψο νη αγνξέο θζάλνπλ ζε σξίκαλζε, ζα πξέπεη λα απνξπζκηζηνχλ πξνο φθεινο ηεο 
επειημίαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Αληίζηνηρα, φπνπ απαηηείηαη, ε ξχζκηζε ζα 
πξέπεη λα επεθηαζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί, ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζε 
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ ςεθηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο. 
 
Σν BEREC είλαη έηνηκν λα ππνζηεξίμεη ηε κεηάβαζε απηή κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ 
παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα, πξνβιεςηκφηεηα θαη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο γηα ηνπο 
επελδπηέο. Σαπηφρξνλα, ην BEREC παξακέλεη επέιηθην, αληρλεχεη ην ζθπγκφ ηεο αγνξάο θαη 
ζπλερψο πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Δκείο, νη ξπζκηζηέο, επηδηψθνπκε λα 
δηαζέζνπκε αλαβαζκηζκέλα δίθηπα ζε φινπο, ζε πξνζηηέο ηηκέο, θαη λα εμαζθαιίζνπκε 
πξνζηηή πνηνηηθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζε φιε ηελ Δπξψπε, πάληα θαη παληνχ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ηερλνινγία, ηνλ πάξνρν δηθηχνπ, ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ηε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή. 
 
Σν φξακά καο πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ηερλνινγίαο θηιηθήο πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ 
ζα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πνιίηε, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαπηχζζεηαη, λα κνξθψλεηαη, λα εξγάδεηαη δεκηνπξγηθά θαη λα πξννδεχεη. 
 
αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

 


