
EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�

�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0418/2001

19/09/2001

***II
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συ µ για την έκδοση
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συ µ της
17 Σεπτε µ 2001 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώ µ των
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
(καθολικής υπηρεσίας )
(COD 2000/00183)













10421/1/01 REV 1 ZAC/vd
DG C I   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2001
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0183 (COD)

10421/1/01 REV 1

LIMITE

ECO 199
CODEC 674

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση

της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συµβουλίου της
17ης Σεπτεµβρίου 2001 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Οδηγία
καθολικής υπηρεσίας)



10421/1/01 REV 1 ZAC/vd 1
DG C I   EL

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/.../EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε, 19.12.2000, σ. 238.
2 ΕΕ C 139, 11.5.2001, σ. 15.
3 ΕΕ C 144, 16.5.2001, σ. 60.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...(δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η ελευθέρωση του τηλεπικοινωνιακού τοµέα και η ενίσχυση του ανταγωνισµού και των

επιλογών στις υπηρεσίες επικοινωνιών συµβαδίζουν µε την παράλληλη δράση για τη θέσπιση

εναρµονισµένου κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την παροχή της καθολικής

υπηρεσίας. Η έννοια της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να αντανακλά την

πρόοδο της τεχνολογίας, την εξέλιξη της αγοράς και τις µεταβολές στις απαιτήσεις των

χρηστών. Το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 1998 για την πλήρη ελευθέρωση της

αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Κοινότητα, καθόρισε το ελάχιστο πεδίο εφαρµογής των

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας καθώς και κανόνες για τη χρηµατοδότηση και την

κοστολόγησή του.

(2)  Η Κοινότητα συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτή, δυνάµει του άρθρου 153 της

συνθήκης.

(3) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν αναλάβει δεσµεύσεις σχετικά µε το κανονιστικό

πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της συµφωνίας του

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για τις βασικές τηλεπικοινωνίες. Κάθε µέλος του

ΠΟΕ έχει το δικαίωµα να καθορίσει το είδος της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας που

επιθυµεί να διατηρήσει. Οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θα λογίζονται, καθ�εαυτές, ως

αντι-ανταγωνιστικές, υπό τον όρο ότι θα εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή, αµερόληπτο

και ανταγωνιστικά ουδέτερο και δεν θα είναι περισσότερο επαχθείς από όσο απαιτείται για το

είδος της καθολικής υπηρεσίας που καθορίζεται από το µέλος.

(4) Η εξασφάλιση καθολικής υπηρεσίας, (δηλ. η παροχή καθορισµένης στοιχειώδους δέσµης

υπηρεσιών σε όλους του τελικούς χρήστες σε προσιτή τιµή), είναι δυνατόν να συνεπάγεται

την παροχή µερικών υπηρεσιών σε ορισµένους τελικούς χρήστες, σε τιµές που διαφέρουν από

εκείνες που προκύπτουν από συνήθεις συνθήκες αγοράς. Ωστόσο, η αποζηµίωση των

επιχειρήσεων οι οποίες καθορίζονται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, υπό τις

συνθήκες αυτές, δεν πρέπει να οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού, εάν οι καθορισµένες

επιχειρήσεις αποζηµιώνονται για το συνεπαγόµενο καθαρό κόστος και εάν το καθαρό κόστος

καλύπτεται µε ανταγωνιστικώς ουδέτερο τρόπο.
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(5) Σε µια ανταγωνιστική αγορά, ορισµένες υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις

επιχειρήσεις παροχής διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις και

άλλες θα πρέπει να ισχύουν µόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά

ή έχουν ορισθεί ως φορείς εκµετάλλευσης καθολικής υπηρεσίας.

(6) Το σηµείο απόληξης του δικτύου αντιπροσωπεύει το όριο, για ρυθµιστικούς σκοπούς, µεταξύ

του ρυθµιστικού πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

της ρύθµισης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Η εθνική κανονιστική αρχή

είναι αρµόδια για τον ορισµό του τόπου του σηµείου απόληξης του δικτύου, εφόσον

απαιτείται, βάσει προτάσεως των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.

(7) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που ορίζονται

στο Κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται, µε την οριζόµενη ποιότητα, σε όλους τους τελικούς χρήστες της

επικράτειάς τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, και, λαµβανοµένων υπόψη των

ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιµή. Τα κράτη µέλη µπορούν, στη συνάρτηση των

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και βάσει των εθνικών συνθηκών, να λαµβάνουν

συγκεκριµένα µέτρα για τους καταναλωτές, σε αγροτικές ή γεωγραφικά αποµονωµένες

περιοχές, προκειµένου να εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που ορίζονται

στο Κεφάλαιο ΙΙ και την προσιτότητα των υπηρεσιών αυτών, καθώς και να εξασφαλίζουν την

πρόσβαση αυτή, υπό τις ίδιες συνθήκες, ιδίως, για τους ηλικιωµένους, τα µειονεκτούντα

άτοµα και τα άτοµα µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Τα µέτρα αυτά µπορούν επίσης να

περιλαµβάνουν µέτρα, τα οποία αφορούν ευθέως τους καταναλωτές µε ειδικές κοινωνικές

ανάγκες, παρέχοντας στήριξη σε συγκεκριµένους καταναλωτές, π.χ. µε ειδικά µέτρα, τα

οποία λαµβάνονται µετά την εξέταση µεµονωµένων αιτηµάτων, όπως η άφεση χρεών.

(8) Θεµελιώδης απαίτηση της καθολικής υπηρεσίας είναι να παρέχει στους χρήστες, κατόπιν

αιτήµατος, σύνδεση µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις, σε προσιτή τιµή.

Η απαίτηση περιορίζεται σε µια µόνο σύνδεση δικτύου στενής ζώνης, η παροχή της οποίας

µπορεί να περιορίζεται από τα κράτη µέλη στην κύρια θέση/κύρια κατοικία του τελικού

χρήστη, και δεν επεκτείνεται στο ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN), το οποίο

επιτρέπει να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συνδέσεις. ∆εν θα πρέπει να

υπάρχουν περιορισµοί στα τεχνικά µέσα µε τα οποία παρέχεται η σύνδεση, έτσι ώστε να

επιτρέπεται εξίσου η χρήση ενσύρµατων ή ασύρµατων τεχνολογιών· επίσης, δεν θα πρέπει να
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υπάρχουν περιορισµοί ως προς το ποιοί φορείς εκµετάλλευσης θα φέρουν µέρος ή όλες τις

υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Οι συνδέσεις µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε

σταθερές θέσεις θα πρέπει να είναι ικανές να υποστηρίζουν, εκτός της οµιλίας, επικοινωνίες

δεδοµένων σε ταχύτητες κατάλληλες για πρόσβαση, σε επιγραµµικές υπηρεσίες, όπως αυτές

που παρέχονται µέσω του κοινόχρηστου ∆ιαδικτύου. Η ταχύτητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο,

όπως φαίνεται από την πλευρά του χρήστη, µπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,

συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης του ή των φορέων παροχής µε το ∆ιαδίκτυο καθώς και

της εφαρµογής για την οποία χρησιµοποιείται η σύνδεση. Ο ρυθµός δεδοµένων που δύναται

να υποστηριχθεί από µια µεµονωµένη σύνδεση στενής ζώνης στο δηµόσιο τηλεφωνικό

δίκτυο, εξαρτάται από τις δυνατότητες του τερµατικού εξοπλισµού του συνδροµητή και από

τη σύνδεση. Για τον λόγο αυτό, δεν ενδείκνυται να ορισθεί συγκεκριµένος ρυθµός δεδοµένων

ή δυφιακός ρυθµός, σε κοινοτικό επίπεδο. Επί του παρόντος, οι διαθέσιµοι διαποδιαµορφωτές

φωνητικής ζώνης προσφέρουν, κατά κανόνα, ρυθµό δεδοµένων της τάξεως των 56 kbit/s και

τον προσαρµόζουν αυτόµατα για να αντιµετωπίσουν τη µεταβλητή ποιότητα γραµµής, µε

αποτέλεσµα ο επιτυγχανόµενος ρυθµός δεδοµένων να είναι ενδεχοµένως χαµηλότερος από

56 kbit/s. Απαιτείται ευελιξία, αφενός µεν, για να µπορούν τα κράτη µέλη να λαµβάνουν

µέτρα, όταν απαιτείται, για να εξασφαλίζουν ότι οι συνδέσεις µπορούν να υποστηρίζουν

αυτούς τους ρυθµούς δεδοµένων, αφετέρου δε, για να µπορούν τα κράτη µέλη, ανάλογα µε

την περίπτωση, να επιτρέπουν ρυθµούς δεδοµένων κατώτερους από το ανώτατο αυτό όριο

των 56 kbits/s προκειµένου, π.χ., να εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες των ασύρµατων

τεχνολογιών (συµπεριλαµβανοµένων των κυψελωτών ασύρµατων δικτύων) για την παροχή

καθολικής υπηρεσίας σε µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού. Αυτό ενδέχεται να έχει

ιδιαίτερη σηµασία σε µερικές υπό προσχώρηση χώρες, όπου η διάδοση των παραδοσιακών

τηλεφωνικών συνδέσεων παραµένει σχετικά χαµηλή. Στις περιπτώσεις που η σύνδεση µε το

δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις είναι σαφώς ανεπαρκής προκειµένου να

υποστηρίξει την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα

να απαιτούν να αναβαθµίζεται η σύνδεση στο επίπεδο που απολαύει η πλειοψηφία των

συνδροµητών, ώστε να εξασφαλίζεται ρυθµός δεδοµένων επαρκής για την πρόσβαση στο

∆ιαδίκτυο. Σε όσες περιπτώσεις τα εν λόγω ειδικά µέτρα συνεπάγονται επιπλέον καθαρό

κόστος για τους ενδιαφερόµενους καταναλωτές, το καθαρό αποτέλεσµα είναι δυνατόν να

συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής

υπηρεσίας.
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(9) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν τα κράτη µέλη να καθορίζουν
διαφορετικές επιχειρήσεις για την παροχή των στοιχείων δικτύου και υπηρεσιών της
καθολικής υπηρεσίας. Οι καθορισµένες επιχειρήσεις που παρέχουν στοιχεία δικτύου µπορούν
να υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης που είναι
αναγκαίες και αναλογικές για την εκπλήρωση όλων των εύλογων αιτηµάτων σύνδεσης στο
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις και πρόσβασης στις διαθέσιµες στο κοινό
τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις.

(10) Ως προσιτή τιµή νοείται η τιµή που ορίζουν τα κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο, υπό το πρίσµα
των ειδικών εθνικών προϋποθέσεων, και µπορεί να περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών
τιµολογίων ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης ή ειδικές επιλογές τιµολογίου για την
αντιµετώπιση των αναγκών των χρηστών µε χαµηλό εισόδηµα. Η οικονοµική προσιτότητα
για τους µεµονωµένους καταναλωτές, συνδέεται µε τη δυνατότητά τους να παρακολουθούν
και να ελέγχουν τις δαπάνες τους.

(11) Οι πληροφορίες καταλόγου και η υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου αποτελούν ουσιαστικό
µέσο πρόσβασης στις διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες τηλεφωνίας και µέρος της υποχρέωσης
παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι χρήστες και οι καταναλωτές επιθυµούν πλήρεις
καταλόγους και υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που να καλύπτει όλους τους
καταχωρισµένους συνδροµητές τηλεφώνου και τους αριθµούς τους (τόσο τους σταθερούς
όσο και τους κινητούς) και την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών χωρίς διακρίσεις.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της ..., για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία
δεδοµένων) 1, οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να καθορίσουν εάν και ποιες από τις
προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες τους θα συµπεριληφθούν σε δηµόσιο κατάλογο
συνδροµητών.

(12) Είναι σηµαντικό να υπάρχει επαρκής αριθµός κοινόχρηστων τηλεφώνων για τους πολίτες.
Είναι επίσης σηµαντικό οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τους αριθµούς
κλήσης έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης
(«112») από οποιοδήποτε τηλέφωνο, συµπεριλαµβανοµένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων,
χωρίς χρήση µέσου πληρωµής. Η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά µε την ύπαρξη του αριθµού
«112», αποστερεί τους πολίτες από την πρόσθετη ασφάλεια που τους παρέχει η ύπαρξη του
αριθµού αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους σε άλλα
κράτη µέλη.

                                                
1 Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(13) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίζουν
την πρόσβαση και την οικονοµική προσιτότητα όλων των διαθέσιµων στο κοινό
τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις για µειονεκτούντες χρήστες και για χρήστες µε
ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Στα ειδικά µέτρα για µειονεκτούντες χρήστες θα ήταν δυνατό να
συµπεριλαµβάνονται, κατά περίπτωση, η παροχή δηµόσιων τηλεφώνων κειµενικής
τηλεφωνίας ή ανάλογα µέτρα για κωφούς ή άτοµα µε προβλήµατα οµιλίας, η δωρεάν παροχή
υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου ή ανάλογα µέτρα για τυφλούς ή
άτοµα µε µειωµένη όραση και η παροχή αναλυτικών λογαριασµών εναλλακτικής µορφής, για
τυφλούς ή άτοµα µε µειωµένη όραση, κατόπιν αιτήµατος. Ενδέχεται επίσης να απαιτείται η
λήψη ειδικών µέτρων ώστε οι µειονεκτούντες χρήστες και οι χρήστες µε ειδικές κοινωνικές
ανάγκες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «112» και η παροχή σ�αυτούς
δυνατοτήτων επιλογής µεταξύ διαφόρων φορέων εκµετάλλευσης ή φορέων παροχής
υπηρεσιών, όπως στους άλλους καταναλωτές. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν
θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα που να εµποδίζουν τους χρήστες να επωφελούνται πλήρως
των υπηρεσιών που παρέχουν οι άλλοι φορείς εκµετάλλευσης ή φορείς παροχής υπηρεσιών,
σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ίδιοι ως µέρος της καθολικής υπηρεσίας.

(14) Η σηµασία της πρόσβασης και της χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές
θέσεις είναι τόσο µεγάλη, ώστε θα πρέπει να παρέχεται σε όλους όσοι εύλογα υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη ορίζουν, µε βάση
αντικειµενικά κριτήρια, τις επιχειρήσεις µε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, συνεκτιµώντας κατά περίπτωση, την ικανότητα και την
προθυµία των επιχειρήσεων να αναλαµβάνουν, εν όλω ή εν µέρει, υποχρεώσεις καθολικής
υπηρεσίας. Είναι σηµαντικό οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας να εκπληρώνονται µε τη
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα, ώστε το τίµηµα που καταβάλλουν οι χρήστες εν γένει
να είναι εύλογο σε σχέση µε το πραγµατικό κόστος της παροχής. Είναι εξίσου σηµαντικό οι
φορείς εκµετάλλευσης της καθολικής υπηρεσίας να διατηρούν την ακεραιότητα του δικτύου
και τη συνέχεια και την ποιότητα της υπηρεσίας. Η ανάπτυξη µεγαλύτερου ανταγωνισµού και
η αύξηση των επιλογών προσφέρουν µεγαλύτερες δυνατότητες ώστε οι υπηρεσίες καθολικής
υπηρεσίας να µπορούν να παρέχονται, εν όλω ή εν µέρει, από επιχειρήσεις πέραν εκείνων που
διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά. Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας
είναι ενίοτε δυνατό να παραχωρούνται στους φορείς εκµετάλλευσης που προσφέρουν την
οικονοµικώς αποτελεσµατικότερη παροχή πρόσβασης και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
διαδικασιών ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις µπορούν
να περιλαµβάνονται ως όροι στις άδειες για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών.
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(15) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση των καταναλωτών όσον αφορά
τη χρήση των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την
οικονοµική προσιτότητα των εν λόγω υπηρεσιών. Η οικονοµική προσιτότητα της
τηλεφωνικής υπηρεσίας συνδέεται µε την ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε τις δαπάνες
τηλεφωνικής χρήσης και µε το σχετικό κόστος της χρήσης του τηλεφώνου σε σχέση µε άλλες
υπηρεσίες, καθώς και µε τη δυνατότητα να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Κατά συνέπεια, η
οικονοµική προσιτότητα συνεπάγεται την ενίσχυση των δικαιωµάτων των καταναλωτών,
µέσω της επιβολής υποχρεώσεων στις καθορισµένες, για την παροχή των υποχρεώσεων
καθολικής υπηρεσίας, επιχειρήσεις. Στις υποχρεώσεις αυτές, συµπεριλαµβάνεται ένα
συγκεκριµένο επίπεδο ανάλυσης λογαριασµού, η δυνατότητα επιλεκτικής φραγής κλήσεων
(όπως οι δαπανηρές κλήσεις σε υπηρεσίες πρόσθετου τέλους), η δυνατότητα των
καταναλωτών να ελέγχουν τις δαπάνες τους µε τη βοήθεια µέσων προπληρωµής και η
δυνατότητα των καταναλωτών για τµηµατική αποπληρωµή των αρχικών τελών σύνδεσης.
Είναι δυνατόν να απαιτηθεί η αναθεώρηση ή η αλλαγή των µέτρων αυτών, ανάλογα µε τις
εξελίξεις στην αγορά. Οι υφιστάµενες συνθήκες δεν δικαιολογούν την επιβολή, σε φορείς
εκµετάλλευσης που επιβαρύνονται µε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, της υποχρέωσης να
ειδοποιούν τους συνδροµητές για την υπέρβαση ενός προκαθορισµένου ορίου δαπανών ή για
τυχόν ανωµαλίες όσον αφορά τον αριθµό των πραγµατοποιούµενων κλήσεων. Η µελλοντική
αναθεώρηση των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων θα πρέπει να εξετάσει αν τυχόν συντρέχει
ανάγκη να ειδοποιούνται οι συνδροµητές για τους λόγους αυτούς.

(16) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις επανειληµµένης καθυστέρησης ή µη εξόφλησης των
λογαριασµών, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται από την άµεση αποσύνδεση από
το δίκτυο, λόγω µη εξόφλησης λογαριασµού και, ιδίως στην περίπτωση διαφορών που
αφορούν µεγάλους λογαριασµούς για υπηρεσίες πρόσθετου τέλους, θα πρέπει να
εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες όσο εκκρεµεί η
επίλυση της διαφοράς. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι η παροχή της εν λόγω
πρόσβασης συνεχίζεται µόνο εάν ο συνδροµητής συνεχίζει να καταβάλλει τα τέλη µίσθωσης
της γραµµής.

(17) Η ποιότητα και η τιµή αποτελούν βασικούς παράγοντες σε µια ανταγωνιστική αγορά και οι
εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί
υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας. Όσον αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης που
επιτυγχάνουν αυτές οι επιχειρήσεις, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα, όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Οι εθνικές
κανονιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την
επιτευχθείσα ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλες επιχειρήσεις παροχής
δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων και/ή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών σε
χρήστες, σε σταθερές θέσεις.
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(18) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργούν, όπου χρειάζεται, µηχανισµούς για τη
χρηµατοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, εφόσον
αποδεικνύεται ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι δυνατή µόνο µε ζηµία ή µε καθαρό
κόστος που αφίσταται της συνήθους εµπορικής πρακτικής. Είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται
ο ορθός υπολογισµός του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και κάθε
χρηµατοδότηση να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή στρέβλωση στην αγορά και στις
επιχειρήσεις, και να συνάδει µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

(19) Κάθε υπολογισµός του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη το κόστος και τα έσοδα, καθώς και τα άυλα οφέλη που προκύπτουν από την παροχή
καθολικής υπηρεσίας, δεν θα πρέπει όµως να δυσχεραίνει τον γενικό στόχο της εξασφάλισης
της αντιστοιχίας µεταξύ της τιµολόγησης και του κόστους. Το καθαρό κόστος των
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει διαφανών διαδικασιών.

(20) Ο συνυπολογισµός των άυλων οφελών σηµαίνει ότι, για να καθοριστεί η συνολική
επιβάρυνση κόστους, από το άµεσο καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής
υπηρεσίας, θα πρέπει να αφαιρείται µια χρηµατική αποτίµηση των έµµεσων οφελών που
αποκοµίζει µια επιχείρηση λόγω της θέσης της, ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(21) Όταν µια υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει υπερβολικά µια επιχείρηση, είναι
σκόπιµο να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να δηµιουργούν µηχανισµούς για την ουσιαστική
κάλυψη του καθαρού κόστους. Η κάλυψη µέσω δηµοσίων κονδυλίων αποτελεί µια µέθοδο
κάλυψης του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. Είναι επίσης εύλογο
το καθοριζόµενο καθαρό κόστος να καλύπτεται µε όρους διαφάνειας από το σύνολο των
χρηστών, µέσω της επιβολής εισφορών σε επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε
θέση να χρηµατοδοτούν το καθαρό κόστος των διαφόρων στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας
µε διάφορους µηχανισµούς και/ή να χρηµατοδοτούν το καθαρό κόστος ορισµένων ή όλων
των στοιχείων µε οποιονδήποτε από τους µηχανισµούς αυτούς ή µε συνδυασµό τους. Εάν η
κάλυψη του κόστους γίνεται µέσω της επιβολής εισφορών στις επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη
θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η µέθοδος κατανοµής του κόστους µεταξύ τους, βασίζεται σε
αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια και είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.
Η αρχή αυτή δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να απαλλάσσουν από την εκπλήρωση της σχετικής
υποχρέωσης τους νεοεισερχόµενους φορείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόµη σηµαντική
παρουσία στην αγορά. Κάθε χρηµατοδοτικός µηχανισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι
συντελεστές της αγοράς συνεισφέρουν µόνο στη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων
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καθολικής υπηρεσίας και όχι άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν συνδέονται άµεσα µε την

παροχή υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. Οι µηχανισµοί κάλυψης του κόστους θα πρέπει

να σέβονται πάντοτε τις αρχές του κοινοτικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τους µηχανισµούς

επιµερισµού και τις αρχές της αµεροληψίας και της αναλογικότητας. Κάθε χρηµατοδοτικός

µηχανισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι χρήστες σε ένα κράτος µέλος δεν συνεισφέρουν

στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας σε άλλο κράτος µέλος, παραδείγµατος χάριν, όταν

πραγµατοποιούνται κλήσεις από ένα κράτος µέλος σε άλλο.

(22) Όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να χρηµατοδοτούν το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων

παροχής καθολικής υπηρεσίας από δηµόσια κονδύλια, στη χρηµατοδότηση αυτή θα πρέπει να

περιλαµβάνεται η χρηµατοδότηση από τους προϋπολογισµούς του ευρύτερου δηµόσιου

τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων δηµόσιων πηγών χρηµατοδότησης, όπως τα

κρατικά λαχεία.

(23) Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας µπορεί να επιµερίζεται

µεταξύ όλων ή µερικών συγκεκριµένων κλάσεων επιχειρήσεων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι ο µηχανισµός επιµερισµού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της µικρότερης

δυνατής διατάραξης της αγοράς, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας. Μικρότερη

δυνατή διατάραξη της αγοράς σηµαίνει ότι οι εισφορές θα πρέπει να εισπράττονται κατά

τρόπο µε τον οποίον να εξασφαλίζεται ότι µειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι

επιπτώσεις της οικονοµικής επιβάρυνσης των τελικών χρηστών, π.χ. µε την ευρύτερη δυνατή

σταδιακή καταβολή των εισφορών.

(24) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που

επωφελούνται της χρηµατοδότησης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, υποβάλλουν µε

επαρκείς λεπτοµέρειες τα συγκεκριµένα στοιχεία που χρήζουν χρηµατοδότησης προκειµένου

να δικαιολογήσουν το αίτηµά τους. Τα συστήµατα των κρατών µελών για την κοστολόγηση

και τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας, θα πρέπει να

ανακοινώνονται στην Επιτροπή προκειµένου να εξακριβώνεται αν συµβιβάζονται µε τη

συνθήκη. Οι καθορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης έχουν συµφέρον να διογκώνουν το

υπολογιζόµενο καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, τα

κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ουσιαστική διαφάνεια και τον έλεγχο των ποσών

που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.
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(25) Οι αγορές επικοινωνιών εξακολουθούν να εξελίσσονται όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα
τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την παροχή τους στους χρήστες. Οι υποχρεώσεις
καθολικής υπηρεσίας, οι οποίες καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να
επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε στόχο την υποβολή προτάσεων για την
αλλαγή ή τον επαναπροσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τις µεταβαλλόµενες κοινωνικές, εµπορικές και τεχνολογικές συνθήκες,
καθώς και το γεγονός ότι κάθε αλλαγή στο πεδίο εφαρµογής θα πρέπει να υπόκειται στη
διπλή δοκιµασία των υπηρεσιών που διατίθενται στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, µε
τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού για όσους δεν µπορούν να την αντιµετωπίσουν. Σε
κάθε αλλαγή του πεδίου εφαρµογής των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, θα πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν προωθούνται τεχνητά κάποιες
τεχνολογικές επιλογές σε βάρος άλλων, ότι δεν επιβάλλεται δυσανάλογη χρηµατοδοτική
επιβάρυνση στις επιχειρήσεις του τοµέα (γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τις εξελίξεις στην
αγορά και την καινοτοµία) και ότι το βάρος της χρηµατοδότησης δεν κατανέµεται άδικα
στους καταναλωτές µε χαµηλό εισόδηµα. Κάθε αλλαγή στο πεδίο εφαρµογής σηµαίνει
αυτοµάτως ότι το καθαρό κόστος δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω των επιτρεπόµενων από
την παρούσα οδηγία µεθόδων. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν στους
συντελεστές της αγοράς χρηµατοδοτικές εισφορές που αφορούν µέτρα τα οποία δεν
αποτελούν τµήµα υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. Κάθε µεµονωµένο κράτος µέλος
διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει ειδικά µέτρα (εκτός του πεδίου εφαρµογής των
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας) και να τα χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε το κοινοτικό
δίκαιο, χωρίς όµως να επιβάλλει εισφορές στους συντελεστές της αγοράς.

(26) Η ενίσχυση του ανταγωνισµού σε όλες τις αγορές πρόσβασης και υπηρεσιών αυξάνει τις
δυνατότητες επιλογής των χρηστών. Το επίπεδο του πραγµατικού ανταγωνισµού και των
επιλογών ποικίλει, τόσο στην Κοινότητα όσο και στο εσωτερικό των κρατών µελών, µεταξύ
γεωγραφικών περιοχών και µεταξύ αγορών πρόσβασης και υπηρεσιών. Ορισµένοι χρήστες
ενδέχεται να εξαρτώνται απόλυτα από επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά για την
παροχή πρόσβασης και υπηρεσιών. Σε γενικές γραµµές, για λόγους αποτελεσµατικότητας και
ενθάρρυνσης του πραγµατικού ανταγωνισµού, είναι σηµαντικό οι υπηρεσίες που παρέχονται
από επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά να αντικατοπτρίζουν το κόστος. Για λόγους
αποτελεσµατικότητας και για κοινωνικούς λόγους, τα τιµολόγια των τελικών χρηστών θα
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ζήτησης και κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
προκαλούνται στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.
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Ελλοχεύει ο κίνδυνος, µια επιχείρηση µε σηµαντική ισχύ στην αγορά να παρεµποδίζει
ποικιλοτρόπως την είσοδο και άλλων επιχειρήσεων στην αγορά ή να προκαλεί στρεβλώσεις
στον ανταγωνισµό, π.χ. αυξάνοντας υπερβολικά τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει ή
µειώνοντας τις τιµές της για την προσέλκυση πελατών, προβαίνοντας σε υποχρεωτική
δεσµοποίηση των λιανικών υπηρεσιών ή επιφυλάσσοντας, µε αθέµιτο τρόπο, προνοµιακή
µεταχείριση σε ορισµένους πελάτες. Κατά συνέπεια, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει
να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν, ως ύστατη λύση και µετά από τη δέουσα µελέτη του
θέµατος, ρυθµίσεις για τις λιανικές τιµές των επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά.
Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ανώτατα όρια τιµών και ρυθµίσεων γεωγραφικής
στάθµισης ή παρεµφερή µέσα, καθώς και µη κανονιστικά µέτρα, όπως οι δηµόσια προσιτές
συγκρίσεις τιµολογίων λιανικής, για την επίτευξη του διπλού στόχου της προώθησης του
πραγµατικού ανταγωνισµού µε παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών δηµόσιου
συµφέροντος, όπως η διατήρηση της οικονοµικής προσιτότητας των διαθέσιµων στο κοινό
τηλεφωνικών υπηρεσιών για ορισµένους καταναλωτές. Προκειµένου να εκπληρώνουν τις
κανονιστικής φύσεως υποχρεώσεις τους σε αυτόν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της
επιβολής ελέγχων των τιµολογίων, οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι αναγκαίο να έχουν
πρόσβαση στις κατάλληλες κοστολογικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι ρυθµιστικοί έλεγχοι των
υπηρεσιών λιανικής θα πρέπει να επιβάλλονται µόνον όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές
κρίνουν ότι, µε σχετικά µέτρα χονδρικής ή µέτρα για την επιλογή ή την προεπιλογή του
φορέα, δεν θα επετύγχαναν τον στόχο της εξασφάλισης πραγµατικού ανταγωνισµού και
δηµόσιου συµφέροντος.

(27) Όταν µια εθνική κανονιστική αρχή επιβάλλει υποχρεώσεις εφαρµογής ενός συστήµατος
λογιστικής καταγραφής προκειµένου να υποστηρίξει τους ελέγχους των τιµών, µπορεί να
διενεργεί η ίδια ετήσιο έλεγχο για να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση προς αυτό το σύστηµα
λογιστικής καταγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει το απαιτούµενο ειδικευµένο
προσωπικό, ή µπορεί να απαιτεί τη διενέργεια του ελέγχου από άλλον ειδικευµένο φορέα, ο
οποίος είναι ανεξάρτητος από το συγκεκριµένο φορέα εκµετάλλευσης.
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(28) Κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εφαρµογής των υφιστάµενων διατάξεων

της κοινοτικής νοµοθεσίας τηλεπικοινωνιών για τη στοιχειώδη δέσµη υπηρεσιών

µισθωµένων γραµµών, ιδίως της οδηγίας 92/44/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1992,

σχετικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις µισθωµένες γραµµές 1, µέχρις

ότου οι εθνικές κανονιστικές αρχές καθορίσουν, µε τις διαδικασίες ανάλυσης της αγοράς που

προβλέπονται από την οδηγία 2001/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της ..., σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (οδηγία πλαίσιο) 2, ότι οι διατάξεις αυτές περιττεύουν πλέον διότι,

στην επικράτειά τους, έχει αναπτυχθεί αρκούντως ανταγωνιστική αγορά. Ο βαθµός

ανταγωνισµού είναι πιθανόν να ποικίλει µεταξύ των διαφόρων αγορών µισθωµένων γραµµών

της στοιχειώδους δέσµης καθώς και µεταξύ διαφόρων µερών της επικράτειας. Κατά τη

διεξαγωγή της ανάλυσης αγοράς, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν

χωριστά κάθε αγορά µισθωµένων γραµµών της στοιχειώδους δέσµης, λαµβάνοντας υπόψη τις

γεωγραφικές της διαστάσεις. Οι υπηρεσίες µισθωµένων γραµµών συνιστούν υποχρεωτικές

υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται χωρίς την προσφυγή σε κανένα µηχανισµό

αποζηµίωσης. Η παροχή µισθωµένων γραµµών, εκτός της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων

γραµµών, θα πρέπει να καλύπτεται από γενικές κανονιστικές διατάξεις του λιανικού εµπορίου

και όχι από τις ειδικές απαιτήσεις που καλύπτουν την παροχή της στοιχειώδους δέσµης.

(29) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν επίσης, βάσει αναλύσεως της σχετικής αγοράς, να

απαιτούν από τους φορείς εκµετάλλευσης κινητών δικτύων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά,

να επιτρέπουν στους συνδροµητές τους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οποιουδήποτε

διασυνδεδεµένου παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών διαθέσιµων στο κοινό είτε κατά την

εκτέλεση συγκεκριµένης κλήσης είτε µέσω προεπιλογής.

                                                
1 ΕΕ L 165, 19.6.1992, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

αριθ. 98/80/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 14, 20.1.1998, σ. 27).
2 Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(30) Οι συµβάσεις αποτελούν σηµαντικό µέσο στη διάθεση των χρηστών και των καταναλωτών
για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαφάνειας στην πληροφόρηση και ασφάλειας
δικαίου. Οι περισσότεροι φορείς παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον, συνάπτουν συµβάσεις µε τους πελάτες τους για λόγους προσέλκυσης πελατών.
Πέραν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής
νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή που αφορούν στις συµβάσεις, ιδίως η οδηγία
93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες
των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές 1 και η οδηγία 97/7/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις2, εφαρµόζονται στις συναλλαγές µε
καταναλωτές στον τοµέα των ηλεκτρονικών δικτύων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι
καταναλωτές θα πρέπει να απολαύουν ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας δικαίου όσον
αφορά τις συµβατικές τους σχέσεις µε τον άµεσο φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών,
έτσι ώστε οι συµβατικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, οι
όροι καταγγελίας της σύµβασης και της υπηρεσίας, τα µέτρα αποζηµίωσης και η διαδικασία
επίλυσης των διαφορών να καθορίζονται στις συµβάσεις τους. Οι συµβάσεις που
συνάπτονται µεταξύ καταναλωτών και φορέων παροχής υπηρεσιών πέραν εκείνων που
παρέχουν άµεση τηλεφωνική υπηρεσία, θα πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες. Τα
µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τιµές, στα τιµολόγια, στους όρους και τις
προϋποθέσεις, θα συµβάλλουν στη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών
ώστε να επωφελούνται πλήρως από τον ανταγωνισµό.

(31) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες
σχετικά µε τις υπηρεσίες επικοινωνιών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους. Οι
εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, µε συστηµατικό
τρόπο, πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων στην επικράτειά τους
υπηρεσιών, βάσει κριτηρίων που επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ των φορέων παροχής
υπηρεσιών και µεταξύ των κρατών µελών. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες
επικοινωνιών σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, µπορούν να παρέχουν επαρκείς και
ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες που παρέχουν µε
σκοπό εµπορικά οφέλη. Παρόλα αυτά, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να απαιτούν τη δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών, εφόσον αποδειχθεί ότι οι
πληροφορίες αυτές δεν διατίθενται πραγµατικά στο κοινό.

                                                
1 ΕΕ L 95, 21.4.1993, σ. 29.
2 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
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(32) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να µπορούν να απολαύουν εγγύησης διαλειτουργικότητας για

το σύνολο του εξοπλισµού ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης που πωλείται στην Κοινότητα. Τα

κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ελάχιστα εναρµονισµένα

πρότυπα σε σχέση µε τον εν λόγω εξοπλισµό. Τα πρότυπα αυτά µπορούν να

αναπροσαρµόζονται κατά καιρούς, ανάλογα µε την τεχνολογική πρόοδο και τις εξελίξεις

στην αγορά.

(33) Είναι επιθυµητό να παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να επιτυγχάνουν την

πληρέστερη δυνατή σύνδεση µε ψηφιακές τηλεοπτικές συσκευές. Η διαλειτουργικότητα είναι

εξελισσόµενη έννοια στις δυναµικές αγορές. Οι φορείς τυποποίησης θα πρέπει να

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι τα κατάλληλα πρότυπα

εξελίσσονται παράλληλα µε τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι επίσης σηµαντικό να

εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν σύνδεσµοι για τις τηλεοπτικές συσκευές, οι οποίοι µπορούν να

µεταδίδουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία ενός ψηφιακού σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων

των σηµάτων ήχου και εικόνας, των πληροφοριών για την υπό όρους πρόσβαση, των

πληροφοριών για τις υπηρεσίες, των πληροφοριών διεπαφής προγράµµατος (ΑΡΙ) και των

πληροφοριών σχετικά µε την προστασία έναντι αντιγραφής. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία

εξασφαλίζει ότι η λειτουργικότητα της ανοικτής διεπαφής για τις ψηφιακές τηλεοπτικές

συσκευές, δεν περιορίζεται από τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, παρόχους υπηρεσιών ή

κατασκευαστές εξοπλισµού και εξακολουθεί να εξελίσσεται παράλληλα µε τις τεχνολογικές

εξελίξεις.

(34) Όλοι οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες

τηλεφωνητή, ανεξάρτητα από τον οργανισµό που παρέχει πρόσβαση στο δηµόσιο

τηλεφωνικό δίκτυο.

(35) Η παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων είναι ήδη ανοικτή στον

ανταγωνισµό. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας συµπληρώνουν τις διατάξεις της

οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την προστασία δεδοµένων) και παρέχουν στους συνδροµητές

το δικαίωµα αναγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων σε έντυπο ή σε ηλεκτρονικό

κατάλογο. Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν αριθµούς τηλεφώνου στους

συνδροµητές τους, υποχρεούνται να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο,

κοστοστρεφή και αµερόληπτο.
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(36) Είναι σηµαντικό οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τον ενιαίο ευρωπαϊκό

αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και κάθε εθνικό αριθµό έκτακτης ανάγκης,

από οποιοδήποτε τηλέφωνο, συµπεριλαµβανοµένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, χωρίς

χρήση µέσου πληρωµής. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες

οργανωτικές ρυθµίσεις για τον εθνικό οργανισµό συστηµάτων έκτακτης ανάγκης,

προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι κλήσεις στον αριθµό αυτό απαντώνται και

διεκπεραιώνονται δεόντως. Οι πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος, οι οποίες

πρόκειται να διατίθενται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, βελτιώνουν το επίπεδο της

προστασίας και της ασφάλειας των χρηστών του «112» και βοηθούν τις υπηρεσίες έκτακτης

ανάγκης κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η

µεταφορά κλήσεων και συναφών δεδοµένων στις αρµόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η

σταθερή βελτίωση της τεχνολογίας των πληροφοριών υποστηρίζει προοδευτικά τον

ταυτόχρονο χειρισµό αρκετών γλωσσών στα δίκτυα, µε εύλογο κόστος. Η εξέλιξη αυτή

αυξάνει το επίπεδο της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών που χρησιµοποιούν τον ενιαίο

αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

(37) Η εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι ζωτικής σηµασίας για τους

ευρωπαίους πολίτες και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο κωδικός «00» έχει ήδη

καθιερωθεί ως ο πρότυπος διεθνής τηλεφωνικός κωδικός πρόσβασης στην Κοινότητα. Είναι

δυνατό να θεσπισθούν ή να εξακολουθήσουν να ισχύουν, ειδικές ρυθµίσεις για τις

συνδιαλέξεις µεταξύ γειτονικών περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων µεταξύ κρατών µελών.

Η ITU έχει χορηγήσει, σύµφωνα µε τη σύσταση Ε.164 της ΙΤU, τον κωδικό «3883» στον

Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αριθµοδότησης (ETNS). Για να εξασφαλιστεί η σύνδεση

των κλήσεων προς το ETNS, οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια τηλεφωνικά

δίκτυα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις που χρησιµοποιούν τον κωδικό «3883»

διασυνδέονται απευθείας ή εµµέσως µε τα εξυπηρετητικά δίκτυα του ETNS τα οποία

ορίζονται στα σχετικά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης στον τοµέα των

τηλεπικοινωνιών (ETSI). Οι ρυθµίσεις αυτές διασύνδεσης θα πρέπει να διέπονται από τις

διατάξεις της οδηγίας 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

.........., σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς

ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) 1.

                                                
1 Βλ. σελ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(38) Η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε όλους τους πόρους αριθµοδότησης της Κοινότητας

αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για µια ενιαία αγορά. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να

περιλαµβάνει τους δωρεάν αριθµούς, τους αριθµούς πρόσθετου τέλους και άλλους µη

γεωγραφικούς αριθµούς, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο καλούµενος συνδροµητής

έχει επιλέξει, για εµπορικούς λόγους, να περιορίζει την πρόσβαση από ορισµένες

γεωγραφικές περιοχές. Τα τέλη που επιβαρύνουν τα µέρη που καλούν από περιοχές, εκτός

του συγκεκριµένου κράτους µέλους, δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια µε εκείνα που

επιβαρύνουν τα µέλη που καλούν από περιοχές εντός του κράτους µέλους αυτού.

(39) Οι ευκολίες τονικής επιλογής και αναγνώρισης καλούσας γραµµής διατίθενται συνήθως στα

σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα και, κατά συνέπεια, είναι δυνατό να αυξάνεται η παροχή τους

µε µικρό ή και µε µηδενικό κόστος. Η χρήση της τονικής επιλογής για την επαφή των

χρηστών µε ειδικές υπηρεσίες και ευκολίες, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών

προστιθέµενης αξίας, παρουσιάζει τάσεις αύξησης, η δε αδυναµία παροχής της ευκολίας

αυτής µπορεί να αποκλείσει τον χρήστη από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Εφόσον οι εν

λόγω ευκολίες είναι ήδη διαθέσιµες, δεν απαιτείται από τα κράτη µέλη να επιβάλλουν

υποχρέωση για την παροχή τους. Η οδηγία 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την προστασία

δεδοµένων) διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή των χρηστών όσον αφορά την ανάλυση

λογαριασµού, παρέχοντας στους χρήστες τα µέσα για την προστασία του δικαιώµατός τους

της ιδιωτικής ζωής, µε την εφαρµογή της αναγνώρισης της καλούσας γραµµής. Η ανάπτυξη

των υπηρεσιών αυτών, σε πανευρωπαϊκή βάση, θα ωφελούσε τους καταναλωτές και

ενθαρρύνεται από την παρούσα οδηγία.

(40) Ο φορητός αριθµός αποτελεί βασικό µέσο διευκόλυνσης των επιλογών του καταναλωτή και

του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε ανταγωνιστικό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, ώστε

οι τελικοί χρήστες που υποβάλλουν σχετικό αίτηµα να έχουν τη δυνατότητα διατήρησης του

ίδιου αριθµού (-ών) στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ανεξαρτήτως του φορέα παροχής της

υπηρεσίας. Η παροχή της ευκολίας αυτής µεταξύ συνδέσεων µε το δηµόσιο τηλεφωνικό

δίκτυο σε σταθερές και σε µη σταθερές θέσεις δεν καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν διατάξεις για τη µεταφορά αριθµών µεταξύ

δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και κινητών δικτύων.
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(41) Οι επιπτώσεις της φορητότητας των αριθµών ενισχύονται σηµαντικά όταν υπάρχει διαφανής

πληροφόρηση για τις τιµές, τόσο για τους τελικούς χρήστες που µεταφέρουν τους αριθµούς

τους όσο και για τους τελικούς χρήστες που καλούν όσους έχουν µεταφέρει τους αριθµούς

τους. Στο µέτρο του εφικτού, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να διευκολύνουν την

κατάλληλη διαφάνεια τιµών στο πλαίσιο της εφαρµογής της φορητότητας αριθµού.

(42) Όταν εξασφαλίζουν την κοστοστρέφεια των τιµών για διασύνδεση που σχετίζεται µε την

παροχή φορητότητας αριθµού, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν επίσης να λαµβάνουν

υπόψη τις τιµές που ισχύουν σε συγκρίσιµες αγορές

(43) Επί του παρόντος, τα κράτη µέλη επιβάλλουν ορισµένες υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος»

σε δίκτυα για τη διάδοση στο κοινό ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών. Τα κράτη µέλη

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν αναλογικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις

που ευρίσκονται στη δικαιοδοσία τους, για την εξυπηρέτηση θεµιτών στόχων δηµόσιας

πολιτικής· οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει όµως να επιβάλλονται µόνον όπου είναι

απαραίτητο για την κάλυψη στόχων δηµόσιου συµφέροντος, σαφώς καθορισµένων από τα

κράτη µέλη σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ενώ θα πρέπει να είναι αναλογικές και

διαφανείς και να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι υποχρεώσεις «µεταφοράς

σήµατος» τις οποίες επιβάλλουν τα κράτη µέλη, θα πρέπει να είναι εύλογες, δηλαδή θα

πρέπει να είναι αναλογικές και διαφανείς, βάσει σαφώς καθορισµένων στόχων δηµοσίου

συµφέροντος, και θα µπορούσαν, ανάλογα µε την περίπτωση, να συνεπάγονται την πρόβλεψη

ανάλογης αποζηµίωσης.

(44) Τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών στο

κοινό, περιλαµβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, τα δορυφορικά και τα επίγεια δίκτυα

εκποµπών. Ενδέχεται επίσης να περιλαµβάνουν άλλα δίκτυα στο µέτρο που ένας σηµαντικός

αριθµός τελικών χρηστών χρησιµοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το κύριο µέσο λήψης των

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών.
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(45) Οι υπηρεσίες που προσφέρουν περιεχόµενο, όπως προσφορά προς πώληση µιας δέσµης

περιεχοµένου ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, δεν καλύπτονται από το κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι πάροχοι

των υπηρεσιών αυτών δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας

όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα µέτρα που

λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά τις υπηρεσίες

αυτές.

(46) Εφόσον ένα κράτος µέλος επιδιώκει να εξασφαλίσει την παροχή άλλων ειδικών υπηρεσιών

σε ολόκληρη την επικράτειά του, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να εκπληρώνονται στη

βάση της οικονοµικής απόδοσης και εκτός του πεδίου εφαρµογής των υποχρεώσεων

καθολικής υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν πρόσθετα

µέτρα (όπως διευκόλυνση της ανάπτυξης της υποδοµής ή των υπηρεσιών στις περιπτώσεις

κατά τις οποίες η αγορά δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών ή

των καταναλωτών) σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Ανταποκρινόµενο στην πρωτοβουλία

eEurope της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας της 23ης και

24ης Μαρτίου 2000, κάλεσε τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία θα

διαθέτουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε πόρους για τα πολυµέσα.

(47) Σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών,

συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των καταναλωτών, θα πρέπει να λαµβάνονται

υπόψη από τις εθνικές κανονιστικές αρχές κατά την εξέταση θεµάτων συναφών µε τα

δικαιώµατα των τελικών χρηστών. Θα πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσµατικές διαδικασίες

για την επίλυση των διαφορών µεταξύ τουλάχιστον των καταναλωτών, αφ� ενός, και,

αφ� ετέρου, των επιχειρήσεων παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών. Τα

κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τη σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής,

της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια όργανα για την

εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης 1.

(48) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν τα κράτη µέλη να λαµβάνουν µέτρα που

αιτιολογούνται από λόγους οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 30 και 46 της συνθήκης, ιδίως

από λόγους δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ηθικής.

                                                
1 ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.
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(49) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι ο καθορισµός ενός κοινού

επιπέδου καθολικής υπηρεσίας στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών για όλους τους ευρωπαίους

χρήστες και εναρµονισµένων όρων πρόσβασης και χρήσης δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων

σε σταθερές θέσεις και συναφών διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και η

επίτευξη ενός εναρµονισµένου πλαισίου για τη ρύθµιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών ευκολιών, είναι

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και µπορούν, συνεπώς, λόγω των

διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας,

όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως

εκτίθεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την

επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(50) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.



10421/1/01 REV 1 ZAC/vd 20
DG C I   EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχοι

1. Στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η παρούσα οδηγία αφορά την παροχή

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες. Σκοπός είναι να

εξασφαλιστεί η διάθεση, σε ολόκληρη την Κοινότητα, διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών καλής

ποιότητας µέσω πραγµατικού ανταγωνισµού και επιλογών, καθώς και να αντιµετωπιστούν

περιπτώσεις όπου οι ανάγκες των τελικών χρηστών δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά.

2. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα δικαιώµατα των τελικών χρηστών καθώς και τις αντίστοιχες

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν διαθέσιµα στο κοινό δίκτυα και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όσον αφορά την εξασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας µέσα

σε ένα περιβάλλον ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, η παρούσα οδηγία ορίζει τη στοιχειώδη

δέσµη υπηρεσιών καθορισµένης ποιότητας στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί χρήστες,

λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιµή και χωρίς στρέβλωση του

ανταγωνισµού. Η παρούσα οδηγία καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις όσον αφορά την παροχή

ορισµένων υποχρεωτικών υπηρεσιών, όπως η λιανική παροχή µισθωµένων γραµµών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 2

της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Επιπλέον, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
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(α) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο» : τηλέφωνο διαθέσιµο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου

µπορεί να απαιτείται χρήση κέρµατος και/ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και/ή

προπληρωµένης κάρτας, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών που χρησιµοποιούνται µε

κώδικα επιλογής.

(β) «∆ηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» : δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιείται για

την παροχή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη µεταφορά

φωνητικής επικοινωνίας µεταξύ σηµείων τερµατισµού, καθώς και άλλες µορφές

επικοινωνίας, όπως τηλεοµοιοτυπία και δεδοµένα.

(γ) «∆ιαθέσιµη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία» : υπηρεσία διαθέσιµη στο κοινό για τη

δηµιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης, µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο

τηλεφωνικής αριθµοδότησης· επιπλέον, ανάλογα µε την περίπτωση, η υπηρεσία δύναται να

περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες : παροχή υπηρεσίας

τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, καταλόγους, παροχή κοινόχρηστων

τηλεφώνων, παροχή υπηρεσίας µε ειδικούς όρους, παροχή ειδικών ευκολιών σε πελάτες µε

ειδικές ανάγκες ή µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες και/ή παροχή µη γεωγραφικών υπηρεσιών.

(δ) «Γεωγραφικός αριθµός» : αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο

αριθµοδότησης, µέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και

χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σηµείου

τερµατισµού δικτύου (ΣΤ∆).

(ε) «Σηµείο τερµατισµού δικτύου» (ΣΤ∆) : το σηµείο στο οποίο παρέχεται στο συνδροµητή

πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών· στα δίκτυα µεταγωγής ή δροµολόγησης, το ΣΤ∆

καθορίζεται µέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία µπορεί να συνδέεται µε το όνοµα ή τον

αριθµό του συνδροµητή.

(στ) «Μη γεωγραφικός αριθµός» : αριθµός που περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης

και δεν είναι γεωγραφικός αριθµός. Συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, αριθµοί κινητών

τηλεφώνων, αριθµοί ατελούς κλήσης και αριθµοί πρόσθετου τέλους.



10421/1/01 REV 1 ZAC/vd 22
DG C I   EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 3

∆ιάθεση της καθολικής υπηρεσίας

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο

διατίθενται σε καθορισµένη ποιότητα σε κάθε τελικό χρήστη στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα

από τη γεωγραφική του θέση, και, υπό το πρίσµα των ειδικών εθνικών προϋποθέσεων, σε

προσιτή τιµή.

2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν την πιο αποτελεσµατική και ενδεδειγµένη προσέγγιση για τη

διασφάλιση της υλοποίησης της καθολικής υπηρεσίας, µε σεβασµό στις αρχές της

αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας. Επιδιώκουν να

ελαχιστοποιήσουν στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µε τιµές ή

άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εµπορικούς όρους, ενώ

παράλληλα διαφυλάσσουν το δηµόσιο συµφέρον.

Άρθρο 4

Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε εύλογο αίτηµα για σύνδεση, σε σταθερές θέσεις, µε το

δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και για πρόσβαση σε διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε

σταθερές θέσεις, ικανοποιείται από µια τουλάχιστον επιχείρηση.

2. Η παρεχόµενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγµατοποιούν και

να δέχονται τοπικές, εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, τηλεοµοιοτυπικές επικοινωνίες και

επικοινωνίες δεδοµένων, µε ρυθµούς δεδοµένων που είναι επαρκείς προκειµένου να επιτρέπουν τη

λειτουργική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που

χρησιµοποιεί η πλειοψηφία των συνδροµητών και την τεχνολογική σκοπιµότητα.
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Άρθρο 5

Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι :

(α) διατίθεται στους τελικούς χρήστες ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος συνδροµητών, σε

εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή µορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε σε αµφότερες

τις µορφές, ο οποίος ενηµερώνεται τακτικά, τουλάχιστον µια φορά ετησίως,

(β) διατίθεται σε όλους τους τελικούς χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών

κοινοχρήστων τηλεφώνων, τουλάχιστον µία πλήρη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών

καταλόγου.

2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν, µε την επιφύλαξη του

άρθρου [12] της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την προστασία δεδοµένων), όλους τους

συνδροµητές των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ή οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρµόζουν την αρχή της αµεροληψίας κατά την επεξεργασία των

πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις.

Άρθρο 6

Κοινόχρηστα τηλέφωνα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις µε στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων για

την ικανοποίηση των εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη,

τον αριθµό των τηλεφώνων και την ποιότητα των υπηρεσιών.
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2. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, η εθνική του κανονιστική αρχή µπορεί να αποφασίσει να

µην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάµει της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε µέρος της επικράτειάς του,

εάν, βάσει διαβούλευσης των ενδιαφεροµένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33, κρίνει ότι οι εν

λόγω ευκολίες ή συγκρίσιµες υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιµες.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης

από κοινόχρηστα τηλέφωνα, µε χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης

«112», καθώς και άλλων εθνικών αριθµών έκτακτης ανάγκης, ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς

υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε µέσου πληρωµής.

Άρθρο 7

Ειδικά µέτρα για µειονεκτούντες χρήστες

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ειδικά µέτρα για να εξασφαλίζουν, για

τους µειονεκτούντες τελικούς χρήστες, την πρόσβαση και την οικονοµική προσιτότητα των

διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης στις

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και τις υπηρεσίες καταλόγου,

ισοδύναµες προς αυτές που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες.

2. Υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν ειδικά µέτρα,

για να εξασφαλίσουν ότι και οι µειονεκτούντες τελικοί χρήστες µπορούν επίσης να επιλέγουν

µεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι διαθέσιµοι στην

πλειονότητα των τελικών χρηστών.

Άρθρο 8

Καθορισµός επιχειρήσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες εγγυώνται την

παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7, και, ανάλογα µε την

περίπτωση, το άρθρο 9, παράγραφος 2, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτεται το σύνολο της

εθνικής επικράτειας. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν διαφορετικές επιχειρήσεις ή οµάδες

επιχειρήσεων για την παροχή των διαφόρων στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας και/ή για να

καλύπτουν διαφορετικά µέρη της εθνικής επικράτειας.
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2. Κατά τον καθορισµό των επιχειρήσεων στις οποίες αναθέτουν υποχρεώσεις καθολικής

υπηρεσίας, σε µέρος ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν

αποτελεσµατικό, αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο µηχανισµό καθορισµού, µέσω του οποίου

καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισµό. Οι εν λόγω µέθοδοι

καθορισµού εξασφαλίζουν ότι, η καθολική υπηρεσία παρέχεται µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό και

µπορούν να χρησιµοποιούνται για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής

καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12.

Άρθρο 9

Προσιτότητα τιµολογίων

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των λιανικών τιµολογίων των

υπηρεσιών, οι οποίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, υπάγονται στις υποχρεώσεις παροχής

καθολικής υπηρεσίας και οι οποίες παρέχονται από καθορισµένες επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση µε

τις εθνικές τιµές καταναλωτή και το εισόδηµα.

2. Υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών, τα κράτη µέλη µπορούν να υποχρεώνουν αυτές τις

καθορισµένες επιχειρήσεις να παρέχουν τιµολογιακές επιλογές ή δέσµες τιµολογίων για τους

καταναλωτές, οι οποίες είναι διαφορετικές από τους συνήθεις εµπορικούς όρους, προκειµένου ιδίως

να εξασφαλίζεται ότι τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα ή µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν

αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιµης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.

3. Εκτός από τις διατάξεις για την υποχρέωση των καθορισµένων επιχειρήσεων να παρέχουν

ειδικές τιµολογιακές επιλογές ή να τηρούν ανώτατα όρια τιµών ή γεωγραφική στάθµιση των τιµών

ή άλλα παρόµοια συστήµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στήριξη

στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν ανιχνευθεί ως έχοντες χαµηλό εισόδηµα ή ειδικές κοινωνικές

ανάγκες.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που υπέχουν τις προβλεπόµενες

στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 υποχρεώσεις, να εφαρµόζουν κοινά τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένης της

γεωγραφικής στάθµισης των τιµών, στο σύνολο της επικράτειας, υπό το πρίσµα των εθνικών

συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιµών.
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5. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, αν µια καθορισµένη επιχείρηση

υποχρεούται να παρέχει ειδικές τιµολογιακές επιλογές, ενιαία τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένης της

γεωγραφικής στάθµισης των τιµών, ή να τηρεί ανώτατα όρια τιµών, οι όροι χαρακτηρίζονται από

πλήρη διαφάνεια και δηµοσιεύονται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε την αρχή της αµεροληψίας. Οι

εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να απαιτούν την τροποποίηση ή την ανάκληση συγκεκριµένων

συστηµάτων.

Άρθρο 10

Έλεγχος δαπανών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι καθορισµένες επιχειρήσεις, κατά την παροχή ευκολιών

και υπηρεσιών πέραν εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 και στο άρθρο 9,

παράγραφος 2, καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε ο συνδροµητής να µην είναι

υποχρεωµένος να πληρώνει για ευκολίες ή υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε

υποχρεωτικές για την αιτούµενη υπηρεσία.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι καθορισµένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις

δυνάµει των άρθρων 4, 5, 6 και 7 και του άρθρου 9, παράγραφος 2, παρέχουν τις ειδικές ευκολίες

και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος Α, προκειµένου οι συνδροµητές να

µπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν

αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να µην εφαρµόζει τις απαιτήσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε ολόκληρη την εθνική τους επικράτεια ή σε τµήµα της, εάν

κρίνει ότι η ευκολία είναι ευρέως διαθέσιµη.
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Άρθρο 11

Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισµένων επιχειρήσεων

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, όλες οι καθορισµένες επιχειρήσεις που

υπέχουν υποχρεώσεις δυνάµει των άρθρων 4, 5, 6 και 7 και του άρθρου 9, παράγραφος 2,

δηµοσιεύουν επαρκείς και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις τους στην παροχή

καθολικής υπηρεσίας, βάσει των παραµέτρων, των ορισµών και των µεθόδων µέτρησης της

ποιότητας της υπηρεσίας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III. Οι δηµοσιευόµενες

πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης στην εθνική κανονιστική αρχή. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές

µπορούν να ορίζουν, µεταξύ άλλων, τις προς µέτρηση παραµέτρους της ποιότητας της υπηρεσίας

καθώς και το περιεχόµενο και τη µορφή των προς δηµοσίευση πληροφοριών και τον τρόπο

δηµοσίευσής τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε πλήρεις,

συγκρίσιµες και εύχρηστες πληροφορίες.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση να ορίζουν στόχους επιδόσεων για τις

επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, δυνάµει, τουλάχιστον, του άρθρου 4.

Στην περίπτωση αυτήν, οι εθνικές κανονιστικές αρχές λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις των

ενδιαφεροµένων, όπως προβλέπεται ιδίως στο άρθρο 33.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να παρακολουθούν

την τήρηση αυτών των στόχων επιδόσεων από τις καθορισµένες επιχειρήσεις.

4. Η κατ� επανάληψη αδυναµία µιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων µπορεί να

προκαλέσει τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ..., για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) 1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές

µπορούν να διατάσσουν ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόµοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων,

που πληρώνονται από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια

και η συγκρισιµότητα των δεδοµένων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις µε υποχρεώσεις καθολικής

υπηρεσίας.

                                                
1 Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Άρθρο 12

Kόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

1. Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές κρίνουν ότι η παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως

προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 10, ενδέχεται να συνιστά αθέµιτη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις

που έχουν καθοριστεί για την παροχή της, υπολογίζουν το καθαρό κόστος παροχής της.

Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές κανονιστικές αρχές:

(α) υπολογίζουν το καθαρό κόστος της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη

το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκοµίζει µια επιχείρηση που έχει καθοριστεί για την παροχή

καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV, Μέρος A, ή

(β) χρησιµοποιούν το καθαρό κόστος παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται µε

µηχανισµό καθορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 2.

2. Οι λογαριασµοί και/ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισµός του καθαρού

κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας βάσει της παραγράφου 1, σηµείο α), ελέγχεται ή

εξετάζεται από την εθνική κανονιστική αρχή ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόµενα µέρη και

εγκεκριµένο από την εθνική κανονιστική αρχή. Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού κόστους και τα

πορίσµατα του ελέγχου, δηµοσιοποιούνται.
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Άρθρο 13

Χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

1. Εφόσον, βάσει του υπολογισµού του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 12, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές αποφαίνονται ότι µια επιχείρηση υφίσταται αθέµιτη επιβάρυνση, τα

κράτη µέλη αποφασίζουν, µετά από αίτηση µιας καθορισµένης επιχείρησης :

(α) να εισάγουν µηχανισµό αποζηµίωσης της εν λόγω επιχείρησης για το καθορισµένο καθαρό

κόστος, υπό διαφανείς συνθήκες από δηµόσια κονδύλια, και/ή

(β) να επιµερίσουν το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας µεταξύ των

φορέων παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

2. Όταν το καθαρό κόστος επιµερίζεται βάσει της παραγράφου 1, σηµείο β), τα κράτη µέλη

θεσπίζουν µηχανισµό επιµερισµού, τον οποίο διαχειρίζεται η εθνική κανονιστική αρχή ή φορέας

ανεξάρτητος από τους δικαιούχους, υπό την εποπτεία της εθνικής κανονιστικής αρχής. Μόνο το

καθαρό κόστος, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 12, των υποχρεώσεων που θεσπίζονται

µε τα άρθρα 3 έως 10, µπορεί να χρηµατοδοτείται.

3. Ο µηχανισµός επιµερισµού πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής

στρέβλωσης της αγοράς, της αµεροληψίας και της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τις αρχές του

Παραρτήµατος IV, Μέρος Β. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν να µην απαιτούν τη

συνεισφορά επιχειρήσεων ο εθνικός κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα καθορισµένο

όριο.

4. Κάθε επιβάρυνση που σχετίζεται µε τον επιµερισµό του κόστους των υποχρεώσεων

καθολικής υπηρεσίας, διαχωρίζεται και προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση. Οι εν λόγω

επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται ούτε εισπράττονται από επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες

στην επικράτεια του κράτους µέλους που έχει θεσπίσει τον µηχανισµό επιµερισµού.
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Άρθρο 14

∆ιαφάνεια

1. Όταν θεσπίζεται µηχανισµός επιµερισµού του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων

καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 13, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι

αρχές που διέπουν τον επιµερισµό του κόστους και οι λεπτοµέρειες του χρησιµοποιούµενου

µηχανισµού, δηµοσιοποιούνται.

2. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών κανόνων για το επιχειρηµατικό απόρρητο, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι δηµοσιεύεται ετήσια έκθεση στην οποία εµφαίνονται

το υπολογιζόµενο κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι

συνεισφορές όλων των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος, που

αποκοµίζουν ενδεχοµένως η ή οι επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή καθολικής

υπηρεσίας, εφόσον πράγµατι υπάρχει και λειτουργεί Ταµείο.

Άρθρο 15

Επανεξέταση του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά το πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως

προκειµένου να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την αλλαγή ή τον

επαναπροσδιορισµό του. Η επανεξέταση πραγµατοποιείται, για πρώτη φορά, εντός δύο ετών από

την ηµεροµηνία εφαρµογής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και

στη συνέχεια ανά τριετία.

2. Η επανεξέταση διενεργείται υπό το πρίσµα των κοινωνικών, οικονοµικών και τεχνολογικών

εξελίξεων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ποσοστά κινητικότητας και τους ρυθµούς

δεδοµένων, υπό το φως των επικρατουσών τεχνολογιών που χρησιµοποιεί η πλειοψηφία των

καταναλωτών. Η διαδικασία επανεξέτασης διενεργείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V. Η Επιτροπή

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα πορίσµατα της

επανεξέτασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΕ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 16

Επανεξέταση υποχρεώσεων

1. Τα κράτη µέλη διατηρούν όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά :

α) τα τιµολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού

δικτύου, που επιβάλλονται δυνάµει του άρθρου 17 της οδηγίας 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρµογή της

παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία

για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον 1,

β) την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάµει της οδηγίας 97/33/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997, για τη διασύνδεση

στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειµένου να διασφαλισθεί καθολική υπηρεσία και

διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) 2,

γ) τις µισθωµένες γραµµές, που επιβάλλονται δυνάµει των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8 και 10 της

οδηγίας 92/44/ΕΟΚ,

µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η επανεξέταση και γίνει ο προσδιορισµός σύµφωνα µε τη διαδικασία

της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2 Η Επιτροπή υποδεικνύει συναφείς αγορές για τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις λιανικές αγορές,

που αναφέρονται στην αρχική σύσταση σχετικά µε συναφείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και

στην απόφαση που προσδιορίζει πανευρωπαϊκές αγορές και η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το

άρθρο 14 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

                                                
1 ΕΕ L 101, 1.4.1998, σ. 24.
2 ΕΕ L 199, 26.7.1997, σ. 32. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/61/ΕΚ

(ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 37).
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3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, το συντοµότερο δυνατόν µετά την έναρξη ισχύος της

παρούσας οδηγίας, και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ακολούθως, οι εθνικές κανονιστικές αρχές

διεξάγουν ανάλυση αγοράς, σύµφωνα µε τη διαδικασία που εκτίθεται στο άρθρο 15 της οδηγίας

2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), για να προσδιορίσουν αν θα διατηρήσουν, θα τροποποιήσουν ή θα

άρουν τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις λιανικές αγορές. Τα λαµβανόµενα µέτρα υπόκεινται στη

διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 5 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Άρθρο 17

Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν :

α) ως αποτέλεσµα µιας ανάλυσης αγοράς, που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 16,

παράγραφος 3, µια εθνική κανονιστική αρχή κρίνει ότι µια συγκεκριµένη λιανική αγορά, που

προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), δεν είναι

επαρκώς ανταγωνιστική, και

β) η εθνική κανονιστική αρχή κρίνει ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάµει της

οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) ή το άρθρο 19 της παρούσας οδηγίας, δεν

έχουν ως αποτέλεσµα την επίτευξη των στόχων του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο),

οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιβάλλουν κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις

οι οποίες έχουν ανιχνευθεί ως έχουσες σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη λιανική αγορά

σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
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2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάµει της παραγράφου 1, βασίζονται στη φύση του

εντοπιζόµενου προβλήµατος και είναι αναλογικές και δικαιολογηµένες, λαµβανοµένων υπόψη των

στόχων του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι επιβαλλόµενες υποχρεώσεις

µπορούν να περιλαµβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόµενων επιχειρήσεων να µην χρεώνουν

υπερβολικές τιµές, να µην παρεµποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόµενων στην αγορά, να µην

προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό µε τον καθορισµό ιδιαίτερα χαµηλών τιµών προς

προσέλκυση πελατών, να µην παρέχουν, µε αθέµιτο τρόπο, προνόµια σε ειδικούς τελικούς χρήστες

ούτε να δεσµοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να

επιβάλλουν στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα µέτρα περιορισµού των τιµών λιανικής, µέτρα για

τον έλεγχο των επιµέρους τιµολογίων ή µέτρα για προσανατολισµό των τιµολογίων στο κόστος ή

των τιµών σε συγκρίσιµες αγορές, προκειµένου να προστατεύουν τα συµφέροντα των τελικών

χρηστών και παράλληλα να προωθούν τον πραγµατικό ανταγωνισµό.

3. Κατόπιν αιτήµατος, οι εθνικές κανονιστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες

σχετικά µε τους πραγµατοποιούµενους ελέγχους λιανικής και, όπου χρειάζεται, τα συστήµατα

λογιστικής καταγραφής κόστους, που χρησιµοποιούν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.

4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι όταν επιχείρηση υπόκειται σε ρύθµιση

τιµολογίου λιανικής, εφαρµόζονται τα αναγκαία και ενδεδειγµένα συστήµατα λογιστικής

καταγραφής κόστους. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να ορίζουν τη µορφή και τη

λογιστική µεθοδολογία που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Η τήρηση του συστήµατος λογιστικής

καταγραφής του κόστους, ελέγχεται από ανεξάρτητο ειδικευµένο φορέα. Οι εθνικές κανονιστικές

αρχές εξασφαλίζουν την κατ�  έτος δηµοσίευση δήλωσης συµµόρφωσης.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παράγραφος 2 και του άρθρου 10, οι εθνικές κανονιστικές

αρχές δεν επιβάλλουν τους µηχανισµούς ελέγχου λιανικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του

παρόντος άρθρου, σε αγορές περιοχών ή χρηστών, στις οποίες θεωρούν ότι επικρατεί πραγµατικός

ανταγωνισµός.
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Άρθρο 18

Ρυθµιστικοί έλεγχοι της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών

1. Όταν, ως αποτέλεσµα της ανάλυσης αγοράς που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 16,

παράγραφος 3, µια εθνική κανονιστική αρχή αποφαίνεται ότι, η αγορά για την παροχή µέρους ή

ολόκληρης της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών, δεν είναι πραγµατικά ανταγωνιστική,

εντοπίζει επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά στην παροχή των συγκεκριµένων στοιχείων

της στοιχειώδους δέσµης υπηρεσιών µισθωµένων γραµµών, σε µέρος ή το σύνολο της επικράτειάς

της, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Η εθνική κανονιστική

αρχή επιβάλλει, στις επιχειρήσεις αυτές, υποχρεώσεις σχετικά µε την παροχή της στοιχειώδους

δέσµης µισθωµένων γραµµών, όπως ορίζεται στον κατάλογο προτύπων που δηµοσιεύεται στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 16 της οδηγίας

2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και τους όρους για την παροχή αυτήν, όπως εκτίθεται στο

Παράρτηµα VII της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τις συγκεκριµένες αγορές µισθωµένων

γραµµών.

2. Εάν, ύστερα από την ανάλυση αγοράς που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 16,

παράγραφος 3, µια εθνική κανονιστική αρχή κρίνει ότι µια συναφής αγορά για την παροχή

µισθωµένων γραµµών της στοιχειώδους δέσµης είναι όντως ανταγωνιστική, ανακαλεί τις

υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη αγορά

µισθωµένων γραµµών.

3. Η στοιχειώδης δέσµη των µισθωµένων γραµµών µε εναρµονισµένα χαρακτηριστικά, και τα

σχετικά πρότυπα, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως

µέρος του καταλόγου προτύπων που αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία

πλαίσιο). Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή

της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών στις νέες τεχνικές εξελίξεις και στη

µεταβαλλόµενη ζήτηση της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης διαγραφής ορισµένων

τύπων µισθωµένων γραµµών από τη στοιχειώδη δέσµη, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 37,

παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 19

Επιλογή και προεπιλογή φορέα

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές υποχρεώνουν τις κοινοποιηµένες επιχειρήσεις µε σηµαντική

ισχύ στην αγορά παροχής σύνδεσης µε και χρήσης του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές

θέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 16, παράγραφος 3, να επιτρέπουν στους συνδροµητές τους πρόσβαση

στις υπηρεσίες οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών

υπηρεσιών:

α) ανά κλήση πληκτρολόγηση προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα, και

β) µε προεπιλογή, βάσει συστήµατος παράκαµψης των προεπιλεγµένων επιλογών ανά κλήση, µε

πληκτρολόγηση προθέµατος ή κωδικού επιλογής φορέα.

2. Οι ανάγκες των χρηστών για την εφαρµογή των ευκολιών αυτών σε άλλα δίκτυα ή µε άλλους

τρόπους, εκτιµώνται σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που περιγράφεται στο

άρθρο 15 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), και εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 12

της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι η τιµολόγηση για την πρόσβαση και τη

διασύνδεση που σχετίζονται µε την παροχή των ευκολιών της παραγράφου 1, γίνεται µε βάση το

κόστος και ότι οι τυχόν άµεσες επιβαρύνσεις των συνδροµητών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για

τη χρήση των ευκολιών αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Άρθρο 20

Συµβάσεις

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για την

προστασία του καταναλωτή, ιδίως των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 93/13/ΕΚ, και των εθνικών κανόνων

που είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό δίκαιο.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι καταναλωτές, όταν είναι συνδροµητές

υπηρεσιών παροχής σύνδεσης και/ή πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έχουν δικαίωµα

για σύµβαση µε επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Στη σύµβαση

καθορίζονται τουλάχιστον :

α) τα στοιχεία και η διεύθυνση του φορέα παροχής,

β) οι παρεχόµενες υπηρεσίες, το παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και ο χρόνος

της αρχικής σύνδεσης,

γ) οι τύποι παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης,

δ) τα µέσα µε τα οποία δύναται να αποκτώνται ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε το

σύνολο των τιµολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν,

ε) η διάρκεια της σύµβασης, και οι όροι για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών

και της σύµβασης,
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στ) κάθε ρύθµιση για αποζηµίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύµβασης όσον

αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας, και

ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύµφωνα µε το άρθρο 34.

3. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ τουλάχιστον καταναλωτών και φορέων παροχής

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν των φορέων παροχής σύνδεσης και/ή πρόσβασης

στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που

προβλέπονται στην παράγραφο 2.

4. Οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να καταγγέλλουν τις συµβάσεις τους χωρίς κυρώσεις,

όταν τους κοινοποιούνται οι προτεινόµενες τροποποιήσεις των συµβατικών όρων. Οι συνδροµητές

ειδοποιούνται εγκαίρως, τουλάχιστον ένα µήνα πριν, σχετικά µε τις τροποποιήσεις αυτές, και

ενηµερώνονται, ταυτόχρονα, για το δικαίωµά τους να καταγγέλλουν τις συµβάσεις αυτές, χωρίς

κυρώσεις, εφόσον δεν δέχονται τους νέους όρους.

Άρθρο 21

∆ιαφάνεια και δηµοσίευση πληροφοριών

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται στο κοινό, ιδίως σε όλους τους καταναλωτές,

διαφανείς και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τιµολόγια, καθώς και

τους τυποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε την πρόσβαση και τη χρήση

τηλεφωνικών υπηρεσιών διαθέσιµων στο κοινό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ.
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Άρθρο 22

Ποιότητα υπηρεσιών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές, αφού λάβουν υπόψη τη

γνώµη των ενδιαφεροµένων µερών, είναι σε θέση να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν

διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δηµοσιεύουν συγκρίσιµες,

επαρκείς και ενηµερωµένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, σχετικά µε την ποιότητα των

υπηρεσιών τους. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης, κατόπιν αιτήµατος, στην εθνική

κανονιστική αρχή, πριν δηµοσιευθούν.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να καθορίζουν, µεταξύ άλλων, τις προς µέτρηση

παραµέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόµενο, τη µορφή και τον τρόπο δηµοσίευσης

των πληροφοριών, προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πλήρεις,

συγκρίσιµες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορούν να

χρησιµοποιούνται οι παράµετροι, οι ορισµοί και οι µέθοδοι µέτρησης που περιέχονται

στο Παράρτηµα III.

Άρθρο 23

Ακεραιότητα του δικτύου

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του

δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις και, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του

δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τη διαθεσιµότητα του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και

των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις. Τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε

σταθερές θέσεις, λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα για να εξασφαλίζουν αδιάκοπτη πρόσβαση σε

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



10421/1/01 REV 1 ZAC/vd 39
DG C I   EL

Άρθρο 24

∆ιαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού ευρείας κατανάλωσης

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος VI, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη

διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού ευρείας κατανάλωσης, που αναφέρεται

στο εν λόγω Παράρτηµα.

Άρθρο 25

Υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το δικαίωµα των συνδροµητών των διαθέσιµων στο κοινό

τηλεφωνικών υπηρεσιών, να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους στον διαθέσιµο στο κοινό κατάλογο,

που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, σηµείο α).

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όλες οι επιχειρήσεις που χορηγούν αριθµούς τηλεφώνου σε

συνδροµητές, ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτηµα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής

διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών

πληροφοριών σε συµφωνηµένη µορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειµενικό, κοστοστρεφή και

αµερόληπτο.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όλοι οι τελικοί χρήστες που είναι συνδεδεµένοι µε το

δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες βοήθειας µέσω τηλεφωνητή και σε

υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, σηµείο β).

4. Τα κράτη µέλη δεν πρέπει να εφαρµόζουν κανονιστικούς περιορισµούς που εµποδίζουν την

άµεση πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους µέλους, στην υπηρεσία πληροφοριών

καταλόγου άλλου κράτους µέλους.

5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κοινοτικού

δικαίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως

του άρθρου [12] της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία προστασίας δεδοµένων).
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Άρθρο 26

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, πέρα από κάθε άλλο αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης που

ορίζεται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, όλοι οι τελικοί χρήστες διαθέσιµων στο κοινό

τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων,

έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιµοποιώντας τον

ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης

ανάγκης «112», απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται, µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, για

τον εθνικό οργανισµό συστηµάτων έκτακτης ανάγκης, και στο πλαίσιο των τεχνολογικών

δυνατοτήτων των δικτύων.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια τηλεφωνικά

δίκτυα, διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος στις αρµόδιες για την

αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, στο µέτρο του τεχνικώς εφικτού, για όλες τις

κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενηµερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη

χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

Άρθρο 27

Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιηµένος διεθνής κωδικός

πρόσβασης. Μπορούν να θεσπίζονται ή να εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις για τις

συνδιαλέξεις µεταξύ γειτονικών περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων µεταξύ κρατών µελών. Οι

τελικοί χρήστες των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών στις περιοχές αυτές, πρέπει να

ενηµερώνονται πλήρως για τις εν λόγω ρυθµίσεις.
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2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όλες οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια

τηλεφωνικά δίκτυα, διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς τον ευρωπαϊκό χώρο τηλεφωνικής

αριθµοδότησης, µε την επιφύλαξη της ανάγκης µιας επιχείρησης που εκµεταλλεύεται δηµόσιο

τηλεφωνικό δίκτυο, να καλύπτει το κόστος διεκπεραίωσης των κλήσεων µέσω του δικτύου της.

Άρθρο 28

Μη γεωγραφικοί αριθµοί

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες από άλλα κράτη µέλη µπορούν να έχουν

πρόσβαση σε µη γεωγραφικούς αριθµούς εντός της επικράτειάς τους, εφόσον είναι τεχνικώς και

οικονοµικώς εφικτό, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένας καλούµενος συνδροµητής έχει

επιλέξει, για εµπορικούς λόγους, να περιορίζει την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριµένες

γεωγραφικές περιοχές.

Άρθρο 29

Παροχή πρόσθετων ευκολιών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να

απαιτούν από όλες τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα, να

διαθέτουν στους τελικούς χρήστες τις ευκολίες που αναφέρονται στο Μέρος Β του

Παραρτήµατος Ι, µε την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιµότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας.

2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να µην εφαρµόζει την παράγραφο 1, στο σύνολο ή

σε µέρος της επικράτειάς του, εάν κρίνει, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφεροµένων

µερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ευκολίες αυτές.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν τις

υποχρεώσεις του Παραρτήµατος Ι, Μέρος Α, σηµείο (ε), όσον αφορά την αποσύνδεση ως γενική

απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις.
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Άρθρο 30

Φορητότητα αριθµού

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όλοι οι συνδροµητές των διαθέσιµων στο κοινό

τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών υπηρεσιών, µπορούν να διατηρούν,

µετά την υποβολή αίτησης, τον αριθµό ή τους αριθµούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που

παρέχει την υπηρεσία:

(α) εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθµούς, σε συγκεκριµένο τόπο, και

(β) εφόσον πρόκειται για µη γεωγραφικούς αριθµούς, σε οποιονδήποτε τόπο.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τη µεταφορά αριθµών µεταξύ δικτύων που παρέχουν

υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, η τιµολόγηση της διασύνδεσης για την

παροχή φορητού αριθµού είναι κοστοστρεφής και ότι οι τυχόν άµεσες επιβαρύνσεις των

συνδροµητών, δεν δρουν αποτρεπτικά για τη χρήση των ευκολιών αυτών.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν επιβάλλουν τιµολόγια λιανικής για τη µεταφορά αριθµού

κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιµολόγια

λιανικής.
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Άρθρο 31

Υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος»

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν εύλογες υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος» για τη

µετάδοση συγκεκριµένων ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών διαύλων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις

υπό τη δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που

χρησιµοποιούνται για τη διάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών στο κοινό, όταν

σηµαντικός αριθµός τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα χρησιµοποιεί ως το κύριο µέσο λήψης

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται µόνον όταν

απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισµένων στόχων δηµοσίου συµφέροντος και είναι

αναλογικές και διαφανείς. Οι υποχρεώσεις αυτές αναθεωρούνται τακτικά.

2. Ούτε η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ούτε η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της οδηγίας

2001/.../ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) προδικάζουν τη δυνατότητα των κρατών µελών, να

καθορίζουν τυχόν κατάλληλη αποζηµίωση για τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν

άρθρο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι, σε παρόµοιες περιστάσεις, δεν γίνεται διάκριση κατά την

αντιµετώπιση επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εφόσον

προβλέπεται αµοιβή, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αυτή εφαρµόζεται µε ανάλογο και

διαφανή τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να καθιστούν διαθέσιµες στο κοινό πρόσθετες υπηρεσίες,

πέραν των υπηρεσιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται

στο Κεφάλαιο ΙΙ, εντός της επικράτειάς τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτήν, δεν επιτρέπεται να

επιβάλλεται µηχανισµός αποζηµίωσης συγκεκριµένων επιχειρήσεων.
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Άρθρο 33

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές

λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών, των κατασκευαστών, καθώς και των

επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για θέµατα που

έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην αγορά και άπτονται των δικαιωµάτων του συνόλου των τελικών

χρηστών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιµες στο κοινό.

Άρθρο 34

Εξώδικη επίλυση διαφορών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση διαφανών, απλών και µη δαπανηρών εξώδικων

διαδικασιών για την αντιµετώπιση των ανεπίλυτων διαφορών που αφορούν τουλάχιστον τους

καταναλωτές και που σχετίζονται µε θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη

µέλη θεσπίζουν µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, µε τις διαδικασίες αυτές καθίσταται δυνατή η

δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών, και µπορούν, όταν δικαιολογείται, να θεσπίζουν σύστηµα

επιστροφής και/ή αποζηµίωσης.

2. Όταν στις διαφορές αυτές εµπλέκονται µέρη από διάφορα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη

συντονίζουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες.

Άρθρο 35

Τεχνική προσαρµογή

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων I, ΙΙ, ΙΙΙ, VI και VΙI

στην εξέλιξη της τεχνολογίας ή σε µεταβολές στη ζήτηση της αγοράς, θεσπίζονται από την

Επιτροπή, η οποία ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 37, παράγραφος 2.
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Άρθρο 36

∆ιαδικασίες κοινοποίησης, παρακολούθησης και επανεξέτασης

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο κατά την

ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, και αµέσως

µετά την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή, τις επωνυµίες των καθορισµένων

επιχειρήσεων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας δυνάµει του άρθρου 8,

παράγραφος 1.

Η Επιτροπή διαθέτει αυτές τις πληροφορίες σε ευανάγνωστη µορφή και τις διανέµει, στην επιτροπή

επικοινωνιών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 37.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επωνυµίες των φορέων

εκµετάλλευσης οι οποίοι θεωρείται ότι διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας

οδηγίας. Οι τυχόν µεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις

ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάµει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, κοινοποιούνται

αµελλητί στην Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει

σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, για πρώτη φορά εντός τριετίας από

την ηµεροµηνία εφαρµογής, που αναφέρεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο. Τα

κράτη µέλη και οι εθνικές κανονιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες

πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 37

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του

άρθρου 20 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
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2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 38

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις ... *.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις  ... **.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και οιασδήποτε

µεταγενέστερης τροποποίησης των εν λόγω διατάξεων.

                                                
* ∆έκα πέντε µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Την πρώτη ηµέρα µετά τη λήξη αυτής της δεκαπεντάµηνης περιόδου.
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Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 40

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

(ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ)

ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ)

Μέρος Α

Ευκολίες και υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 10:

(α) Αναλυτικοί λογαριασµοί

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές, µε την επιφύλαξη των

απαιτήσεων της σχετικής νοµοθεσίας περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, µπορούν να καθορίζουν το βασικό επίπεδο ανάλυσης

λογαριασµών που παρέχεται ατελώς από τις καθορισµένες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο

άρθρο 8) στους καταναλωτές, ώστε οι τελευταίοι να µπορούν:

(i) να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους για τη χρήση του δηµόσιου

τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις και/ή των συναφών διαθέσιµων στο κοινό

τηλεφωνικών υπηρεσιών, και

(ii) να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνονται,

ελέγχοντας έτσι εύλογα ως ένα βαθµό τους λογαριασµούς τους.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προσφέρεται στους συνδροµητές

λεπτοµερέστερη ανάλυση του λογαριασµού µε εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν.

Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον καλούντα συνδροµητή, συµπεριλαµβανοµένων των

κλήσεων σε γραµµές βοήθειας, δεν εµφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασµό του καλούντος

συνδροµητή.
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(β) ∆ωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόµενες κλήσεις

Πρόκειται για τη διευκόλυνση µε την οποία ο συνδροµητής, κατόπιν υποβολής
αιτήµατος στον πάροχο τηλεφωνικής υπηρεσίας, αποκτά δωρεάν τη δυνατότητα φραγής
εξερχόµενων κλήσεων συγκεκριµένου τύπου ή συγκεκριµένων αριθµών.

(γ) Συστήµατα προπληρωµής

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να απαιτούν
από τις καθορισµένες επιχειρήσεις να παρέχουν τα µέσα ώστε οι καταναλωτές να έχουν
τη δυνατότητα της εκ των προτέρων πληρωµής για την πρόσβαση στο δηµόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο και για τη χρήση διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.

(δ) Σταδιακή αποπληρωµή τελών σύνδεσης

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να απαιτούν
από τις καθορισµένες επιχειρήσεις, να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα
καταβολής των τελών σύνδεσης µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στη βάση χρονικά
κατανεµηµένων πληρωµών.

(ε) Μη εξόφληση λογαριασµών

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριµένων αναλογικών, αµερόληπτων και
δηµοσιευόµενων µέτρων για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων µη εξόφλησης
τηλεφωνικών λογαριασµών για χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές
θέσεις. Τα µέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι ο συνδροµητής προειδοποιείται δεόντως για
κάθε επικείµενη διακοπή υπηρεσίας ή αποσύνδεση. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης,
επανειληµµένης καθυστέρησης εξόφλησης ή µη εξόφλησης των λογαριασµών, τα
µέτρα αυτά διασφαλίζουν, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ότι η διακοπή
υπηρεσίας περιορίζεται µόνον στη συγκεκριµένη υπηρεσία. Η αποσύνδεση λόγω µη
εξόφλησης λογαριασµών, θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον ο συνδροµητής
έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν µια περίοδο
περιορισµένης εξυπηρέτησης η οποία προηγείται της πλήρους αποσύνδεσης, και κατά
τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται µόνο οι κλήσεις που δεν γίνονται µε χρέωση του
εν λόγω συνδροµητή (λ.χ. οι κλήσεις προς το «112»).
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Μέρος Β

Κατάλογος των ευκολιών που αναφέρονται στο άρθρο 29:

(α) Τονική επιλογή ή λειτουργία πολυσυχνότητας διπλού τόνου (DTMF)

Στην περίπτωση αυτή, το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει τη χρήση τόνων DTMF

που ορίζονται στο ETSI ETR 207 για διατερµατική σηµατοδοσία σε όλο το δίκτυο, τόσο στο

εσωτερικό κράτους µέλους όσο και µεταξύ των κρατών µελών.

(β) Αναγνώριση καλούσας γραµµής

Πρόκειται για τη δυνατότητα του καλούµενου συνδροµητή να γνωρίζει τον αριθµό του

καλούντα πριν από την αποκατάσταση της κλήσης.

Η συγκεκριµένη ευκολία θα πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία περί

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως την οδηγία

2001/.../ΕΚ (οδηγία για την προστασία δεδοµένων).

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21

(∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

Η εθνική κανονιστική αρχή είναι αρµόδια για τη δηµοσίευση των πληροφοριών που ορίζονται στο

παρόν Παράρτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Η εθνική κανονιστική αρχή αποφασίζει ποιες

πληροφορίες πρέπει να δηµοσιεύονται από τις επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων τηλεφωνικών

δικτύων και/ή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και ποιες πληροφορίες πρέπει να

δηµοσιεύονται από την ίδια.

1. Επωνυµία (-ες) και διεύθυνση (-εις) της επιχείρησης (-ων).

δηλ. οι επωνυµίες και οι διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των επιχειρήσεων παροχής

δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων και/ή διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών.

2. Παρεχόµενες διαθέσιµες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

2.1. Πεδίο εφαρµογής της διαθέσιµης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.

Περιγραφή των παρεχόµενων διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπου

αναφέρεται τι περιλαµβάνεται στο τέλος σύνδεσης και στο περιοδικό τέλος µίσθωσης (π.χ.

υπηρεσίες φορέα εκµετάλλευσης, κατάλογοι, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, επιλεκτική

φραγή κλήσεων, αναλυτικοί λογαριασµοί, συντήρηση, κλπ.).

2.2. Τυποποιηµένα τιµολόγια που καλύπτουν την πρόσβαση, όλα τα είδη τελών χρήσης και

συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και

τα ειδικά και στοχοθετηµένα τιµολογιακά συστήµατα.
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2.3. Πολιτική αποζηµιώσεων/επιστροφής, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών λεπτοµερειών για

τα προσφερόµενα συστήµατα αποζηµίωσης/επιστροφής.

2.4. Τύποι παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης.

2.5. Τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον απαιτείται, της ελάχιστης

διάρκειας των συµβάσεων.

3. Μηχανισµοί επίλυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί

από την επιχείρηση.

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 11 ΚΑΙ 22

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
(Σηµείωση 1)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χρόνος της αρχικής
σύνδεσης

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Ποσοστό βλαβών ανά
γραµµή πρόσβασης

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Χρόνος επισκευής βλαβών ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Αναλογία ανεπιτυχών
κλήσεων
(σηµείωση 2)

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Χρόνος αποκατάστασης
κλήσης (σηµείωση 2)

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Χρόνοι απόκρισης για
υπηρεσίες τηλεφωνητή

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Χρόνοι απόκρισης για
υπηρεσίες πληροφοριών
καταλόγου

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Αναλογία των εν
λειτουργία κοινόχρηστων
τηλεφώνων µε
κερµατοδέκτη ή υποδοχή
κάρτας

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Καταγγελίες για λάθη σε
λογαριασµούς

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Ο αριθµός έκδοσης του ETSI EG 201 769-1 είναι 1.1.1 (Απρίλιος 2000)

Σηµείωση 1

Οι παράµετροι θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάλυση των επιδόσεων σε περιφερειακό επίπεδο
(δηλαδή τουλάχιστον στο επίπεδο 2 της στατιστικής ονοµατολογίας εδαφικών ενοτήτων (NUTS)
της Eurostat.)

Σηµείωση 2

Τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίσουν να µην απαιτούν την τήρηση ενηµερωµένων πληροφοριών
για τις επιδόσεις που αφορούν τις δύο αυτές παραµέτρους, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι
επιδόσεις στους δύο αυτούς τοµείς είναι ικανοποιητικές.

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 12 ΚΑΙ 13

Μέρος Α - Υπολογισµός καθαρού κόστους

Ως υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας νοούνται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε µια

επιχείρηση από ένα κράτος µέλος και αφορούν την παροχή δικτύου και υπηρεσίας στο σύνολο

ορισµένης γεωγραφικής περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των µέσων τιµών που

επιβάλλονται στη γεωγραφική αυτή περιοχή για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή των ειδικών

τιµολογιακών επιλογών για καταναλωτές µε χαµηλό εισόδηµα ή µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξετάζουν όλα τα µέσα προκειµένου να εξασφαλίζουν τα κατάλληλα

κίνητρα στις επιχειρήσεις (καθορισµένες ή όχι) ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις καθολικής

υπηρεσίας µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό.

Κατά τη διεξαγωγή ενός υπολογισµού, το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας µιας καθορισµένης

επιχείρησης µε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και της λειτουργίας της, χωρίς υποχρεώσεις

καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισµός αυτός ισχύει είτε το δίκτυο ενός κράτους µέλους είναι

πλήρως ανεπτυγµένο, είτε ακόµη αναπτύσσεται και επεκτείνεται. Αποδίδεται η δέουσα προσοχή

στην ορθή εκτίµηση του κόστους που κάθε καθορισµένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει

εάν δεν έφερε καµιά υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους θα

πρέπει να συνεκτιµά τα οφέλη, συµπεριλαµβανοµένων των άυλων οφελών, που αποκοµίζει ο

φορέας εκµετάλλευσης καθολικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από τα ακόλουθα:
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(i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες µπορούν να παρέχονται µόνο µε ζηµία ή µε

συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως: πρόσβαση σε

τηλεφωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, παροχή ορισµένων κοινόχρηστων τηλεφώνων,

παροχή ορισµένων υπηρεσιών ή εξοπλισµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κλπ.

(ii) ειδικούς τελικούς χρήστες ή οµάδες τελικών χρηστών οι οποίοι, λόγω του κόστους παροχής

του συγκεκριµένου δικτύου και της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των παραγόµενων εσόδων και

της τυχόν γεωγραφικής στάθµισης των τιµών που επιβάλλονται από το κράτος µέλος,

µπορούν να εξυπηρετούνται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα

συνήθη εµπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τους τελικούς χρήστες ή τις οµάδες τελικών χρηστών που

δεν θα εξυπηρετούνταν από έναν εµπορικό φορέα εκµετάλλευσης, ο οποίος δεν θα είχε

υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

διενεργείται χωριστά, προκειµένου να µην υπολογίζονται διπλά τα τυχόν άµεσα ή έµµεσα οφέλη ή

δαπάνες. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας για κάθε

επιχείρηση, υπολογίζεται ως το σύνολο του καθαρού κόστους που προκύπτει από τα επιµέρους

στοιχεία των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν άυλων οφελών.

Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην εθνική κανονιστική αρχή.
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Μέρος Β - Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

συνεπάγεται την αποζηµίωση των καθορισµένων επιχειρήσεων που επιβαρύνονται µε υποχρεώσεις

καθολικής υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό µη εµπορικές συνθήκες. Καθώς η

αποζηµίωση αυτή συνεπάγεται µεταφορές κεφαλαίων, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αυτές

διεξάγονται µε αντικειµενικό, διαφανή, αµερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Τούτο σηµαίνει ότι οι

µεταφορές κεφαλαίων προκαλούν τις ελάχιστες στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη ζήτηση

των χρηστών.

Σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 3, ένας µηχανισµός επιµερισµού µέσω Ταµείου θα πρέπει

να χρησιµοποιεί διαφανή και ουδέτερα µέσα για την είσπραξη των εισφορών ώστε να αποφεύγεται

ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των

επιχειρήσεων.

Ο ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Ταµείου είναι αρµόδιος για την είσπραξη των εισφορών

από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη χρηµατοδότηση του

καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη µέλη και εποπτεύει τη

µεταφορά των οφειλόµενων ποσών και/ή διοικητικών πληρωµών προς τις επιχειρήσεις που

δικαιούνται πληρωµών από το Ταµείο.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15

Κατά τη διερεύνηση της σκοπιµότητας ενδεχόµενης επανεξέτασης του πεδίου εφαρµογής των

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες που

χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές,

- τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά όσον αφορά τη διάθεση και την επιλογή

υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές,

- τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τις υπηρεσίες διέλευσης που παρέχονται στους

καταναλωτές.

Κατά την εξέταση της ενδεχόµενης αλλαγής ή του επαναπροσδιορισµού του πεδίου εφαρµογής των

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- αν κάποιες ειδικές υπηρεσίες είναι διαθέσιµες και χρησιµοποιούνται από την πλειοψηφία των

καταναλωτών και κατά πόσο η µη διάθεση ή η µη χρήση των υπηρεσιών αυτών από

µειοψηφία των καταναλωτών, καταλήγουν σε κοινωνικό αποκλεισµό, και

- αν η διάθεση και η χρήση ορισµένων ειδικών υπηρεσιών συνεπάγεται γενικό καθαρό κέρδος

για όλους τους καταναλωτές, µε αποτέλεσµα να δικαιολογείται η δηµόσια παρέµβαση όταν οι

συγκεκριµένες υπηρεσίες δεν διατίθενται στο κοινό υπό συνήθεις εµπορικές συνθήκες.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 24)

1. Κοινός αλγόριθµος κρυπτογράφησης και ελεύθερη λήψη

Ο εξοπλισµός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, που προορίζεται για

πώληση ή µίσθωση ή άλλου είδους διάθεση στην Κοινότητα και δύναται να

αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήµατα, πρέπει να µπορεί:

- να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σηµάτων αυτών σύµφωνα µε τον κοινό

ευρωπαϊκό αλγόριθµο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισµένος

ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης, επί του παρόντος το ETSI,

- να παρουσιάζει σήµατα που έχουν µεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι,

σε περίπτωση µισθωµένου εξοπλισµού, ο µισθωτής έχει συµµορφωθεί µε τη σχετική

συµφωνία µίσθωσης.

2. ∆ιαλειτουργικότητα αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών συσκευών

Οι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως µε οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου

µεγαλύτερης των 42 cm, οι οποίες διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή µίσθωση στην

Κοινότητα, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τουλάχιστον µία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης,

όπως έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, π.χ. όπως

προβλέπεται στο πρότυπο CENELEC EN 50 049-1:1997, η οποία επιτρέπει την απλή

σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.
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Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως µε οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου

µεγαλύτερης των 30 cm, οι οποίες διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή µίσθωση στην

Κοινότητα, πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τουλάχιστον µία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε

τυποποιηµένη, είτε σύµφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισµένος ευρωπαϊκός

οργανισµός τυποποίησης, είτε σύµφωνη µε γενικά ισχύουσες προδιαγραφές του τοµέα) π.χ.

τον σύνδεσµο κοινής διεπαφής DVB, η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και

η οποία µπορεί να µεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήµατος ψηφιακής τηλεόρασης,

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους

παρεχόµενες υπηρεσίες.

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ∆ΕΣΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18

Σηµείωση. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, η παροχή της στοιχειώδους δέσµης
µισθωµένων γραµµών, υπό τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 92/44/ΕΚ, θα
πρέπει να συνεχίζεται µέχρις ότου η εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει ότι υπάρχει
πραγµατικός ανταγωνισµός στη σχετική αγορά µισθωµένων γραµµών.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ώστε η παροχή της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων

γραµµών που αναφέρεται στο άρθρο 18, να ακολουθεί τις βασικές αρχές της αµεροληψίας, της

κοστοστρέφειας και της διαφάνειας.

1. Αµεροληψία

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί που έχουν οριστεί ως έχοντες

σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, να τηρούν την αρχή

της αµεροληψίας όταν παρέχουν τις µισθωµένες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 18. Οι

οργανισµοί αυτοί εφαρµόζουν παρόµοιους όρους σε παρόµοιες περιστάσεις στους

οργανισµούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες, και παρέχουν µισθωµένες γραµµές σε

άλλους, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές τους

υπηρεσίες ή, ενδεχοµένως, τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους ή των εταίρων τους.

2. Κοστοστρέφεια

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ώστε, ανάλογα µε την περίπτωση, τα τιµολόγια για

τις µισθωµένες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 18, να τηρούν τις βασικές αρχές της

κοστοστρέφειας.
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Προς το σκοπό αυτόν, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ώστε οι επιχειρήσεις που

έχουν ανιχνευθεί ως έχουσες σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 18,

παράγραφος 1, να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν στην πράξη κατάλληλο σύστηµα

καταλογισµού του κόστους.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές τηρούν επαρκώς λεπτοµερείς πληροφορίες για τα συστήµατα

καταλογισµού του κόστους που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Υποβάλλουν τις

πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν.

3. ∆ιαφάνεια

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τη

στοιχειώδη δέσµη µισθωµένων γραµµών που αναφέρεται στο άρθρο 18, να δηµοσιεύονται σε

ευκόλως προσιτή µορφή.

3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και των ηλεκτρικών

χαρακτηριστικών, καθώς και των λεπτοµερών τεχνικών προδιαγραφών και των

προδιαγραφών επιδόσεων που ισχύουν στο σηµείο απόληξης του δικτύου.

3.2 Τιµολόγια, συµπεριλαµβανοµένων των τελών αρχικής σύνδεσης, του περιοδικού µισθώµατος

και άλλων τελών. Όταν τα τιµολόγια είναι διαφοροποιηµένα, πρέπει να υπάρχει σχετική

ένδειξη.

Όταν, ανταποκρινόµενος σε συγκεκριµένο αίτηµα, ένας οργανισµός που έχει οριστεί ως έχων

σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, κρίνει ότι, δεν είναι

εύλογο να παράσχει µισθωµένη γραµµή της στοιχειώδους δέσµης σύµφωνα µε τα

δηµοσιευµένα τιµολόγιά του και τους δηµοσιευµένους όρους παροχής, πρέπει να ζητά την

έγκριση της εθνικής κανονιστικής αρχής για τη µεταβολή των όρων αυτών στην περίπτωση

αυτήν.

3.3 Όροι παροχής, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των εξής στοιχείων :

- πληροφορίες για τη διαδικασία παραγγελίας,
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- τυπική χρονική περίοδος παράδοσης, δηλαδή το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία

κατά την οποία ο χρήστης υπέβαλε αίτηση για µισθωµένη γραµµή εντός του οποίου έχει

παραδοθεί στους καταναλωτές το 95% όλων των µισθωµένων γραµµών του ίδιου

τύπου.

Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται βάσει των πραγµατικών περιόδων παράδοσης των

µισθωµένων γραµµών κατά τη διάρκεια πρόσφατου χρονικού διαστήµατος εύλογης

διάρκειας. Στον υπολογισµό δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιπτώσεις κατά τις

οποίες οι χρήστες ζήτησαν καθυστερηµένη περίοδο παράδοσης.

- διάρκεια της σύµβασης, στην οποία περιλαµβάνονται η περίοδος, η οποία προβλέπεται

εν γένει στη σύµβαση και η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης την οποία υποχρεούται να

δεχθεί ο χρήστης.

- τυπική προθεσµία επισκευής, δηλαδή το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που δόθηκε

µήνυµα βλάβης στην αρµόδια µονάδα της επιχείρησης που έχει οριστεί ως έχουσα

σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, µέχρι τη στιγµή

κατά την οποία έχει αποκατασταθεί το 80% όλων των µισθωµένων γραµµών του ίδιου

τύπου και, ανάλογα µε την περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί η επαναλειτουργία τους στους

χρήστες. Στις περιπτώσεις που, για τον ίδιο τύπο µισθωµένων γραµµών, προσφέρονται

διαφορετικές ποιοτικές κλάσεις επισκευής, δηµοσιεύονται οι διαφορετικές τυπικές

προθεσµίες επισκευής.

- η τυχόν διαδικασία επιστροφής.

Επιπλέον, όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι, οι επιτυγχανόµενες επιδόσεις κατά την

παροχή της στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων γραµµών δεν καλύπτουν τις ανάγκες των

χρηστών, µπορεί να καθορίζει κατάλληλους στόχους για τους προαναφερόµενους όρους

παροχής.

________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 29 έως 31 Αυγούστου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε δέσµη προτάσεων για κανονιστικό

πλαίσιο το οποίο θα εφαρµόζεται στην υποδοµή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

τις συναφείς υπηρεσίες. Το παρόν έγγραφο αφορά ένα σηµαντικό στοιχείο της δέσµης

αυτής, µια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γνωστής ως «οδηγίας καθολικής υπηρεσίας».

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2001. Οι

γνώµες της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής δόθηκαν στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 και 1 Μαρτίου 2001 αντίστοιχα.

3. Στις 17 Σεπτεµβρίου 2001 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

1. Στόχος της προτεινόµενης κανονιστικής δέσµης είναι να ευθυγραµµισθεί η υφιστάµενη

κοινοτική νοµοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες µε τις εκτεταµένες αλλαγές που έχουν

επέλθει στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των µέσων ενηµέρωσης και των

τεχνολογιών της πληροφορίας. Η σύγκλιση των τοµέων αυτών αποτελεί τη βάση των

προτάσεων της Επιτροπής οι οποίες επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα δίκτυα

µετάδοσης και τις συναφείς υπηρεσίες σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Το

προτεινόµενο νέο κανονιστικό πλαίσιο έχει καταρτισθεί ως ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ

του υφισταµένου πλαισίου και µιας αναµενόµενης µελλοντικής κατάστασης όπου η

αγορά τηλεπικοινωνιών θα είναι αρκούντως ώριµη ώστε να µπορεί να διέπεται

αποκλειστικά από το γενικό νόµο περί ανταγωνισµού.
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2. Η πρόταση οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών, η

οποία αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας έκθεσης, επιδιώκει:

− να προσαρµόσει και να εκσυγχρονίσει τα υφιστάµενα µέτρα για την καθολική

υπηρεσία ώστε να καθοριστούν το πεδίο της υπηρεσίας αυτής, τα δικαιώµατα των

χρηστών και τα µέτρα για την αµοιβή των παρόχων της υπηρεσίας χωρίς να

στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός,

− να δηµιουργήσει µια διαδικασία για την αναθεώρηση του πεδίου των

υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας,

− να θεσπίσει, εφόσον απαιτείται, συγκεκριµένα δικαιώµατα χρηστών και

καταναλωτών,

− να προωθήσει τα υφιστάµενα µέτρα και να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα

µισθωµένων γραµµών εντός της ΕΕ µέχρις ότου αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός για

τις υπηρεσίες αυτές,

− να παράσχει στις ΕΚΑ τη δυνατότητα να λαµβάνουν µέτρα εξ ονόµατος των

χρηστών και καταναλωτών,

− να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο κλάδος για να εξασφαλίσει τη

διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού ευρείας

κατανάλωσης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικά σχόλια

Καίτοι το Συµβούλιο έχει επαναδιατυπώσει την πρόταση της Επιτροπής και έχει

επιφέρει διάφορες αλλαγές προκειµένου να καταστήσει τη διατύπωση της οδηγίας

ακριβέστερη και συνεπώς να βελτιώσει τη νοµική σαφήνεια του κειµένου, το κείµενο

της κοινής θέσης περιλαµβάνει στην ουσία τα κύρια στοιχεία που προτείνονται από την

Επιτροπή και αφορούν ιδίως το πεδίο εφαρµογής και τη χρηµατοδότηση της καθολικής

υπηρεσίας και το επίπεδο προστασίας των τελικών χρηστών.
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Β. Ειδικά σχόλια

1. Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στο κείµενο της Επιτροπής

(α) Επαναδιατύπωση του κειµένου

Το Συµβούλιο έχει επαναδιατυπώσει σε σηµαντικό βαθµό το κείµενο που

προτάθηκε από την Επιτροπή, µε σκοπό κυρίως να καταστήσει το σχέδιο

οδηγίας περισσότερο συνεκτικό και ευανάγνωστο αλλά και να το

ευθυγραµµίσει µε τη δοµή και την προσέγγιση των οδηγιών πλαισίου και

πρόσβασης. Φερ� ειπείν, οι διατάξεις σχετικά µε τους ρυθµιστικούς

ελέγχους των επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένες αγορές

έχουν συγκεντρωθεί στο κεφάλαιο ΙΙΙ και ορισµένα στοιχεία του άρθρου 7

έχουν µεταφερθεί στο άρθρο 9.

(β) Το πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και η επανεξέτασή του (άρθρα 4 και 15)

Το Συµβούλιο έχει υιοθετήσει τη βασική προσέγγιση που προτείνεται από

την Επιτροπή, ήτοι να µην υπάρξει ριζική επέκταση του πεδίου της

καθολικής υπηρεσίας στο παρόν στάδιο, ενώ παράλληλα να καταρτισθεί

διαδικασία περιοδικής επανεξέτασης. Εντούτοις, το Συµβούλιο

συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το άρθρο 4,

παράγραφος 2 απαιτεί µεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το ζήτηµα της

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και για το λόγο αυτό έχει ενσωµατώσει την

απαίτηση η πρόσβαση αυτή να είναι «λειτουργική» και έχει προσθέσει

ορισµένα κριτήρια για την αξιολόγηση του επιπέδου πρόσβασης παρόµοια

µε εκείνα που προτείνει το Κοινοβούλιο.
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(γ) Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (άρθρα 16 και 17)

Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως το

πνεύµα των τροπολογιών 25 και 26), το Συµβούλιο έχει υιοθετήσει

προσεκτικότερη προσέγγιση στην επιβολή ρυθµιστικών ελέγχων στις

λιανικές υπηρεσίες σε σχέση µε αυτή που προτείνει η Επιτροπή. Ενώ

διατηρεί την υποχρέωση για τις εθνικές κανονιστικές αρχές να αντιδρούν

όταν οι αγορές δεν είναι αποτελεσµατικά ανταγωνιστικές, εντούτοις, η

κοινή θέση προσθέτει ορισµένα στοιχεία για την προστασία κατά της

υπερβολικής ρύθµισης. Πρόκειται κυρίως για την απαίτηση να εξετάζεται

πρώτα εάν θα ήταν αποτελεσµατικότερη µια λύση δυνάµει της οδηγίας για

την πρόσβαση αλλά και για µια περαιτέρω απαίτηση: οιεσδήποτε

υποχρεώσεις επιβάλλονται θα πρέπει να είναι αναλογικές και να

δικαιολογούνται βάσει των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 7 της

οδηγίας πλαισίου.

(δ) Υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος» (άρθρο 31, πρώην άρθρο 26)

Το κείµενο της κοινής θέσης εισάγει διάφορες τροποποιήσεις στις εν λόγω

διατάξεις, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι :

− η απαίτηση οι υποχρεώσεις αυτές να είναι «λογικές»,

− η δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων όσον αφορά τα δίκτυα «που

χρησιµοποιούνται» και όχι «που προορίζονται» για τη δηµόσια

µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών όπου τα

συγκεκριµένα δίκτυα είναι τα κύρια µέσα για τη λήψη εκποµπών,

− η απαλοιφή της παραγράφου 2 της πρότασης της Επιτροπής σχετικά

µε την αποζηµίωση.
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(ε) ∆ιαλειτουργικότητα του ψηφιακού εξοπλισµού κατανάλωσης � διατάξεις
επιτροπολογίας
(άρθρο 24, πρώην άρθρο 20)

Μετά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογία 38), το
Συµβούλιο προτίµησε να καταργήσει τη δυνατότητα της Επιτροπής να
τροποποιεί τις διατάξεις για τις προδιαγραφές στον εν λόγω τοµέα µέσω
διαδικασίας επιτροπολογίας.

2. Η θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

(α) Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στο σύνολό τους ή εν µέρει στην κοινή
θέση

Το Συµβούλιο απεδέχθη στο σύνολό τους, εν µέρει ή κατ� αρχήν τις
τροπολογίες 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 45, 47-49, 59, 60, 70 και 74. Για
ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές, έγινε δεκτή η πλήρης ή σχεδόν η
πλήρης διατύπωσή τους, ενώ άλλες ενσωµατώθηκαν σε διαφορετική µορφή
η οποία ωστόσο διατηρεί το στόχο που αποτελεί τη βάση της τροπολογίας ή
µερών της τροπολογίας.

(β) Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Όσον αφορά την απόφασή του να µην ενσωµατώσει τις τροπολογίες 1, 40,
43, 51, 55, 56, 61, 72 και 73, το Συµβούλιο ακολούθησε τη γνώµη της
Επιτροπής.

Όσον αφορά την απόφασή του να µην ενσωµατώσει τις τροπολογίες 5, 8,
11, 18, 19, 20, 24, 28, 31, 36, 39, 41, 44, 46, 52, 53, 54, 57, 58 και 66, το
Συµβούλιο βασίσθηκε, µεταξύ άλλων, στις ακόλουθες βασικές σκέψεις :

− στη σηµασία της διασφάλισης της συνοχής µεταξύ του κειµένου της
οδηγίας αυτής και των άλλων κειµένων τα οποία απαρτίζουν την
κανονιστική δέσµη,
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− στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα συνολικό ελάχιστο επίπεδο καθολικής
υπηρεσίας και δικαιωµάτων όλων των χρηστών
(συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες),
αποφεύγοντας όµως ταυτόχρονα τον κίνδυνο άσκοπων δαπανών για
τους φορείς στον τοµέα αυτό ή για τα δηµόσια ταµεία,

− στην ανάγκη να ληφθεί υπόψη, όπου δει, η ποικιλία των εθνικών
προσεγγίσεων στον τοµέα αυτό, διασφαλίζοντας παράλληλα
ισότιµους όρους ανταγωνισµού για τους φορείς στην εσωτερική
αγορά.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 18.9.2001
SEC(2001) 1407 τελικό
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη καθολική υπηρεσία και τα
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2000/0183 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη καθολική υπηρεσία και τα

δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Ιούλιο του 2000 η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση, µέσω της διαδικασίας συναπόφασης
που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1, την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών COM(2000) 392 τελικό – C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της την 1η Μαρτίου 20012.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της στις 14 ∆εκεµβρίου 20003.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 13 Ιουνίου 2001, σειρά τροπολογιών κατά την
πρώτη ανάγνωση4.

Το Συµβούλιο επέτυχε πολιτική συµφωνία επί κοινής θέσης κατά τη συνεδρίαση του
Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών, στις 27 Ιουνίου. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της
Συνθήκης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθέτησε την κοινή του θέση στην εν λόγω πρόταση
οδηγίας στις 17 Σεπτεµβρίου 20015.

Στην παρούσα ανακοίνωση παρατίθεται η γνώµη της Επιτροπής επί της κοινής θέσης του
Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογήν της δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 παράγραφος 2.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών αποσκοπεί να
εξασφαλίσει την παροχή καθολικής υπηρεσίας για υπηρεσίες δηµόσιας τηλεφωνίας σε
συνθήκες γενικευµένου ανταγωνισµού, µε διατάξεις για τη χρηµατοδότηση του κόστους
παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά τον πλέον ουδέτερο, από άποψη ανταγωνισµού, τρόπο.
Καθορίζονται επίσης δικαιώµατα χρηστών και καταναλωτών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών

                                                
1 ΕΕ C 365, 19.12.2000, σ. 238.
2 ΕΕ C 139, 11.5.2001, σ. 15.
3 ΕΕ C 144, 16.5.2001, σ. 18.
4 ΕΕ C …
5 ΕΕ C …



3

επικοινωνιών, µε την επιβολή αντίστοιχων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις. Η οδηγία
αποσκοπεί στην εξασφάλιση λειτουργικότητας του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού των
καταναλωτών καθώς και την παροχή ορισµένων υποχρεωτικών υπηρεσιών, όπως των
µισθωµένων γραµµών. Αναγνωρίζονται τα δικαιώµατα των κρατών µελών να ορίζουν για
συγκεκριµένες ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές καθεστώς υποχρέωσης µεταφοράς σήµατος για
διανοµή µέσω ορισµένων δικτύων ώστε να εξασφαλίζεται καθολική διάθεση συγκεκριµένου
προγραµµατισµού. Με την οδηγία εξασφαλίζεται επίσης ότι οι φορείς εκµετάλλευσης
δικτύου θα διεκπεραιώνουν κλήσεις προς τον νέο περιφερειακό κωδικό +'3883' που
χορηγήθηκε από την ITU στον Ευρωπαϊκό Χώρο Αριθµοδότησης Τηλεφωνίας και απαιτείται
από τους φορείς εκµετάλλευσης να διαβιβάζουν πληροφορίες καθορισµού θέσης προς τις
εθνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

3. ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Σύνοψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει την κοινή θέση του Συµβουλίου. ∆εν υφίστανται
θεµελιώδεις διαφορές στο κείµενο του Συµβουλίου σε σχέση µε το αρχικά προταθέν από την
Επιτροπή. Όπως συνέβη και µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο
εισήγαγε πολλές επιµέρους αλλαγές καθώς και αλλαγές στη διατύπωση. Οι αρχικές προθέσεις
της οδηγίας, το πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας, το επίπεδο προστασίας τελικών
χρηστών, τα µέτρα των κανονιστικών ρυθµίσεων και οι µείζονες διατάξεις πολιτικής
παραµένουν, συχνά καλύτερα αναδιατυπωµένες και σαφέστερες ως προς την αρχική
πρόταση. Οι αριθµοί των άρθρων που αναφέρονται στο σηµείο 3.2.2 παρακάτω έχουν
τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέα άρθρα που εισήχθησαν στην οδηγία, αρχίζοντας
από το άρθρο 17.

3.2. Τροπολογίες που εισάγονται µε την κοινή θέση του Συµβουλίου σε σύγκριση µε
τη γνώµη του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση

3.2.1 Αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 5α νέα (Ασφάλεια δικτύου)

Στην τροπολογία 1 του Κοινοβουλίου εισάγεται νέα αιτιολογική σκέψη, αντιγράφοντας
διατάξεις από την οδηγία για την προστασία των δεδοµένων, όσον αφορά µέτρα προστασίας
της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών. Η κοινή θέση του Συµβουλίου δεν αφορά τα
µελήµατα αυτά στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία.

Αιτιολογική σκέψη 26 [πρώην -19] 

Στην τροπολογία 2 του Κοινοβουλίου και στην κοινή θέση του Συµβουλίου διαγράφεται
ταυτόσηµο κείµενο που αναφέρεται σε επιχειρήσεις µε προηγούµενα αποκλειστικά
δικαιώµατα. Τα κείµενα που από το Κοινοβούλιο προτείνεται να προστεθούν στο τέλος της
αιτιολογικής σκέψης καθώς και το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου είναι
παρεµφερή ως προς τις προθέσεις και το στόχο, µολονότι η τροπολογία του Κοινοβουλίου
είναι περισσότερο περιγραφική, ενώ γίνεται ειδική αναφορά όσον αφορά την κανονιστική
αυτοσυγκράτηση (µη επιβολή ρυθµίσεων) σε αναδυόµενες αγορές.
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Αιτιολογική σκέψη 39 (πρώην -27)

Το πρόσθετο κείµενο που προτείνεται στην τροπολογία 4 του Κοινοβουλίου
αντικατοπτρίζεται πλήρως στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 47 (πρώην -32)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου αντιµετώπιζε το θέµα της από κοινού ρύθµισης ως
ενδεδειγµένη εναλλακτική λύση στην τοµεακή ρύθµιση. Αναφερόταν ότι εφόσον
εφαρµόζεται από κοινού ρύθµιση θα πρέπει να αίρονται οι κανόνες τοµεακής ρύθµισης και
ότι τα εν λόγω µέτρα από κοινού ρύθµισης θα πρέπει να βασίζονται στους ίδιους στόχους
πολιτικής όπως η επίσηµη κανονιστική ρύθµιση. Στην κοινή θέση του Συµβουλίου δεν
αναφέρεται η από κοινού ρύθµιση.

3.2.2 Άρθρα

Κεφάλαιο I: Πεδίο εφαρµογής, στόχοι και ορισµοί

Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής και στόχοι)

Το κείµενο της κοινής θέσης και οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο άρθρο 1 είναι
συµβατά και παρουσιάζουν αµοιβαία συνέπεια. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις του
Κοινοβουλίου στο άρθρο 1, για σαφέστερο ορισµό του πεδίου εφαρµογής και των στόχων της
οδηγίας είναι ανάλογες µε το κείµενο της κοινής θέσης. Στο κείµενο της κοινής θέσης οι
‘τελικοί χρήστες’ υποκαθίστανται από χρήστες και καταναλωτές, που η Επιτροπή θεωρεί
καλύτερη περιγραφή του εύρους της οδηγίας.

Άρθρο 2 (Ορισµοί)

Στο κείµενο της κοινής θέσης για το άρθρο 2 αποσαφηνίζονται οι αριθµοί που
χρησιµοποιούνται στην οδηγία εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια του εύρους της
οδηγίας. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο άρθρο 2 τροποποιούν κείµενο που έχει πλέον
απαλειφθεί από την κοινή θέση και προτείνουν τον νέο όρο ‘συναφής υπηρεσία’ και τον
ορισµό του. Η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητη την προσθήκη. Στο άρθρο 2 του κειµένου
της κοινής θέσης περιλαµβάνονται οι ορισµοί που απαιτούνται για την οδηγία.

Κεφάλαιο II: Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
υποχρεώσεων

Στο κείµενο της κοινής θέσης τροποποιείται ο τίτλος του κεφαλαίου II µε την προσθήκη των
λέξεων ‘συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών υποχρεώσεων’. Η Επιτροπή θεωρεί
αποδεκτή την εν λόγω αλλαγή. 

Άρθρο 3 (∆ιάθεση της καθολικής υπηρεσίας)

Στην τροπολογία του Κοινοβουλίου εισάγεται στα κριτήρια η ‘ουδετερότητα ως προς τον
ανταγωνισµό’, ενώ διατηρούνται, στο άρθρο 3 παράγραφος 2 η αρχή της "ελαχιστοποίησης
των στρεβλώσεων στην αγορά " και, στο άρθρο 1, η αρχή "χωρίς στρέβλωση του
ανταγωνισµού". Η καθολική υπηρεσία µπορεί να είχε αντίκτυπο τόσο στον ανταγωνισµό
µεταξύ επιχειρήσεων όσο και στις τιµές της αγοράς για τελικούς χρήστες· η Επιτροπή θεωρεί
ότι και οι δύο πτυχές καλύπτονται στο κείµενο της κοινής θέσης.
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Άρθρο 4 (Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις)

Το Κοινοβούλιο πρότεινε την προσθήκη της λέξης ‘αποτελεσµατική’ στην πρόσβαση στο
Internet, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η Επιτροπή προτιµά
το κείµενο της κοινής θέσης, όπου απαιτείται ‘λειτουργική’ πρόσβαση στο Internet, ενώ έχει
επίσης εισαγάγει λεπτοµερή αιτιολογική σκέψη για τον όρο αυτόν. Με την δεύτερη
τροπολογία του Κοινοβουλίου στο άρθρο απαιτείται από τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη
τους τις επικρατούσες τεχνολογίες κατά τον καθορισµό των ρυθµών δεδοµένων. Η Επιτροπή
συµφώνησε ότι πρόκειται για συναφή θεώρηση όσον αφορά τους ρυθµούς δεδοµένων και
τούτο αντικατοπτρίζεται επίσης στο κείµενο της κοινής θέσης. Το Κοινοβούλιο προδιέγραψε
επίσης την αρχή ότι τα κράτη µέλη δεν καθορίζουν ρυθµούς δεδοµένων καθ’ υπέρβαση των
διαθέσιµων στο ευρύ κοινό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ορθή έννοια είναι αυτή των ρυθµών
που επί του παρόντος χρησιµοποιούνται από το ευρύ κοινό, γεγονός που αντικατοπτρίζεται
στο κείµενο της κοινής θέσης.

Άρθρο 6 (Κοινόχρηστα τηλέφωνα)

Στο κείµενο του Συµβουλίου στο άρθρο 6 γίνεται αναφορά σε ‘εύλογες ανάγκες’ των τελικών
χρηστών και διασαφηνίζεται η αρχή που προέρχεται από την υφιστάµενη νοµοθεσία, ότι τα
κράτη µέλη δεν πρέπει να αναλάβουν ειδική δράση εφόσον υπάρχουν ήδη ευρύτερα
διαθέσιµα κοινόχρηστα τηλέφωνα, εισάγοντας παράλληλα την απαίτηση για δηµόσια
διαβούλευση· η Επιτροπή θεώρησε αποδεκτά όλα τα παραπάνω. Η τρoπολογία του
Κοινοβουλίου αποτελεί αλλαγή διατύπωσης που έχει αντιµετωπισθεί από την
επαναδιατύπωση του κειµένου της κοινής θέσης, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι
αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σχετική αρχή.

Άρθρο 7 (Ειδικά µέτρα για µειονεκτούντες χρήστες)

Tο κείµενο της κοινής θέσης του άρθρου 7 πραγµατεύεται αποκλειστικά µειονεκτούντες
χρήστες, ενώ οι χρήστες µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες αντιµετωπίζονται στο άρθρο 9. Η
αναδιάταξη των άρθρων 7 και 9 στην κοινή θέση δεν µεταβάλλει καθόλου τις σηµαντικές
διατάξεις της οδηγίας. Η τροπολογία 11 του Κοινοβουλίου, για τους χρήστες µε ειδικές
κοινωνικές ανάγκες, αναφέρεται πλέον στις διατάξεις του άρθρου 9. 

Άρθρο 8 (Καθορισµός επιχειρήσεων)

Tο κείµενο της κοινής θέσης και η πρόταση του EΚ είναι ταυτόσηµα ως προς τη δυνατότητα
των κρατών µελών να αναθέτουν αρµοδιότητες κάλυψης της καθολικής υπηρεσίας ανάλογα
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τη γεωγραφική κάλυψη. Η Επιτροπή χαιρέτησε την
τροπολογία του Κοινοβουλίου για την εισαγωγή διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης στην
εθνική διαδικασία ορισµού επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής καθολικής
υπηρεσίας. Στο κείµενο της κοινής θέσης δεν περιλαµβάνεται διαδικασία διαβούλευσης

Άρθρο 9 (Προσιτότητα τιµολογίων)

Στην τροπολογία 11 του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνεται τα κράτη µέλη να ορίσουν
χρήστες µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες έπειτα από διαδικασία διαβούλευσης, γεγονός που
χαιρέτησε η Επιτροπή ως χρήσιµο µέτρο για τον προσδιορισµό του εύρους των καταναλωτών
µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Το κείµενο της κοινής θέσης δεν προβλέπει διαβούλευση πριν
από τον καθορισµό χρηστών µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 
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Άρθρο 10 (Έλεγχος δαπανών)

Tα κείµενα του EΚ και της κοινής θέσης του Συµβουλίου παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες
και είναι συµβατά όσον αφορά την πρώτη και την δεύτερη παράγραφο. Στο κείµενο της
κοινής θέσης προστίθεται νέα τρίτη παράγραφος που παρέχει ευελιξία στις ΕΡΑ εφόσον οι
σχετικές ευκολίες είναι ευρύτερα διαθέσιµες στο κράτος µέλος, ενώ στη γνώµη του
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιµετωπίζεται το θέµα. Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή
θέση του Συµβουλίου.

Άρθρο 11 (Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισµένων επιχειρήσεων)

Στην τροπολογία του Κοινοβουλίου στο άρθρο 11 διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής των
πληροφοριών σχετικά µε την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, σε µέτρα
παρακολούθησης της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται σε µειονεκτούντες χρήστες,
γεγονός που αποδέχτηκε η Επιτροπή. Στο κείµενο της κοινής θέσης δεν περιλαµβάνεται
ειδική αναφορά για τις πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών που αφορούν
µειονεκτούντες χρήστες. Ωστόσο, στο άρθρο 35 παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης,
µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, των κριτηρίων ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών του σχετικού παραρτήµατος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία για την
εισαγωγή προσαρµογών στο εν λόγω παράρτηµα θα µπορούσε να συνεκτιµήσει την
προτεινόµενη τροπολογία του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12 (Κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας)

Οι αλλαγές στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12, τόσο της γνώµης του EΚ όσο και του
κειµένου της κοινής θέσης, είναι στην πράξη παρεµφερείς, µολονότι στην τροπολογία του
Κοινοβουλίου επιβάλλεται ρητά η υποχρέωση των εθνικών ρυθµιστικών αρχών να
καθορίζουν εάν η παροχή καθολικής υπηρεσίας συνιστά αθέµιτη επιβάρυνση. Η παράγραφος
2 έχει επίσης τροποποιηθεί, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατά
παρεµφερή τρόπο, µε τη διασαφήνιση ότι ο εθνικές αρχές φέρουν την ευθύνη εξασφάλισης
ότι είναι διαφανής ο υπολογισµός του καθαρού κόστους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο
της κοινής θέσης του Συµβουλίου είναι σαφέστερο στον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και
υποχρεώσεων των εθνικών ρυθµιστικών αρχών.

Άρθρο 13 (Χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στην πρώτη παράγραφο, για τη δηµιουργία υποχρέωσης
αποζηµίωσης των φορέων εκµετάλλευσης (επιχειρήσεων) σε περίπτωση επιβολής θεµιτής
επιβάρυνσης κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας,
αντικατοπτρίζεται επίσης στην κοινή θέση. Η ρητή αναφορά του Κοινοβουλίου σε
παραδείγµατα άλλων περιπτώσεων ειδικής χρηµατοδότησης περιλαµβάνεται σε αιτιολογική
σκέψη. Η υπόδειξη του Κοινοβουλίου να αποσαφηνιστεί ότι δύναται να χρησιµοποιηθεί
συνδυασµός των δύο πιθανών προγραµµάτων χρηµατοδότησης αντικατοπτρίζεται στη χρήση
του «ή/και» στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο (α) του κειµένου της κοινής θέσης. Τα
κείµενα του Κοινοβουλίου και της κοινής θέσης του Συµβουλίου είναι ταυτόσηµα όσον
αφορά την παράγραφο 2.

Άρθρο 15 (Επανεξέταση του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας)

Τόσο η τροπολογία του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 2 όσο και η κοινή θέση του
Συµβουλίου αναφέρονται σε συγκεκριµένους παράγοντες που πρέπει να εξετασθούν κατά την
επανεξέταση του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας· το Κοινοβούλιο αναφέρει την
κινητικότητα και τη ροή υψηλού αριθµού δεδοµένων, ενώ στην κοινή θέση αναφέρεται η
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κινητικότητα και ο ρυθµός δεδοµένων υπό το φως των επικρατουσών τεχνολογιών που
χρησιµοποιεί η πλειονότητα των καταναλωτών. Τα κριτήρια αυτά είναι ισοδύναµα, µολονότι
η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης είναι σαφέστερο. Και στα δύο κείµενα
καλείται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
έπειτα από τη διεξαγωγή επανεξέτασής της. Στην τροπολογία του Κοινοβουλίου απαιτείται
επιπροσθέτως η διεξαγωγή της επανεξέτασης µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφάνεια και
οργάνωση διαβούλευσης όλων των ενεχοµένων φορέων.

Κεφάλαιο III – Ρυθµιστικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένες
αγορές

Η αρχή της δηµιουργίας νέου κεφαλαίου ΙΙΙ που πραγµατεύεται αποκλειστικά την
κανονιστική ρύθµιση επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένες αγορές λαµβάνει
υπόψη της τις τροπολογίες 25, 27 και 29 του Κοινοβουλίου, στις οποίες το Κοινοβούλιο
τάσσεται υπέρ ενός ευρύτερου άρθρου που θα καλύπτει τη ρύθµιση της λιανικής αγοράς και
όπου θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται οι µισθωµένες γραµµές, ενώ παράλληλα το
Κοινοβούλιο διέγραψε σε διάφορα σηµεία τα ‘τιµολόγια’ από τους ελέγχους ‘τιµολογίων’
λιανικής.

Άρθρο 16 (Επανεξέταση υποχρεώσεων)

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου αναδιαρθρώνονται διάφορες διατάξεις της οδηγίας σχετικά
µε υποχρεώσεις όσον αφορά σηµαντική ισχύ στην αγορά σε ενιαίο κεφάλαιο για τους
ελέγχους των κανονιστικών ρυθµίσεων. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται επανεξέταση και
διατήρηση, έως την επανεξέταση εκ µέρους των ΕΡΑ, υφιστάµενων υποχρεώσεων όσον
αφορά: τιµολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού
δικτύου, επιλογή ή προεπιλογή φορέα και την ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών που
ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Οι αλλαγές αυτές συµβαδίζουν πλήρως µε την
τροπολογία 25 του Κοινοβουλίου. Στην τροπολογία του Κοινοβουλίου γίνεται αναφορά σε
περίπτωση ‘οριστικής’ αποτυχίας της αγοράς, η πτυχή αυτή όµως αποτελεί µέρος της
αξιολόγησης που διεξάγεται από τις ΕΡΑ βάσει της διαδικασίας του άρθρου 14 της οδηγίας
πλαίσιο.

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 2, όπου απαιτείται από τις ΕΡΑ να
διαβουλεύονται µε το κοινό σχετικά µε οποιαδήποτε σκοπούµενη κανονιστική ρύθµιση
τιµολογίων λιανικής έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτή από την Επιτροπή, αλλά δεν περιλαµβάνεται
στο άρθρο 16.

Άρθρο 17 (Ρυθµιστικοί έλεγχοι λιανικών υπηρεσιών)

Η τροπολογία 25 του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στο τωρινό άρθρο 17 της οδηγίας. Οι
τροπολογίες του Κοινοβουλίου και η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι σε µεγάλο βαθµό
συγκρίσιµες, όσον αφορά ότι η ΕΡΑ θα πρέπει αρχικά να εξετάσει κατά πόσον οι
υποχρεώσεις που δύνανται να επιβληθούν σε επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά,
βάσει της οδηγίας περί πρόσβασης, θα αντιµετώπιζαν τα προβλήµατα σχετικά µε τον
ανταγωνισµό, πριν από την επιβολή υποχρεώσεων στο επίπεδο της λιανικής αγοράς.

Με την τροπολογία 26 του Κοινοβουλίου εισάγεται νέα παράγραφος στις διατάξεις σχετικά
µε τους ελέγχους κανονιστικών ρυθµίσεων σε υπηρεσίες λιανικής, απαιτώντας από τις ΕΡΑ
να επιβάλλουν ελέγχους κανονιστικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χονδρικής ώστε να
ανταποκρίνονται σε αιτιολογηµένα παράπονα από τα οποία προκύπτει ότι οι απαιτήσεις
χρηστών και καταναλωτών δεν ικανοποιούνται σε σταθερή βάση. Η Επιτροπή, αποδεχόµενη
κατ’ αρχήν την τροπολογία, θεωρεί ότι το θέµα έχει ήδη αντιµετωπισθεί στο κείµενο της
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κοινής θέσης, όπου οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές πρέπει να εξετάζουν συστηµατικά κατά
πόσον είναι αποτελεσµατικός ο ανταγωνισµός σε αγορές λιανικής και να προτιµούν την
ρύθµιση σε επίπεδο χονδρικής εφόσον εντοπίζεται σηµαντική ισχύς στην αγορά. Στις
εκτιµήσεις αγορών λιανικής βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας πλαίσιο περιλαµβάνεται κατ’
ανάγκη αξιολόγηση της θέσης των καταναλωτών στις εν λόγω αγορές.

Η τροπολογία 27 συνίσταται στην προσθήκη ‘όπου απαιτείται’ (κατά περίπτωση) στην
παράγραφο 3. Η τροπολογία 28 του Κοινοβουλίου, µολονότι περιγραφικότερη, είναι
συγκρίσιµη µε το κείµενο της κοινής θέσης στην παράγραφο 4, όπου προβλέπεται ότι οι ΕΡΑ
δύνανται να καθορίζουν τη σχετική µορφή και µεθοδολογία καθώς και ότι οι ΕΡΑ θα πρέπει
να εξασφαλίζουν την ετήσια δηµοσίευση δηλώσεων συµµόρφωσης.

Με την τροπολογία 30 του Κοινοβουλίου απαιτείται η δηµοσίευση δεδοµένων των
συστηµάτων εκπτώσεων για επιχειρήσεις που διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά και που
είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν κοστοστρεφείς τιµές· τροπολογία κατ’ αρχήν αποδεκτή
από την Επιτροπή. Στο άρθρο 17 της κοινής θέσης του Συµβουλίου, µαζί µε τις σχετικές
αιτιολογικές σκέψεις, παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές να απαιτούν
διαφάνεια τιµολογίων των επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιηθεί ως διαθέτουσες σηµαντική
ισχύ στην αγορά. Στο άρθρο 21 της κοινής θέσης απαιτείται γενική διαφάνεια τιµολογίων.

Άρθρο 18 (Έλεγχοι κανονιστικών ρυθµίσεων σχετικά µε ελάχιστη δέσµη µισθωµένων
υπηρεσιών)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στο αρχικό άρθρο 27, που έχει πλέον ενσωµατωθεί ως
άρθρο 18 στο κεφάλαιο ΙΙΙ, συνίσταται στην απαίτηση οι ΕΡΑ να διεξάγουν ‘τουλάχιστον’
ετησίως την επανεξέταση των αγορών λιανικής, ενώ στο κείµενο της κοινής θέσης στο άρθρο
16 παράγραφος 3 απαιτείται ‘σε τακτά διαστήµατα’ (περιοδικώς) έπειτα από την έναρξη
ισχύος της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης παρέχει την
απαιτούµενη ευελιξία χωρίς να περιορίζει άσκοπα τις ΕΡΑ κατά την αξιολόγηση του
ανταγωνισµού στις εθνικές αγορές.

Κεφάλαιο IV – Συµφέροντα και δικαιώµατα τελικού χρήστη

Άρθρο 20 (Συµβάσεις)

Οι διατάξεις της τροπολογίας 31 του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζονται εν µέρει στο κείµενο
της κοινής θέσης. Η απαίτηση για προσδιορισµό των πληροφοριών πριν από τη σύναψη
σύµβασης είναι εγγενής στο κείµενο της κοινής θέσης, ενώ η απαίτηση ότι οι επικρατούσες
τιµές και τιµολόγια θα περιλαµβάνονται κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης αποτελεί
ένα από τα προσδιοριζόµενα συµβατικά θέµατα. Στην τροπολογία 32 του Κοινοβουλίου οι
‘χρήστες ή καταναλωτές’ µεταβάλλονται σε ‘συνδροµητές’, ενώ στο κείµενο της κοινής
θέσης παραµένει η αναφορά σε καταναλωτές έως τη σύναψη σύµβασης. Από αυτή την άποψη
το κείµενο της κοινής θέσης είναι συνεπές µε τον ορισµό του συνδροµητή στην οδηγία
πλαίσιο. Στο κείµενο της κοινής θέσης προστέθηκε ‘ηλεκτρονικών’ όπως εισάγεται στην
τροπολογία 32, το κείµενο όµως της κοινής θέσης δεν υιοθέτησε το κείµενο που αναφέρεται
σε ενδιαµέσους που ήδη περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου, όπως είχε
συνταχθεί αρχικά. Η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε ώστε να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 33
ορίζοντας ότι ο συνδροµητής όχι µόνο διαθέτει δικαίωµα να ενηµερώνεται σχετικά µε το
δικαίωµα υπαναχώρησής του από σύµβαση µε την κοινοποίηση αλλαγών στη σύµβαση, αλλά
διαθέτει και το δικαίωµα να ενηµερώνεται ταυτόχρονα µε την παραλαβή των προτεινόµενων
τροποποιήσεων συµβατικών όρων. Η τροπολογία 34 καλύπτεται από την παράγραφο 1 του
κειµένου της κοινής θέσης όπου αναγνωρίζεται ότι, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου,
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ισχύουν πλήρως τα οριζόντια κοινοτικά µέτρα προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά
δίκαιους και διαφανείς συµβατικούς όρους για όλους τους καταναλωτές.

Άρθρο 21 (∆ιαφάνεια και δηµοσίευση πληροφοριών)

Με την τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου εισάγεται η απαίτηση για τις ΕΡΑ να εξασφαλίζουν
‘ακριβείς και ενηµερωµένες’ πληροφορίες που αφορούν τις τιµές και τα τιµολόγια που είναι
διαθέσιµα στο κοινό, ‘ιδίως σε όλους τους καταναλωτές και χρήστες’. Το κείµενο της κοινής
θέσης αναφέρεται σε πληροφορίες ‘διαφανής και ενηµερωµένες’, ‘ιδίως σε όλους τους
καταναλωτές’. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δύο κείµενα είναι ταυτόσηµα ως προς το
αποτέλεσµα και το εύρος. Η αναφορά σε ‘καταναλωτές’ αντί σε ‘καταναλωτές και χρήστες’
αποτελεί απλό ζήτηµα έµφασης και δεν περιορίζει το εύρος (πεδίο εφαρµογής) του άρθρου.
Αναλόγως, παρεµφερής πρόθεση υπάρχει στη χρήση του ‘διαφανής’, στην κοινή θέση του
Συµβουλίου, και του ‘ακριβής’, από το Κοινοβούλιο. Στο κείµενο της κοινής θέσης δεν
περιέχεται πρόβλεψη βάσει της οποίας να απαιτείται οι ΕΡΑ να δηµοσιεύουν τακτικές
εκθέσεις σχετικά µε τα τιµολόγια ούτε επιβάλλεται απαίτηση για τις ΕΡΑ να διευκολύνουν
την ανάπτυξη οδηγών διαλογικής επικοινωνίας που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να
συγκρίνουν διάφορες δέσµες τιµολογίων, καθώς η Επιτροπή θεωρεί ότι και τα δύο συνιστούν
υπερβολική (περιττή) ρύθµιση.

Άρθρο 22 (Ποιότητα υπηρεσιών)

Στο κείµενο της κοινής θέσης ενσωµατώθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 όπου απαιτείται
από τις ΕΡΑ να λάβουν υπόψη τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών πριν από την
υποχρέωση δηµοσίευσης των πληροφοριών. Η τροπολογία 36 του Κοινοβουλίου
αντικατοπτρίζεται κατά συνέπεια στην κοινή θέση.

Άρθρο 23 (Ακεραιότητα του δικτύου)

Τόσο η κοινή θέση του Συµβουλίου όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγαν άρθρα
στο κεφάλαιο αυτό ώστε να αντιµετωπίσουν τη συνέχεια και ακεραιότητα των δικτύων. Οι
πρόσθετες διατάξεις του Κοινοβουλίου σε θέµατα ασφάλειας δεν εµφανίζονται στο άρθρο
αλλά στην οδηγία για την προστασία των δεδοµένων.

Άρθρο 24 (∆ιαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού ευρείας
κατανάλωσης)

Τόσο στο κείµενο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην κοινή θέση διαγράφεται η
επαναλαµβανόµενη δεύτερη παράγραφος του άρθρου.

Άρθρο 25 (Υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στο άρθρο απαιτεί όλοι οι χρήστες να είναι σε θέση να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, ατελώς
ή έναντι ελάχιστου τέλους, πράγµα που είναι συµβατό µε το κείµενο της κοινής θέσης όπου,
στο άρθρο 3 του κεφαλαίου για την καθολική υπηρεσία, εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες
τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου πρέπει να είναι οικονοµικά προσιτές.
Κάθε άλλη υπηρεσία καταλόγου παρέχεται µε όρους εµπορίου.

Άρθρο 26 (Ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης)

Η τροπολογία από το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου αναφέρει
‘συσκευές αποστολής κειµένου’ (κειµενοτηλέφωνα). Στο κείµενο της κοινής θέσης
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αντιµετωπίζεται το µέληµα αυτό µε µια διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 13 όπου αναφέρεται
ρητά η δυνατότητα των κρατών µελών να χρησιµοποιούν κειµενοτηλέφωνα για άτοµα µε
προβλήµατα ακοής ή οµιλίας.

Με την τροπολογία 42 του Κοινοβουλίου εισάγονται δύο προϋποθέσεις στην παράγραφο 3
πριν από την επιβολή υποχρέωσης σε φορείς εκµετάλλευσης του δικτύου να παρέχουν σε
εθνικές αρχές πληροφορίες σχετικά µε τον εντοπισµό του καλούντος για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. Στο κείµενο της κοινής θέσης περιλαµβάνεται η
προϋπόθεση ‘στο µέτρο του τεχνικώς εφικτού’, όχι όµως ‘εφόσον αυτό δεν απαιτεί
δυσανάλογη οικονοµική προσπάθεια’, που η Επιτροπή θεωρεί περιττό και καλυµµένο ήδη
από τις γενικές αρχές της κοινοτικής νοµοθεσίας.Η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο ότι η απουσία
οποιασδήποτε αναφοράς στην οικονοµική σκοπιµότητα δεν σηµαίνει ότι οι αρχές πολιτικής
προστασίας πρέπει να υποβληθούν σε σηµαντικές επενδυτικές δαπάνες για την υλοποίηση
της υποχρέωσης του άρθρου 26. ∆εδοµένου του χειροκίνητου χαρακτήρα των υφισταµένων
ευκολιών, θα απαιτηθούν ορισµένες επενδύσεις για την εγκατάσταση αυτοµάτων
συστηµάτων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεργαστούν στενά µε την CGALIES
(Συντονιστική οµάδα για την πρόσβαση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε πληροφορίες
εντοπισµού θέσης) ώστε να συµφωνηθεί κοινή διεπαφή για τη µετάδοση δεδοµένων
εντοπισµού θέσης. Τούτο θα διευκολύνει την ανάπτυξη τυποποιηµένων πακέτων λογισµικού
προς χρήση των PSAP (κοινόχρηστα τηλέφωνα δηµόσιας ασφάλειας), ελαχιστοποιώντας έτσι
την απαιτούµενη επένδυση υποδοµής για υλοποίηση της εν λόγω υποχρέωσης από τα PSAP.
Η λειτουργία της διάταξης αυτής θα συντονιστεί κατά συνέπεια, στην πράξη, µε την
ανάπτυξη διατάξεων υποδοµής από τη συναφή εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για λήψη
και χρησιµοποίηση των πληροφοριών εντοπισµού θέσης.

Στην τροπολογία 42 προβλέπονται επίσης λεπτοµερείς πτυχές υλοποίησης του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένης πρόβλεψης για
τυποποίηση της τεχνικής µορφής, βάσει προτύπου που δεν έχει ακόµα εγκριθεί. Στο κείµενο
της κοινής θέσης δεν προσδιορίζονται λεπτοµερείς πτυχές της υλοποίησης. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι λεπτοµερή µέτρα υλοποίησης είναι προτιµότερο να υπάρξουν ως συµπληρωµατικά
µέτρα που συµφωνούνται µεταξύ των εθνικών αρχών και των φορέων εκµετάλλευσης, µε
θέµατα που παρουσιάζουν ευρωπαϊκή διάσταση και που κατά περίπτωση αντιµετωπίζονται
µε χρήση προτύπων ETSI. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, για την αποφυγή παρερµηνειών, όπως
µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης και αρχών πολιτικής προστασίας, θα ήταν παρ’ όλα αυτά
χρήσιµη ρητή αναφορά στο άρθρο 26 ότι οι φορείς εκµετάλλευσης όχι µόνο 'διαθέτουν
πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος στις αρµόδιες για την αντιµετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές', αλλά και ότι το πράττουν 'ατελώς' για τις εθνικές
αρχές. Στην τροπολογία 42 ζητείται επίσης αναφορά συµµόρφωσης µε το άρθρο 9 της
οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων. Στο κείµενο της κοινής θέσης δεν γίνεται σχετική
αναφορά, ούτε απαιτείται· η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων ισχύει πλήρως.Η
Επιτροπή θεωρεί ότι αρκεί να υπενθυµιστεί ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί µέρος ενιαίας
δέσµης (πακέτου) για νέο περιεκτικό νοµικό πλαίσιο που αφορά τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες και ότι τα όρια που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας για την
προστασία των δεδοµένων όσον αφορά τη σύννοµη επεξεργασία, από φορείς εκµετάλλευσης
δικτύου, πληροφοριών εντοπισµού θέσης του καλούντος ισχύουν πλήρως στο πλαίσιο του
άρθρου 26 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Άρθρο 27 και αιτιολογική σκέψη 37 (Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης)

Στις τροπολογίες 3 και 43 του Κοινοβουλίου επιβάλλεται υποχρέωση στην Επιτροπή να
διεξαγάγει µελέτη στην οποία να αποδεικνύονται τα οικονοµικά και εµπορικά οφέλη και η
τεχνική σκοπιµότητα του περιφερειακού κωδικού ‘3883’ προτού επιβληθεί στους φορείς
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εκµετάλλευσης του δικτύου η υποχρέωση διεκπεραίωσης κλήσεων προς τον ευρωπαϊκό χώρο
αριθµοδότησης τηλεφωνίας. Στο κείµενο της κοινής θέσης λαµβάνεται µέριµνα για θέµατα
εγγενή στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων
του δικτύου για επιστροφή των δαπανών τους κατά την εκκίνηση και προώθηση των εν λόγω
κλήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην κοινή θέση του Συµβουλίου αντιµετωπίζεται το
µέληµα στο οποίο βασίζεται η τροπολογία του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 29 (Παροχή πρόσθετων ευκολιών)

Στην τροπολογία 44 του Κοινοβουλίου ζητούνται ορισµένες πρόσθετες ευκολίες τηλεφώνου
που δεν είναι επί του παρόντος υποχρεωτικές, ούτε προτείνεται να καταστούν υποχρεωτικές,
οι οποίες όµως, εφόσον διατεθούν ευρύτερα, ενδέχεται να καταστούν υποχρεωτικές από τις
ΕΚΑ. Στο κείµενο της κοινής θέσης διατηρείται το αρχικό επίπεδο ευελιξίας για την παροχή
τους, περιλαµβάνεται όµως το προτεινόµενο από το Κοινοβούλιο ‘µε την επιφύλαξη των
τεχνικών δυνατοτήτων και της οικονοµικής βιωσιµότητας’. Όσον αφορά την πρόταση του
Κοινοβουλίου να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ευκολίες πρέπει να είναι διαθέσιµες πέραν
εθνικών συνόρων, γεγονός που υποστήριξε η Επιτροπή, δεν λαµβάνεται υπόψη στο κείµενο
της κοινής θέσης.

Άρθρο 30 (Φορητότητα αριθµού)

Η τροπολογία που προτείνεται από το Κοινοβούλιο σχετικά µε την φορητότητα αριθµού είναι
ότι οι δαπάνες που συνδέονται µε την φορητότητα δεν πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά
για τη χρήση της ευκολίας αυτής και τούτο αντικατοπτρίζεται πλήρως στο κείµενο της κοινής
θέσης του εν λόγω άρθρου. Το Κοινοβούλιο εισήγαγε επίσης απαίτηση τακτικής ενηµέρωσης
των χρηστών σχετικά µε την ευκολία αυτή, που δεν περιλαµβάνεται στο κείµενο της κοινής
θέσης. Η Επιτροπή θεωρεί αποδεκτό το κείµενο της κοινής θέσης.

Άρθρο 31 (Υποχρεώσεις µεταφοράς σήµατος)

Το Κοινοβούλιο εισήγαγε διάφορες τροπολογίες στο εν λόγω άρθρο και στη συναφή
αιτιολογική σκέψη, η πρώτη από τις οποίες είναι ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής των
πιθανών 'υποχρεώσεων µεταφοράς σήµατος' σε 'ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών στο πλαίσιο
της εκπλήρωσης υποχρεώσεων για παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος’. Στο κείµενο
της κοινής θέσης δεν επιβάλλεται η προϋπόθεση αυτή στη δυνατότητα των κρατών µελών να
προσδιορίζουν τον προγραµµατισµό ώστε να επωφελούνται από το καθεστώς ‘υποχρέωσης
µεταφοράς σήµατος’. Στο κείµενο της κοινής θέσης επιβάλλεται περιορισµός στο
επιβαλλόµενο βάρος προσδιορίζοντας ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι 'εύλογες’· στο
κείµενο της κοινής θέσης αναγνωρίζεται επίσης η δυνατότητα των υποχρεώσεων αυτών να
επεκταθούν σε οποιοδήποτε δίκτυο εφόσον σηµαντικός αριθµός των συνδροµητών του το
χρησιµοποιούν ως πρωτεύον µέσο για τη λήψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος.

Μια άλλη τροπολογία που εισήγαγε το Κοινοβούλιο ήταν η αναγνώριση ότι στις υποχρεώσεις
µεταφοράς σήµατος δύνανται να περιλαµβάνονται υπηρεσίες που προορίζονται για
µειονεκτούντες χρήστες και χρήστες µε ειδικές ανάγκες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
παράγραφος 1 του κειµένου της κοινής θέσης προβλέπει την εν λόγω τροπολογία,
καλύπτοντας όχι µόνο κανάλια αλλά και ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες όπου θα µπορούσαν να
περιλαµβάνονται υπηρεσίες για µειονεκτούντες χρήστες και χρήστες µε ειδικές ανάγκες. Η
συντακτική τροπολογία του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 1, αντικαθιστώντας το ‘χρονικά
περιορισµένες’ µε το ‘υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση’ είναι παρεµφερής µε το κείµενο
της κοινής θέσης για την παράγραφο αυτή.
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Μια τροπολογία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ότι µπορεί να
απαιτηθεί από επιχειρήσεις υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης και συναφείς ευκολίες να
παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους και ευκολίες στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.
Βάσει του άρθρου 6 του κειµένου της κοινής θέσης της οδηγίας για την πρόσβαση και
διασύνδεση, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προσπέλαση σε υπηρεσίες υπό όρους
πρόσβασης και σε συναφείς ευκολίες µε δίκαιους, εύλογους και ισότιµους όρους. Βάσει του
άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν, σε εθνική
κλίµακα, ότι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν πρόσβαση σε άλλες ευκολίες, όπως
ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραµµάτων και διεπαφές προγραµµάτων εφαρµογής, ενώ στο
άρθρο 6 προβλέπεται επίσης ότι η πρόσβαση σε άλλες ευκολίες ενδέχεται εν καιρώ να
καταστεί υποχρεωτική σε κοινοτική κλίµακα, υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων.

Άλλη προτεινόµενη τροπολογία εξασφαλίσει ότι οι εκποµπές βάσει υποχρέωσης µεταφοράς
σήµατος αναφέρονται ευκρινώς στα συστήµατα αναζήτησης και στους ηλεκτρονικούς
οδηγούς προγράµµατος (EPG). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κανονιστική ρύθµιση των πτυχών
δέουσας ευκρίνειας των EPG και των συστηµάτων αναζήτησης αποτελεί µέρος ρύθµισης
περιεχοµένου, και τούτου αναγνωρίζεται τώρα στο κείµενο της κοινής θέσης του άρθρου 6
παράγραφος 5 της οδηγίας για την πρόσβαση.

Όσον αφορά την αποζηµίωση των φορέων εκµετάλλευσης του δικτύου, η προσέγγιση της
κοινής θέσης και της γνώµης του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι παρεµφερείς, παρέχοντας
στα κράτη µέλη ευχέρεια να καθορίσει εάν θα αποζηµιώσει ή όχι τις επιχειρήσεις του δικτύου
για επιβολή υποχρεώσεων µεταφοράς σήµατος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαριθµεί
κριτήρια για την περίπτωση που κράτη µέλη αποφασίσουν να αποζηµιώσουν επιχειρήσεις
δικτύου που υπάγονται σε αυτά, ενώ στο κείµενο της κοινής θέσης δεν περιλαµβάνονται
κριτήρια για τον καθορισµό αποζηµίωσης, απαιτείται όµως να µην υφίστανται διακρίσεις στη
µεταχείριση των επιχειρήσεων φορέων εκµετάλλευσης δικτύου, καθώς και ότι κάθε
αποζηµίωση θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά αναλογικό και διαφανή τρόπο.

Άρθρο 32 (Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στο εν λόγω άρθρο υποστηρίζει την αρχή ότι επιχειρήσεις
που υπέχουν υποχρεώσεις παροχής πρόσθετης υποχρεωτικής υπηρεσίας θα πρέπει να
αποζηµιώνονται από τα κράτη µέλη για τη δαπάνη παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Στο
κείµενο της κοινής θέσης ορίζεται ότι, τηρώντας τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του
εν λόγω άρθρου, δεν µπορεί να επιβληθεί µηχανισµός αποζηµίωσης περιλαµβάνοντας
συγκεκριµένες επιχειρήσεις, όπως επιτρέπεται στην περίπτωση χρηµατοδότησης της
καθολικής υπηρεσίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου εάν, όπως
προτείνεται από το Κοινοβούλιο, καθιερωνόταν η αρχή ότι πρέπει να αποζηµιώνονται όλες οι
καθαρές δαπάνες των επιχειρήσεων που προκύπτουν από µέτρα λαµβανόµενα δυνάµει του
παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αποζηµίωση συµβαδίζει µε την
κοινοτική νοµοθεσία.
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Άρθρο 33 (∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους)

Η τροπολογία του Κοινοβουλίου στο άρθρο αυτό τονίζει στην παράγραφο 1 τη διαβούλευση
µε µειονεκτούντες χρήστες, που δεν περιέχεται στο κείµενο της κοινής θέσης. Το
Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης νέα παράγραφο, ότι τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν
µηχανισµούς από κοινού ρύθµισης για την εκπλήρωση ορισµένων υπηρεσιών που εµπίπτουν
στην καθολική υπηρεσία, για την ικανοποίηση αναγκών µειονεκτούντων καταναλωτών, για
τον έλεγχο τιµολογίων, για να υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου των δαπανών, για την επίτευξη
στόχων όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, για την παροχή διαφανούς
χρηµατοδότησης της καθαρής δαπάνης της καθολικής υπηρεσίας, για την παροχή ελάχιστου
επιπέδου προστασίας καταναλωτών, για την εξασφάλιση της δηµοσίευσης πληροφοριών
σχετικά µε τιµές και τιµολόγια, για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνητή, φορητότητας
αριθµού και επιλογής και προεπιλογής φορέα, για την εξασφάλιση διαβούλευσης µε τους
ενδιαφερόµενους και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Στην κοινή θέση δεν αναφέρονται
συγκεκριµένα πεδία όσον αφορά µέτρα από κοινού ρύθµισης. Η Επιτροπή θεωρεί
µολοντούτο ότι σειρά άρθρων στην κοινή θέση του Συµβουλίου παρέχουν ευελιξία στα µέσα
που δύνανται να χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Η
Επιτροπή προτιµά την προσέγγιση στην κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την εγγενή
ευελιξία, σε αντίθεση µε τον προσδιορισµό ορισµένων άρθρων για µελλοντική από κοινού
ρύθµιση.

Άρθρο 34 (Εξωδικαστική επίλυση διαφορών)

Στην τροπολογία 55 του Κοινοβουλίου ζητείται η σύσταση εθνικής υπηρεσίας παραπόνων,
ενώ το κείµενο της κοινής θέσης παραµένει εγγύτερα στο πρωτότυπο προβλέποντας για τη
διάθεση διαφανών, απλών και µη δαπανηρών εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης
διαφορών. Η κοινή θέση παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν τις εν λόγω
διαδικασίες σε καταναλωτές, εφόσον επιθυµούν τα κράτη µέλη, ενώ η τροπολογία του
Κοινοβουλίου διατηρεί το αρχικό πεδίο εφαρµογής που αφορά τόσο χρήστες όσο και
καταναλωτές. Η Επιτροπή θεωρεί αποδεκτό το κείµενο της κοινής θέσης.

3.2.3 Παραρτήµατα

Παράρτηµα I (Περιγραφή των ευκολιών που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 29)

Στην τροπολογία 56 του Κοινοβουλίου στο παράρτηµα απαιτείται εφαρµογή ‘ήπιας
αποσύνδεσης’ για τη µη πληρωµή λογαριασµού, ενώ στο κείµενο της κοινής θέσης
διατηρείται ευελιξία.

Παράρτηµα II (Πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 21)

Στην τροπολογία 57 εξηγούνται οι λόγοι προστασίας των καταναλωτών για τους οποίους
απαιτείται δηµοσίευση πληροφοριών· δεν υπάρχει αντιστοιχία στο κείµενο της κοινής θέσης.
Με νέα παράγραφο απαιτείται από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν τους καταναλωτές
σχετικά µε τα δικαιώµατά τους βάσει της καθολικής υπηρεσίας, µε ρητή αναφορά στις
ευκολίες του παραρτήµατος Ι. ∆εν υφίσταται αντιστοιχία στο κείµενο της κοινής θέσης.

Παράρτηµα IV (Υπολογισµός του τυχόν καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής
υπηρεσίας και καθιέρωση µηχανισµού κάλυψης ή επιµερισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 12
και 13)
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Στην τροπολογία 59 του Κοινοβουλίου και στην κοινή θέση του Συµβουλίου απαλείφεται η
παράγραφος που αφορά τη δυνατότητα εξέτασης ενός µηχανισµού ΦΠΑ για κάλυψη
(ανάκτηση) του κόστους. Η Επιτροπή θα προτιµούσε να διατηρηθεί η εν λόγω διάταξη.

Παράρτηµα V (∆ιαδικασία επανεξέτασης του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 15)

Στην τροπολογία 60 του Κοινοβουλίου και στην κοινή θέση του Συµβουλίου απαλείφονται οι
διατάξεις του παραρτήµατος όπου περιγράφονται εναλλακτικές λύσεις της Επιτροπής στο
πλαίσιο της αναθεώρησης του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας.

Παράρτηµα VI (∆ιαλειτουργικότητα του ψηφιακού εξοπλισµού ευρείας κατανάλωσης)

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου επαναλαµβάνουν εν µέρει άλλες διατάξεις του
παραρτήµατος ή είναι υπέρµετρα κανονιστικές, όσον αφορά την εγκατάσταση του προτύπου
MHP για τηλεοπτικές συσκευές που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε διαλογικές
υπηρεσίες. Στην κοινή θέση του Συµβουλίου δεν αντιµετωπίζεται το θέµα του προτύπου
MHP.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώθηκαν πολλές από τις τροπολογίες που πρότεινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πρώτη ανάγνωση. Τόσο η κοινή θέση του Συµβουλίου όσο
και τα τελικά κείµενα του Κοινοβουλίου παραµένουν κατ’ ουσίαν πιστά στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο, ότι η διατύπωση του κειµένου θα
βελτιωνόταν µε συµπληρωµατικά ειδικά µέτρα που αναφέρονται σε µειονεκτούντες χρήστες
και σε δηµόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά ορισµένες πτυχές υλοποίησης της καθολικής
υπηρεσίας, λόγου χάριν, για τον προσδιορισµό χρηστών µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Η
Επιτροπή θεωρεί µολοντούτο αποδεκτή τη συνολική εικόνα που επετεύχθη στην κοινή θέση.


