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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

I. Εισαγωγή 

Σε ανταπόκριση στις σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές που χαρακτηρίζονται από αργή 

μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα, από περισσότερο σύνθετο ανταγωνισμό με την 

σύγκλιση σταθερών και κινητών δικτύων, από την άνοδο των δεσμίδων λιανικής, την 

εμφάνιση νέων διαδικτυακών παραγόντων κατά μήκος των αλυσίδων αξίας, και, καθόλου 

ασήμαντο, τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες του τελικού χρήστη, 

συμπεριλαμβανομένης και της έκρηξης της ζήτησης για ασύρματη μετάδοση δεδομένων, η 

Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, τον 

Σεπτέμβριο του 2016.  

Ο προτεινόμενος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προτείνει νέες 

πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας της 

Ευρώπης και για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής χωρητικότητας, 

διατηρώντας παράλληλα τον στόχο του ρυθμιστικού πλαισίου να διασφαλίζει την 

ανταγωνιστικότερη λειτουργία των αγορών, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές και καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ο Κώδικας περιέχει επίσης 

αναθεώρηση των ειδικών τομεακών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ 

άλλων, όσον αφορά τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, και το καθεστώς των καθολικών 

υπηρεσιών. Οι εν λόγω διατάξεις του Κώδικα συζητιούνται υπό την αποκλειστική αιγίδα της 

IMCO, η οποία ενεργεί ως συνδεδεμένη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού. 

II. Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης 

Η συντάκτρια συμφωνεί με τους γενικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής και την 

έμφαση που δίνει στην αυξημένη συνδεσιμότητα και την ανάγκη για τόνωση των 

επενδύσεων. Ειδικότερα, η συντάκτρια συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει 

συνεχής ανάγκη για τομεακές διατάξεις προστασίας των καταναλωτών, εκτός από το 

οριζόντιο κεκτημένο της ΕΕ για τους καταναλωτές. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται 

ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η συντάκτρια έχει εντοπίσει ορισμένα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω 

συζήτησης. Καταρχάς, η συντάκτρια διερωτάται κατά πόσον χρειάζεται να επεκταθούν οι 

διατάξεις του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες στις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών. Κατά δεύτερο λόγο, η συντάκτρια προτείνει μια σειρά βελτιώσεων 

όσον αφορά την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τέλος, η συντάκτρια προτείνει 

συμπληρωματικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών στην 

αγορά. 

1. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού – «νέοι επιγραμμικοί παράγοντες» 

Ενώ η συντάκτρια συμφωνεί με τη γενική πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει ένα βιώσιμο 

πλαίσιο, δεν πιστεύει ότι η πρόταση επιτυγχάνει αυτό τον στόχο. Η διάκριση μεταξύ της 

υπηρεσίας διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών και αυτής με βάση αριθμούς 

και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι θα μπορούσε να θεωρηθεί υπηρεσία επικοινωνίας 

και τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ψηφιακό περιεχόμενο, μπορεί να οδηγήσει σε νομική 

αβεβαιότητα και σύγχυση των τελικών χρηστών. Επιπλέον, η συντάκτρια δεν βλέπει κανένα 

ουσιαστικό λόγο για τη ρύθμιση των υπηρεσιών ανεξαρτήτως αριθμών στο πλαίσιο των 

τηλεπικοινωνιών και τονίζει τις σημαντικές διαφορές από την άποψη του καταναλωτή όσον 
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αφορά την συνδεσιμότητα, τις συσκευές, τη λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα και τις 

τιμές και τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι πιο σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό 

διαπραγμάτευση, και από άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως η οδηγία για τα 

δικαιώματα των καταναλωτών.  

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η συντάκτρια προτείνει μια σειρά 

τροπολογίες που περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τον τελικό χρήστη και, 

μεταξύ άλλων, καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στο τομεακό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες 

και το οριζόντιο καταναλωτικό κεκτημένο. 

2. Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας 

Στις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, η συντάκτρια υποστηρίζει τη συνολική προσέγγιση 

της Επιτροπής, καθώς και την έμφαση που προσδίδει στην οικονομική προσιτότητα της 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους, καθώς και με την πρόταση ότι τα κράτη μέλη 

φέρουν το κόστος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προτείνει ορισμένες 

βελτιώσεις του τρέχοντος σχεδίου, και ιδίως: 

 Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στους καταναλωτές (και όχι τους τελικούς 

χρήστες) 

 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνονται να προσδιορίσουν περαιτέρω την 

ελάχιστη λειτουργικότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC ώστε να εξασφαλισθεί μια συνεκτική 

προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ενώ παράλληλα θα προσφερθεί στα κράτη μέλη η 

απαραίτητη ευελιξία 

 Καθορισμός προθεσμίας 9 ετών για τη σταδιακή κατάργηση των κληροδοτημένων 

υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή των δημόσιων τηλεφωνικών 

θαλάμων, καταλόγων και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου 

 Ενίσχυση των υποχρεώσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τιμολογίων βάσει 

κοινωνικών κριτηρίων, εάν οι τιμές λιανικής κριθούν οικονομικά ασύμφορες. 

3. Δικαιώματα τελικών χρηστών 

Η συντάκτρια συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για ειδική τομεακή 

ρύθμιση και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μέγιστη εναρμόνιση, με 

περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων όπως αυτές σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια των 

συμβάσεων. Η συντάκτρια προτείνει δύο πρόσθετες διατάξεις, και συγκεκριμένα: 

 Το δικαίωμα σε αποζημίωση για τους τελικούς χρήστες σε περίπτωση καθυστερήσεων 

ή υλικής ζημίας /ηθικής βλάβης που συνδέεται με την αλλαγή παρόχου 

 Μια διάταξη για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των καταχρηστικών 

πρακτικών στις ενδοενωσιακές κλήσεις και υπηρεσίες μηνυμάτων 

Επιπλέον, η συντάκτρια προτείνει ορισμένες απλουστεύσεις/διευκρινίσεις, καθώς και 

ορισμένες διατάξεις με βάση πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων: 

 εντοπισμό καλούντος βάσει χειροσυσκευής για το 112 

 καλύτερη κάλυψη για τα άτομα με αναπηρίες. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται, κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 

την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 

(7) Η σύγκλιση στους κλάδους των 

τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας 

και της τεχνολογίας των πληροφοριών 

σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να διέπονται, κατά το δυνατό, από 

ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνιών 

που θα έχει θεσπιστεί με ενιαία οδηγία, με 

εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα 

εφαρμοστέους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι 

απαραίτητο να διαχωριστεί η ρύθμιση των 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών από τη ρύθμιση του 

περιεχομένου. Ο κώδικας επικοινωνιών 

δεν καλύπτει, επομένως, το περιεχόμενο 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά 

εκπεμπόμενο περιεχόμενο, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν 

συνιστά εμπόδιο για μέτρα που 

λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό 

επίπεδο, σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, με σκοπό 

την προώθηση της πολιτισμικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας και τη 

διασφάλιση της υπεράσπισης του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το 
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περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Η διάκριση μεταξύ της 

ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και της ρύθμισης του περιεχομένου δεν 

εμποδίζει να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί 

που υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον 

αφορά τη διασφάλιση του πλουραλισμού 

των μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας και της προστασίας του 

καταναλωτή. 

περιεχόμενο των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων καλύπτεται από την οδηγία 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Η 

κανονιστική ρύθμιση της πολιτικής στον 

οπτικοακουστικό τομέα και του 

περιεχομένου αποσκοπούν στην επίτευξη 

στόχων γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι 

η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, η αμεροληψία, η 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η 

κοινωνική ένταξη, η προστασία των 

καταναλωτών και η προστασία των 

ανηλίκων. Εκτός εάν εξαιρούνται ρητά 

από το πεδίο εφαρμογής του κώδικα 

επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλύπτονται 

από τον εν λόγω κώδικα. Επίσης, η 

διάκριση μεταξύ της ρύθμισης των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 

ρύθμισης του περιεχομένου δεν εμποδίζει 

να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί που 

υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά 

τη διασφάλιση του πλουραλισμού των 

μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας και της προστασίας του 

καταναλωτή. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

21 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε 

(8) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

εφαρμογή της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε 
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ραδιοεξοπλισμό, καλύπτει όμως τον 

εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης που 

χρησιμοποιείται για τη ψηφιακή 

τηλεόραση. 

ραδιοεξοπλισμό, καλύπτει όμως τον 

εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης που 

χρησιμοποιείται για την ψηφιακή 

ραδιοφωνία και τηλεόραση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ορισμένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα μπορούσαν επίσης 

να πληρούν τον ορισμό της «υπηρεσίας της 

κοινωνίας των πληροφοριών» στο άρθρο 1 

της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, 

για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 

με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών. Οι διατάξεις που διέπουν τις 

υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 

εφαρμόζονται στις εν λόγω υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον βαθμό 

που δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις 

οι οποίες εφαρμόζονται σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παρούσα 

οδηγία ή σε άλλες ενωσιακές πράξεις. 

Ωστόσο, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών όπως οι υπηρεσίες 

φωνητικής τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες 

ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. H ίδια επιχείρηση, 

παραδείγματος χάριν ένας πάροχος 

υπηρεσίας Διαδικτύου, μπορεί να 

προσφέρει ταυτόχρονα μια υπηρεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, και υπηρεσίες 

που δεν καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία, όπως η παροχή περιεχομένου 

WEB και όχι σχετικού με τις επικοινωνίες. 

(10) Ορισμένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα μπορούσαν επίσης 

να πληρούν τον ορισμό της «υπηρεσίας της 

κοινωνίας των πληροφοριών» στο άρθρο 1 

της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, 

για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 

με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών. Οι διατάξεις που διέπουν τις 

υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 

εφαρμόζονται στις εν λόγω υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον βαθμό 

που δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις 

οι οποίες εφαρμόζονται σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παρούσα 

οδηγία ή σε άλλες ενωσιακές πράξεις. 

Ωστόσο, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών όπως οι υπηρεσίες 

φωνητικής τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες 

ανταλλαγής μηνυμάτων και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. H ίδια επιχείρηση, 

παραδείγματος χάριν ένας πάροχος 

υπηρεσίας Διαδικτύου, μπορεί να 

προσφέρει ταυτόχρονα μια υπηρεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, και υπηρεσίες 

που δεν καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία, όπως η παροχή περιεχομένου 

WEB και όχι σχετικού με τις επικοινωνίες, 

καθώς και άλλες καθετοποιημένες 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
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επικοινωνιών μηχανής προς μηχανή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι ορισμοί χρειάζεται να 

προσαρμοστούν ώστε να είναι σύμφωνοι 

με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας και να συμβαδίζουν με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και οι εξελίξεις στην αγορά έχουν 

στρέψει τα δίκτυα προς την τεχνολογία 

πρωτοκόλλου διαδικτύου και έδωσαν 

στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ ενός συνόλου 

ανταγωνιζόμενων παρόχων φωνητικής 

υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, ο όρος 

«διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική 

υπηρεσία», που χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά στην οδηγία 2002/22/ΕΚ και 

θεωρείται ευρέως ότι αναφέρεται στις 

παραδοσιακές αναλογικές τηλεφωνικές 

υπηρεσίες, θα πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον πιο σύγχρονο και τεχνολογικά 

ουδέτερο όρο «φωνητικές επικοινωνίες». 

Πρέπει να διαχωρίζονται οι όροι παροχής 

μιας υπηρεσίας από τα στοιχεία που 

πραγματικά ορίζουν μια υπηρεσία 

φωνητικών επικοινωνιών, δηλαδή μια 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και 

τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών ή 

εθνικών και διεθνών κλήσεων μέσω 

αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 

εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης, είτε η υπηρεσία αυτή 

βασίζεται σε τεχνολογία μεταγωγής 

δικτύου είτε πακετομεταγωγής. Μια τέτοια 

υπηρεσία είναι εκ φύσεως αμφίδρομη και 

παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας σε 

αμφότερα τα μέρη. Η υπηρεσία η οποία 

δεν πληροί όλους αυτούς τους όρους, 

όπως, για παράδειγμα, μια εφαρμογή που 

ενεργοποιείται με το «ποντίκι» σε μια 

(14) Οι ορισμοί χρειάζεται να 

προσαρμοστούν ώστε να είναι σύμφωνοι 

με την αρχή της τεχνολογικής 

ουδετερότητας και να συμβαδίζουν με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να 

διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους 

διαφόρους παρόχους υπηρεσιών. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις 

στην αγορά έχουν στρέψει τα δίκτυα προς 

την τεχνολογία πρωτοκόλλου διαδικτύου 

και έδωσαν στους τελικούς χρήστες τη 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός συνόλου 

ανταγωνιζόμενων παρόχων φωνητικής 

υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, ο όρος 

«διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική 

υπηρεσία», που χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά στην οδηγία 2002/22/ΕΚ και 

θεωρείται ευρέως ότι αναφέρεται στις 

παραδοσιακές αναλογικές τηλεφωνικές 

υπηρεσίες, θα πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον πιο σύγχρονο και τεχνολογικά 

ουδέτερο όρο «φωνητικές επικοινωνίες». 

Πρέπει να διαχωρίζονται οι όροι παροχής 

μιας υπηρεσίας από τα στοιχεία που 

πραγματικά ορίζουν μια υπηρεσία 

φωνητικών επικοινωνιών, δηλαδή μια 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και 

τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών ή 

εθνικών και διεθνών κλήσεων μέσω 

αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 

εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης, είτε η υπηρεσία αυτή 

βασίζεται σε τεχνολογία μεταγωγής 

δικτύου είτε πακετομεταγωγής. Μια τέτοια 

υπηρεσία είναι εκ φύσεως αμφίδρομη και 

παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας σε 

αμφότερα τα μέρη. Η υπηρεσία η οποία 
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ιστοθέση εξυπηρέτησης πελατών, δεν 

θεωρείται τέτοια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών περιλαμβάνουν 

επίσης μέσα επικοινωνίας που 

προορίζονται ειδικά για τους τελικούς 

χρήστες με αναπηρία που χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες μεταφοράς κειμένου ή 

πλήρους συνομιλίας. 

δεν πληροί όλους αυτούς τους όρους, 

όπως, για παράδειγμα, μια εφαρμογή που 

ενεργοποιείται με το «ποντίκι» σε μια 

ιστοθέση εξυπηρέτησης πελατών, δεν 

θεωρείται τέτοια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών περιλαμβάνουν 

επίσης μέσα επικοινωνίας που 

προορίζονται ειδικά για τους τελικούς 

χρήστες με αναπηρίες που χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες μεταφοράς κειμένου ή βίντεο 

πλήρους συνομιλίας, όπως υπηρεσίες 

φωνής, βίντεο, κειμένου σε πραγματικό 

χρόνο, μόνο του ή σε συνδυασμό, στο 

πλαίσιο της ίδιας κλήσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

λειτουργικά ισοδύναμες επιγραμμικές 

υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω IP, οι 

υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσω διαδικτύου. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

τυγχάνουν αποτελεσματικής και ισότιμης 

προστασίας όταν χρησιμοποιούν 

λειτουργικά ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας 

ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με μελλοντική προοπτική 

δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά 

σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά μάλλον να 

στηρίζεται σε λειτουργική προσέγγιση. Το 

πεδίο εφαρμογής της απαραίτητης 

ρύθμισης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

να επιτύχει τους οικείους στόχους 

(15) Οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνιών, και τα τεχνικά μέσα 

πραγματοποίησής τους, έχουν εξελιχθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί χρήστες 

υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, γραπτών μηνυμάτων (SMS) 

και μεταφοράς ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με λειτουργικά ισοδύναμες 

επιγραμμικές υπηρεσίες όπως είναι η φωνή 

μέσω IP, οι υπηρεσίες ανταλλαγής 

μηνυμάτων και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου, μολονότι 

δεν τις θεωρούν ακόμα υποκατάστατα 

των παραδοσιακών φωνητικών 

υπηρεσιών λόγω της αντίληψης ότι 

διαφέρουν ως προς τα επίπεδα ποιότητας, 

ασφάλειας και διαλειτουργικότητας. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

τελικοί χρήστες τυγχάνουν 

αποτελεσματικής και ισότιμης προστασίας 

όταν χρησιμοποιούν λειτουργικά 

ισοδύναμες υπηρεσίες, ένας ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 

μελλοντική προοπτική δεν θα πρέπει να 
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δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον 

ορισμό των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία. Από τη σκοπιά του 

τελικού χρήστη, δεν έχει σημασία αν ο 

πάροχος μεταφέρει ο ίδιος σήματα ή αν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να περιέχει τρία είδη υπηρεσιών 

που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται εν 

μέρει, δηλαδή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 2015/2120, υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και 

υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται εξ 

ολοκλήρου ή κυρίως στη μεταφορά 

σημάτων. Ο ορισμός των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξαλείψει τις ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

κατά την εφαρμογή του προηγουμένου 

ορισμού και να καταστήσει δυνατή την 

προσαρμοσμένη ανά διάταξη εφαρμογή 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο για τα διάφορα είδη υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε ως 

αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει να 

συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η 

οποία θα αντικατασταθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές 

παραμέτρους, αλλά μάλλον να στηρίζεται, 

στο μέτρο του δυνατού, σε λειτουργική 

προσέγγιση. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναγνωριστούν οι υφιστάμενες διαφορές 

μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς οι 

επιγραμμικές υπηρεσίες όπως οι 

φωνητικές υπηρεσίες μέσω IP 

παρέχονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει 

ουσιαστικός έλεγχος του 

χρησιμοποιούμενου για την επικοινωνία 

δικτύου, ενώ από την άλλη πλευρά 

επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να 

μεταβαίνει πιο εύκολα από υπηρεσία σε 

υπηρεσία σε σχέση με τις παραδοσιακές 

υπηρεσίες επικοινωνίας. Το πεδίο 

εφαρμογής της απαραίτητης ρύθμισης θα 

πρέπει να είναι κατάλληλο για να επιτύχει 

τους οικείους στόχους δημόσιου 

συμφέροντος. Αν και η «μεταφορά 

σημάτων» εξακολουθεί να αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για τον ορισμό των 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο 

ορισμός θα πρέπει να καλύπτει επίσης και 

άλλες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή 

την επικοινωνία με αναλογικό τρόπο 

προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα για τους τελικούς χρήστες. 

Από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, δεν 

έχει σημασία αν ο πάροχος μεταφέρει ο 

ίδιος σήματα ή αν η επικοινωνία 

πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνεπώς οι 

υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να 

ορίζονται βάσει της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας, αλλά βάσει των εύλογων 

προσδοκιών των τελικών χρηστών όσον 

αφορά την υπηρεσία, για παράδειγμα 

ανάλογα με την τιμή που καταβάλλεται ή 

την ευκολία καταγγελίας της σύμβασης. 

Κατά συνέπεια, ο τροποποιημένος ορισμός 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα πρέπει να περιέχει τρία 

είδη υπηρεσιών που ενδέχεται να 

αλληλεπικαλύπτονται εν μέρει, δηλαδή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 

σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 



 

AD\1133855EL.docx 11/170 PE602.838v03-00 

 EL 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/2120, υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία, και υπηρεσιών οι οποίες 

συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κυρίως στη 

μεταφορά σημάτων. Αυτή η τελευταία 

κατηγορία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

υπηρεσίες στις οποίες η συνδεσιμότητα 

παρέχεται ως προϊόν εισαγόμενο σε 

συνδεδεμένες συσκευές ή «έξυπνα 

αγαθά», ή στις οποίες η παροχή 

συνδεσιμότητας μαζί με τα εν λόγω 

αγαθά προϋποθέτει σύμβαση με τον 

τελικό χρήστη, καθώς θα θεωρούνταν 

ενσωματωμένα ψηφιακά περιεχόμενα ή 

υπηρεσίες σύμφωνα με την οδηγία 

σχετικά με τις συμβάσεις για την 

προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. 

Δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 

ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται 

μερικώς, είναι πιθανό οι υπηρεσίες που 

πληρούν μόνο τα κριτήρια της 

κατηγορίας μεταφοράς σημάτων να 

περιορίζονται στις υπηρεσίες μετάδοσης 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή και 

ευρυεκπομπής. Όπως και στην 

περίπτωση της ευρυεκπομπής, όπου το 

μεταδιδόμενο περιεχόμενο δεν εμπίπτει 

στον ορισμό μιας υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 

γίνεται διάκριση μεταξύ της υπηρεσίας 

μηχανής προς μηχανή και της 

υποκείμενης μετάδοσής της. Μόνο η 

μετάδοση θα πρέπει να θεωρείται 

μεταφορά σημάτων και όχι η εφαρμογή 

της υπηρεσίας μηχανής προς μηχανή 

(όπως για παράδειγμα η καταγραφή και η 

ανάλυση της κατανάλωσης στο πλαίσιο 

της έξυπνης μέτρησης). Ο ορισμός των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

πρέπει να εξαλείψει τις ασάφειες που 

διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του 

προηγουμένου ορισμού και να καταστήσει 

δυνατή την προσαρμοσμένη ανά διάταξη 

εφαρμογή των συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για τα 

διάφορα είδη υπηρεσιών. Η επεξεργασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

είτε ως αμοιβή είτε με άλλο τρόπο, πρέπει 

να συμμορφώνεται με την οδηγία 

95/46/ΕΚ, η οποία θα αντικατασταθεί από 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 

κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 

στις 25 Μαΐου 201823. 

__________________ __________________ 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 

4.5.2016, σ. 1 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια υπηρεσία 

πρέπει να παρέχεται κανονικά έναντι 

αμοιβής. Στην ψηφιακή οικονομία, οι 

φορείς της αγοράς θεωρούν όλο και 

περισσότερο ότι οι πληροφορίες για τους 

χρήστες έχουν χρηματική αξία. Οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

συχνά παρέχονται έναντι μη χρηματικής 

αντιπαροχής, για παράδειγμα με την 

παροχή πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα 

δεδομένα. Η έννοια της αμοιβής θα 

πρέπει συνεπώς να καλύπτει καταστάσεις 

όπου ο πάροχος υπηρεσίας ζητά και ο 

τελικός χρήστης παρέχει ενεργώς 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

το όνομα ή την ηλεκτρονική του 

(16) Προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μια υπηρεσία 

πρέπει να παρέχεται κανονικά έναντι 

αμοιβής. Σύμφωνα με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ24, 

αμοιβή υφίσταται κατά την έννοια της 

Συνθήκης επίσης αν ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρώνεται από τρίτο και όχι από τον 

αποδέκτη της υπηρεσίας. Η έννοια της 

αμοιβής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου 

ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται να 

αξιοποιεί χρηματικώς τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που έχει 

συγκεντρώσει ή έχει λάβει. 
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διεύθυνση, ή άλλα δεδομένα άμεσα ή 

έμμεσα στον πάροχο. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις κατά 

τις οποίες ο πάροχος συγκεντρώνει 

πληροφορίες χωρίς ο τελικός χρήστης να 

τις παρέχει ενεργώς, όπως δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, 

ή άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται 

αυτόματα, όπως οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται από 

ένα «μπισκότο» (cookie). Σύμφωνα με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το άρθρο 

57 της ΣΛΕΕ24, αμοιβή υφίσταται κατά την 

έννοια της Συνθήκης επίσης αν ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρώνεται από τρίτο και όχι 

από τον αποδέκτη της υπηρεσίας. Η έννοια 

της αμοιβής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 

περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου 

ο τελικός χρήστης εκτίθεται σε 

διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση 

για την απόκτηση πρόσβασης στην 

υπηρεσία, ή καταστάσεις στις οποίες ο 

πάροχος υπηρεσιών αξιοποιεί χρηματικώς 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

έχει συγκεντρώσει. 

__________________ __________________ 

24 Υπόθεση C-352/85, Bond van 

Adverteerders κ.λπ. κατά του ολλανδικού 

δημοσίου, EU:C:1988:196. 

24 Υπόθεση C-352/85, Bond van 

Adverteerders κ.λπ. κατά του ολλανδικού 

δημοσίου, EU:C:1988:196. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

(17) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών είναι υπηρεσίες που 

επιτρέπουν τη διαπροσωπική και 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, και 

καλύπτουν υπηρεσίες όπως οι 

παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά επίσης και όλους 

τους τύπους μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, 

μια υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως υπηρεσία διαπροσωπικών 
επικοινωνιών αν ο μηχανισμός 

διαπροσωπικής και διαδραστικής 

επικοινωνίας αποτελεί καθαρά δευτερεύον 

στοιχείο για άλλη υπηρεσία και, για 

αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την 

κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του 

δεν αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ένα παράδειγμα για μια τέτοια εξαίρεση 

θα μπορούσε να είναι, καταρχήν, ένας 

δίαυλος επικοινωνίας σε διαδικτυακά 

παιχνίδια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του μηχανισμού επικοινωνίας της 

υπηρεσίας. 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

απεριόριστου, αριθμού φυσικών 

προσώπων ο οποίος προσδιορίζεται από 

τον αποστολέα της επικοινωνίας. Οι 

επικοινωνίες που αφορούν νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ορισμού, όταν 

φυσικά πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό 

αυτών των νομικών προσώπων ή 

συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία πλευρά 

της επικοινωνίας. Η διαδραστική 

επικοινωνία συνεπάγεται ότι η υπηρεσία 

επιτρέπει στον αποδέκτη των πληροφοριών 

να αποκρίνεται. Οι υπηρεσίες που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές, 

όπως είναι η γραμμική ευρυεκπομπή, το 

βίντεο κατά παραγγελία, οι ιστότοποι, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια 

(blogs), ή η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ μηχανών, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ως υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Όλες οι υπηρεσίες 

επικοινωνιών, είτε είναι επικουρικές σε 

άλλη κύρια υπηρεσία είτε όχι, 

δεσμεύονται από τους κανόνες σχετικά με 

την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια 

των επικοινωνιών. Αν ο μηχανισμός 

διαπροσωπικής και διαδραστικής 

επικοινωνίας αποτελεί καθαρά ήσσονος 

σημασίας, δευτερεύον στοιχείο για άλλη 

υπηρεσία και, για αντικειμενικούς 

τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτήν την κύρια 

υπηρεσία, και η ενσωμάτωσή του δεν 

αποτελεί μέσο για την παράκαμψη της 

εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

όλες οι άλλες διατάξεις πέρα από τους 

κανόνες για την ασφάλεια των 

επικοινωνιών της παρούσας οδηγίας δεν 

εφαρμόζονται σε αυτές τις επικουρικές 

υπηρεσίες. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι δραστηριότητες των αρμόδιων 

αρχών που ορίζονται δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση ευρύτερων πολιτικών στους 

τομείς του πολιτισμού, της απασχόλησης, 

του περιβάλλοντος, της κοινωνικής 

συνοχής και της χωροταξίας. 

(22) Οι δραστηριότητες των αρμόδιων 

αρχών που ορίζονται δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση ευρύτερων πολιτικών στους 

τομείς του πολιτισμού και της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της 

πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της 

απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της 

κοινωνικής συνοχής και της χωροταξίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για 

τους παρόχους υπηρεσιών και τους 

τελικούς χρήστες μπορούν να επιτευχθούν 

με γενική άδεια για δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, χωρίς να 

απαιτείται ρητή απόφαση ή διοικητική 

πράξη της εθνικής κανονιστικής αρχής και 

με περιορισμό των διαδικαστικών 

απαιτήσεων μόνο σε δηλωτική 

κοινοποίηση. Όταν τα κράτη μέλη 

απαιτούν κοινοποίηση από τους φορείς 

παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους, η εν λόγω 

κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται 

στον BEREC, οποίος ενεργεί ως ενιαίο 

σημείο επαφής. Η κοινοποίηση αυτή δεν 

θα πρέπει να συνεπάγεται διοικητικό 

κόστος για τους παρόχους και θα 

μπορούσε να διατίθεται μέσω σημείου 

εισόδου στον ιστότοπο των εθνικών 

(40) Τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για 

τους παρόχους υπηρεσιών και τους 

τελικούς χρήστες μπορούν να επιτευχθούν 

με γενική άδεια για δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών, χωρίς να 

απαιτείται ρητή απόφαση ή διοικητική 

πράξη της εθνικής κανονιστικής αρχής και 

με περιορισμό των διαδικαστικών 

απαιτήσεων μόνο σε δηλωτική 

κοινοποίηση. Όταν τα κράτη μέλη 

απαιτούν κοινοποίηση από τους φορείς 

παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους, η εν λόγω 

κοινοποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται 

στον BEREC, οποίος ενεργεί ως ενιαίο 

σημείο επαφής. Η κοινοποίηση αυτή δεν 

θα πρέπει να συνεπάγεται διοικητικό 

κόστος για τους παρόχους και θα 

μπορούσε να διατίθεται μέσω σημείου 

εισόδου στον ιστότοπο των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών. Ο BEREC θα πρέπει 
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ρυθμιστικών αρχών. Ο BEREC θα πρέπει 

να διαβιβάζει εγκαίρως τις κοινοποιήσεις 

προς την εθνική ρυθμιστική αρχή σε όλα 

τα κράτη μέλη στα οποία οι πάροχοι 

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών προτίθενται να παρέχουν 

δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να απαιτούν απόδειξη ότι 

πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση αυτή, 

μέσω οποιασδήποτε νομικώς 

αναγνωρισμένης ταχυδρομικής ή 

ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής της 

κοινοποίησης στον BEREC. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτή η απόδειξη παραλαβής 

δεν θα πρέπει να συνιστά ή να απαιτεί 

διοικητική πράξη της εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. 

να διαβιβάζει εγκαίρως τις κοινοποιήσεις 

προς την εθνική ρυθμιστική αρχή σε όλα 

τα κράτη μέλη στα οποία οι πάροχοι 

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών προτίθενται να παρέχουν 

δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να απαιτούν απόδειξη ότι 

πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση αυτή, 

μέσω οποιασδήποτε νομικώς 

αναγνωρισμένης ταχυδρομικής ή 

ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής της 

κοινοποίησης στον BEREC. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτή η απόδειξη παραλαβής 

δεν θα πρέπει να συνιστά ή να απαιτεί 

διοικητική πράξη της εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Οι ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε φορείς 

παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών λόγω της 

σημαντικής τους ισχύος στην αγορά, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όπως 

ορίζεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει 

να επιβάλλονται χωριστά από τα γενικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο 

πλαίσιο της γενικής άδειας. 

(49) Οι ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε φορείς 

παροχής δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών λόγω της 

σημαντικής τους ισχύος στην αγορά, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όπως 

ορίζεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει 

να επιβάλλονται χωριστά από τα γενικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο 

πλαίσιο της γενικής άδειας. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) 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. Οι διαδικασίες 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι 

δυνατό να αποτελέσουν ταχύ και 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την 

επιβολή των δικαιωμάτων των τελικών 

χρηστών, ιδίως για τους καταναλωτές και 

τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Για διαφορές μεταξύ καταναλωτών, 

αποτελεσματικές διαδικασίες, που δεν 

εισάγουν διακρίσεις και δεν είναι 

δαπανηρές, για την επίλυση των διαφορών 

τους με παρόχους διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διασφαλίζονται ήδη από την οδηγία 

2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, 

εφόσον αφορούν σχετικές συμβατικές 

υποχρεώσεις και ο καταναλωτής είναι 

κάτοικος και η επιχείρηση είναι 

εγκατεστημένη εντός της Ένωσης. 

Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 

καθιερώσει διαδικασίες επίλυσης 

διαφορών και για τελικούς χρήστες εκτός 

από καταναλωτές, για τους οποίους δεν 

εφαρμόζεται η οδηγία 2013/11/ΕΕ, είναι 

εύλογο να διατηρηθεί η διαδικασία 

επίλυσης τομεακών διαφορών τόσο για 

καταναλωτές όσο και, εφόσον τα κράτη 

μέλη την επεκτείνουν, για άλλους τελικούς 

χρήστες, ιδίως τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. Λαμβανομένης υπόψη της 

ουσιαστικής τομεακής εμπειρογνωμοσύνης 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρέχουν τη 

δυνατότητα στην εθνική ρυθμιστική αρχή 

να ενεργεί ως φορέας επίλυσης διαφορών, 

μέσω χωριστού οργάνου στο πλαίσιο της 

εν λόγω αρχής, το οποίο δεν θα λαμβάνει 

οποιεσδήποτε εντολές. Οι διαδικασίες 

(69) 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. Οι διαδικασίες 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι 

δυνατό να αποτελέσουν ταχύ και 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την 

επιβολή των δικαιωμάτων των τελικών 

χρηστών, ιδίως για τους καταναλωτές και 

τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Για διαφορές μεταξύ καταναλωτών, 

αποτελεσματικές διαδικασίες, που δεν 

εισάγουν διακρίσεις και δεν είναι 

δαπανηρές, για την επίλυση των διαφορών 

τους με παρόχους διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διασφαλίζονται ήδη από την οδηγία 

2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, 

εφόσον αφορούν σχετικές συμβατικές 

υποχρεώσεις και ο καταναλωτής είναι 

κάτοικος και η επιχείρηση είναι 

εγκατεστημένη εντός της Ένωσης. 

Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 

καθιερώσει διαδικασίες επίλυσης 

διαφορών και για τελικούς χρήστες εκτός 

από καταναλωτές, για τους οποίους δεν 

εφαρμόζεται η οδηγία 2013/11/ΕΕ, είναι 

εύλογο να διατηρηθεί η διαδικασία 

επίλυσης τομεακών διαφορών τόσο για 

καταναλωτές όσο και, εφόσον τα κράτη 

μέλη την επεκτείνουν, για άλλους τελικούς 

χρήστες, ιδίως τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει 

πάντα να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλύουν τις διαφορές τους με 

επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μέσω ειδικής τομεακής διαδικασίας 

επίλυσης διαφορών, εάν το επιθυμούν. 
Λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής 

τομεακής εμπειρογνωμοσύνης των εθνικών 
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επίλυσης διαφορών δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας που αφορούν καταναλωτές θα 

πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις 

ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο 

II της οδηγίας 2013/11/ΕΕ 

ρυθμιστικών αρχών, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στην 

εθνική ρυθμιστική αρχή να ενεργεί ως 

φορέας επίλυσης διαφορών, μέσω 

χωριστού οργάνου στο πλαίσιο της εν 

λόγω αρχής, το οποίο δεν θα λαμβάνει 

οποιεσδήποτε εντολές. Οι διαδικασίες 

επίλυσης διαφορών δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας που αφορούν καταναλωτές θα 

πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς και 

αποτελεσματικές διαδικασίες και στις 

απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται 

στο κεφάλαιο II της οδηγίας 2013/11/ΕΕ. 

__________________ __________________ 

31 Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 

επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 

2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 

18.6.2013, σ. 63). 

31 Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 

επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 

2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 

18.6.2013, σ. 63). 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 89 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(89) Η τυποποίηση θα πρέπει να 

παραμείνει πρωτίστως διαδικασία 

καθοδηγούμενη από την αγορά. Παρόλα 

αυτά, πιθανώς να υπάρχουν ακόμη 

περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι σκόπιμο 

να απαιτείται η συμμόρφωση με 

συγκεκριμένα πρότυπα σε ενωσιακό 

επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά. Σε 

εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη υπόκεινται 

στις διατάξεις της οδηγίας 2015/1535/ΕΕ. 

Οι διαδικασίες τυποποίησης στο πλαίσιο 

της παρούσας οδηγίας ισχύουν με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 

2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό, της 

οδηγίας 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση 

και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ για την 

(89) Η τυποποίηση θα πρέπει να 

παραμείνει πρωτίστως διαδικασία 

καθοδηγούμενη από την αγορά. Παρόλα 

αυτά, πιθανώς να υπάρχουν ακόμη 

περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι σκόπιμο 

να απαιτείται η συμμόρφωση με 

συγκεκριμένα πρότυπα σε ενωσιακό 

επίπεδο, ώστε να βελτιωθούν η 

διαλειτουργικότητα και η ελευθερία 

επιλογής των χρηστών και να 

ενθαρρυνθεί η διασυνδεσιμότητα στην 

ενιαία αγορά. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη 

μέλη υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 

2015/1535/ΕΕ. Οι διαδικασίες 

τυποποίησης στο πλαίσιο της παρούσας 

οδηγίας ισχύουν με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον 
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ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. ραδιοεξοπλισμό, της οδηγίας 2014/35/ΕΕ 

για τη χαμηλή τάση και της οδηγίας 

2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 90 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(90) Θα πρέπει να απαιτείται από τους 

παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή 

και των δύο, να λαμβάνουν μέτρα για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας των δικτύων 

και των υπηρεσιών τους, αντίστοιχα. 

Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

προηγμένων τεχνικών δυνατοτήτων, τα εν 

λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν 

επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και 

υπηρεσιών ανάλογο προς τους εκάστοτε 

κινδύνους. Για τα μέτρα ασφαλείας θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατ’ 

ελάχιστον, όλες οι σημαντικές πτυχές των 

ακόλουθων στοιχείων: όσον αφορά την 

ασφάλεια δικτύων και εγκαταστάσεων: 

υλική και περιβαλλοντική ασφάλεια, 

ασφάλεια του εφοδιασμού, έλεγχος 

πρόσβασης σε δίκτυα και ακεραιότητα 

δικτύων· όσον αφορά τη διαχείριση 

συμβάντων: διαδικασίες χειρισμού 

συμβάντων, ικανότητα ανίχνευσης 

συμβάντων, αναφορά και κοινοποίηση 

συμβάντων· όσον αφορά τη διαχείριση της 

συνέχισης των δραστηριοτήτων: 

στρατηγική για τη συνέχιση των 

υπηρεσιών και σχέδια έκτακτων 

καταστάσεων, ικανότητες αποκατάστασης 

σε περίπτωση καταστροφής· και όσον 

αφορά την παρακολούθηση, τον λογιστικό 

έλεγχο και τις δοκιμές: πολιτικές 

παρακολούθησης και καταγραφής, σχέδια 

άσκησης για την αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων, δοκιμές δικτύων και 

υπηρεσιών, εκτιμήσεις ασφάλειας και 

(90) Θα πρέπει να απαιτείται από τους 

παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή 

και των δύο, να λαμβάνουν μέτρα για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας των δικτύων 

και των υπηρεσιών τους, αντίστοιχα. 

Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

προηγμένων τεχνικών δυνατοτήτων, τα εν 

λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν 

επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και 

υπηρεσιών ανάλογο προς τους εκάστοτε 

κινδύνους. Για τα μέτρα ασφαλείας θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατ’ 

ελάχιστον, όλες οι σημαντικές πτυχές των 

ακόλουθων στοιχείων: όσον αφορά την 

ασφάλεια δικτύων και εγκαταστάσεων: 

υλική και περιβαλλοντική ασφάλεια, 

ασφάλεια του εφοδιασμού, έλεγχος 

πρόσβασης σε δίκτυα και ακεραιότητα 

δικτύων· όσον αφορά τη διαχείριση 

συμβάντων: διαδικασίες χειρισμού 

συμβάντων, ικανότητα ανίχνευσης 

συμβάντων, αναφορά και κοινοποίηση 

συμβάντων· όσον αφορά τη διαχείριση της 

συνέχισης των δραστηριοτήτων: 

στρατηγική για τη συνέχιση των 

υπηρεσιών και σχέδια έκτακτων 

καταστάσεων, ικανότητες αποκατάστασης 

σε περίπτωση καταστροφής· και όσον 

αφορά την παρακολούθηση, τον λογιστικό 

έλεγχο και τις δοκιμές: πολιτικές 

παρακολούθησης και καταγραφής, σχέδια 

άσκησης για την αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων, δοκιμές δικτύων και 

υπηρεσιών, εκτιμήσεις ασφάλειας και 
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παρακολούθηση της συμμόρφωσης· και 

συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης· και 

συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Σε 

περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, οι 

τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

ενημερώνονται σχετικώς για κάθε 

ενδεχόμενο κίνδυνο και για πιθανά 

προστατευτικά ή διορθωτικά μέτρα που 

μπορούν να λάβουν. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (91α Προκειμένου να διασφαλιστούν η 

ασφάλεια και η ακεραιότητα των δικτύων 

και των υπηρεσιών, η χρήση της 

κρυπτογράφησης από την πηγή μέχρι τον 

προορισμό (end-to-end) θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται και, όταν είναι αναγκαίο, να 

επιβάλλεται, σύμφωνα με τις αρχές της 

ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 

σχεδιασμού· συγκεκριμένα, τα κράτη 

μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καμία 

υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών 

κρυπτογράφησης, στους παρόχους 

υπηρεσιών επικοινωνιών και σε όλους 

τους υπόλοιπους οργανισμούς (σε όλα τα 

επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας) που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 

της ασφάλειας των δικτύων και των 

υπηρεσιών τους, όπως π.χ. το να 

επιτρέπουν ή να διευκολύνουν  μη 

εξουσιοδοτημένες κρυφές προσβάσεις· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 127 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 

(127) Η τεράστια αύξηση της ζήτησης 

ραδιοφάσματος, και της ζήτησης από 

τελικούς χρήστες για ασύρματη 
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ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα πρέπει να 

εμποδίζονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Επομένως, θα πρέπει επίσης να 

καταργηθούν περιττοί περιορισμοί στην 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση σημείων 

πρόσβασης RLAN. Οι δημόσιες αρχές ή οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους τους 

για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή τους 

πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ευρυζωνική χωρητικότητα, καθιστά 

αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών, 

συμπληρωματικών λύσεων φασματικώς 

αποδοτικής πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

μικρή εμβέλεια λειτουργίας, όπως τα 

τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) 

και τα δίκτυα σημείων κυψελωτής 

πρόσβασης χαμηλής ισχύος και μικρού 

μεγέθους. Αυτά τα συμπληρωματικά 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, ιδίως 

τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

πρόσβασης RLAN, αυξάνουν την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους τελικούς 

χρήστες, καθώς και την αποφόρτωση της 

κυκλοφορίας στην κινητή τηλεφωνία για 

τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας. Τα RLAN χρησιμοποιούν 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα χωρίς να 

απαιτείται μεμονωμένη άδεια ή δικαίωμα 

χρήσης ραδιοφάσματος. Τα περισσότερα 

σημεία πρόσβασης RLAN 

χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από 

ιδιώτες χρήστες ως τοπική ασύρματη 

επέκταση της σταθερής ευρυζωνικής 

σύνδεσής τους. Οι τελικοί χρήστες, εντός 

των ορίων της δικής τους συνδρομής 

υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα πρέπει να 

εμποδίζονται να μοιράζονται την 

πρόσβαση στο RLAN τους με άλλους, 

ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, ιδίως σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, να 

μεγιστοποιείται η ασύρματη χωρητικότητα 

δεδομένων μέσω επαναχρησιμοποίησης 

του ραδιοφάσματος και να δημιουργούνται 

οικονομικά αποδοτικές συμπληρωματικές 

ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές 

προσβάσιμες σε άλλους τελικούς χρήστες. 

Οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση 

αυτή παρέχεται με τη ρητή συγκατάθεση 

των τελικών χρηστών, δεν θίγει τους 

όρους πρόσβασης του τελικού χρήστη και 

ότι δεν φέρει ευθύνη ο τελικός χρήστης 

που παρέχει την πρόσβαση στο δίκτυό 

τους, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του 

τελικού χρήστη. Επιπλέον, οι δημόσιες 

αρχές ή οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 

πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός 

εξακολουθεί να υπόκειται στους κανόνες 

περί ευθύνης του άρθρου 12 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο35. 

Αναδύονται περαιτέρω τεχνολογίες όπως η 

οπτική ασύρματη επικοινωνία (LiFi), οι 

οποίες θα συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 

που χρησιμοποιούν RLAN στους χώρους 

τους για το προσωπικό, τους επισκέπτες ή 

τους πελάτες τους, για παράδειγμα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή για 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 

μεταφορές ή τη διαχείριση της οδικής 

κυκλοφορίας, θα μπορούσαν επίσης να 

παρέχουν πρόσβαση σε τέτοια σημεία 

πρόσβασης για γενική χρήση από πολίτες, 

ως επικουρική υπηρεσία σε υπηρεσίες που 

προσφέρουν στο κοινό στους εν λόγω 

χώρους, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται 

από τους κανόνες περί ανταγωνισμού και 

δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, ο 

πάροχος τέτοιας τοπικής πρόσβασης σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός ή 

πέριξ ιδιωτικού ακινήτου ή περιορισμένου 

δημόσιου χώρου σε μη εμπορική βάση ή 

ως επικουρική υπηρεσία σε άλλη 

δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από 

αυτήν την πρόσβαση (όπως τα κομβικά 

σημεία RLAN που διατίθενται σε πελάτες 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων ή στο 

ευρύ κοινό στην εν λόγω περιοχή) μπορεί 

να υπόκειται σε συμμόρφωση με γενικές 

άδειες για δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος, αλλά δεν θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις που 

συνοδεύουν γενικές άδειες οι οποίες 

ισχύουν για παρόχους δημόσιων δικτύων ή 

υπηρεσιών επικοινωνιών ή σε υποχρεώσεις 

σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή τη 

διασύνδεση. Ωστόσο, ο πάροχος αυτός 

εξακολουθεί να υπόκειται στους κανόνες 

περί ευθύνης του άρθρου 12 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο35. 

Αναδύονται περαιτέρω τεχνολογίες όπως η 

οπτική ασύρματη επικοινωνία (LiFi), οι 

οποίες θα συμπληρώνουν τις τρέχουσες 

ραδιοφασματικές δυνατότητες των RLAN 

και των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

ώστε να συμπεριλαμβάνονται σημεία 

πρόσβασης με βάση την οπτική 

επικοινωνία ορατού φωτός και θα 

οδηγήσουν σε υβριδικά τοπικά δίκτυα που 

θα επιτρέπουν την οπτική ασύρματη 

επικοινωνία. 
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__________________ __________________ 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

35 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), (ΕΕ L 178 

της 17.7.2000, σ. 1). 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 137 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(137) Επί του παρόντος, τόσο η 

διατερματική συνδεσιμότητα όσο και η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

εξαρτώνται από το κατά πόσο οι τελικοί 

χρήστες επιλέγουν υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών. Οι μελλοντικές τεχνολογικές 

εξελίξεις ή η αυξημένη χρήση υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών θα μπορούσαν να 

συνεπάγονται την έλλειψη επαρκούς 

διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών 

επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, θα 

μπορούσαν να ανακύψουν σημαντικοί 

φραγμοί για την είσοδο στην αγορά και 

εμπόδια για την περαιτέρω καινοτομία και 

να απειλήσουν αισθητά τόσο την 

αποτελεσματική διατερματική 

συνδεσιμότητα μεταξύ τελικών χρηστών 

όσο και την αποτελεσματική πρόσβαση 

σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

(137) Επί του παρόντος, τόσο η 

διατερματική συνδεσιμότητα όσο και η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

εξαρτώνται από το κατά πόσο οι τελικοί 

χρήστες επιλέγουν υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών. Οι μελλοντικές τεχνολογικές 

εξελίξεις ή η αυξημένη χρήση υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών θα μπορούσαν να 

συνεπάγονται την έλλειψη επαρκούς 

διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών 

επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, θα 

μπορούσαν να ανακύψουν σημαντικοί 

φραγμοί για την είσοδο στην αγορά και 

εμπόδια για την περαιτέρω καινοτομία και 

να απειλήσουν αισθητά τόσο την 

αποτελεσματική διατερματική 

συνδεσιμότητα μεταξύ τελικών χρηστών. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 138 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(138) Σε περίπτωση που ανακύπτουν 

τέτοια ζητήματα διαλειτουργικότητας, η 

Επιτροπή δύναται να ζητά την εκπόνηση 

έκθεσης από τον BEREC η οποία θα 

πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένη 

αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς 

στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

μελών. Με βάση την έκθεση του BEREC 

και άλλα διαθέσιμα στοιχεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αποφασίζει κατά πόσο υφίσταται ανάγκη 

ρυθμιστικής παρέμβασης από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Αν η Επιτροπή κρίνει 

ότι αυτή η ρυθμιστική παρέμβαση θα 

πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, δύναται να εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα, με τα οποία να 

καθορίζεται η φύση και το πεδίο 

εφαρμογής πιθανών ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων από τις ΕΡΑ, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως μέτρων για 

την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης 

προτύπων ή προδιαγραφών σε όλους ή 

συγκεκριμένους παρόχους. Οι όροι 

«ευρωπαϊκά πρότυπα» και «διεθνή 

πρότυπα» ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/201236. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, κατά πόσο 

οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητη 

και δικαιολογημένη για να διασφαλίζεται η 

διατερματική συνδεσιμότητα ή η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και, αν ναι, να επιβάλλουν αναλογικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εκτελεστικά 

μέτρα της Επιτροπής. 

(138) Σε περίπτωση που ανακύπτουν 

τέτοια ζητήματα διαλειτουργικότητας, η 

Επιτροπή δύναται να ζητά την εκπόνηση 

έκθεσης από τον BEREC η οποία θα 

πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένη 

αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς 

στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

μελών. Με βάση την έκθεση του BEREC 

και άλλα διαθέσιμα στοιχεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αποφασίζει κατά πόσο υφίσταται ανάγκη 

ρυθμιστικής παρέμβασης από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Αν η Επιτροπή κρίνει 

ότι αυτή η ρυθμιστική παρέμβαση θα 

πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, δύναται να εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα, με τα οποία να 

καθορίζεται η φύση και το πεδίο 

εφαρμογής πιθανών ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων από τις ΕΡΑ, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως μέτρων για 

την επιβολή της υποχρεωτικής χρήσης 

προτύπων ή προδιαγραφών σε όλους ή 

συγκεκριμένους παρόχους. Οι όροι 

«ευρωπαϊκά πρότυπα» και «διεθνή 

πρότυπα» ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/201236. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

αξιολογούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, κατά πόσο 

οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητη 

και δικαιολογημένη για να διασφαλίζεται η 

διατερματική συνδεσιμότητα ή η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και, αν ναι, να επιβάλλουν αναλογικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εκτελεστικά 

μέτρα της Επιτροπής και χωρίς 

επιπρόσθετες απαιτήσεις. 

__________________ __________________ 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την 

τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την 

τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 
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89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των 

οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 

2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της 

απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [ΕΕ L 364 της 14.11.2012, σ. 

12] 

89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των 

οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 

2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 

2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της 

απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [ΕΕ L 364 της 14.11.2012, σ. 

12] 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν η εσωτερική λογική και η συνοχή 

του κειμένου. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 143 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(143) Ενώ σε ορισμένες περιστάσεις 

είναι ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική 

αρχή να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, είναι 

ωστόσο απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι 

τέτοιες υποχρεώσεις επιβάλλονται σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες 

κοινοποίησης που προβλέπονται σε αυτό. 

(143) Σε ορισμένες περιστάσεις είναι 

ενδεδειγμένο μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν 

σημαντική ισχύ στην αγορά αποβλέποντας 

στην επίτευξη στόχων όπως η 

διατερματική συνδετικότητα ή η 

διαλειτουργικότητα υπηρεσιών. Οι 

υποχρεώσεις αυτές πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον όταν δικαιολογείται 

για την επίτευξη των στόχων της 

παρούσας οδηγίας και εφόσον οι εν λόγω 
υποχρεώσεις είναι αντικειμενικά 

δικαιολογημένες, διαφανείς, αναλογικές 

και δεν εισάγουν διακρίσεις, με σκοπό την 

προώθηση της αποδοτικότητας, του 

βιώσιμου ανταγωνισμού, των αποδοτικών 

επενδύσεων και καινοτομιών και την 

παροχή των μέγιστων δυνατών 

πλεονεκτημάτων στους τελικούς χρήστες, 

και να επιβάλλονται σε συμμόρφωση με το 

κανονιστικό πλαίσιο και, ειδικότερα, με τις 

διαδικασίες κοινοποίησης που 

προβλέπονται σε αυτό. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 194 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(194) Η καθολική υπηρεσία αποτελεί 

πλέγμα ασφαλείας για να εξασφαλίζεται 

ότι διατίθεται σε όλους τους τελικούς 

χρήστες ένα σύνολο ελάχιστων υπηρεσιών 

σε προσιτή τιμή, σε περιπτώσεις όπου ο 

κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού που 

προκύπτει από την έλλειψη αυτής της 

πρόσβασης αποτρέπει τους πολίτες από 

την πλήρη κοινωνική και οικονομική 

συμμετοχή στην κοινωνία. 

(194) Η καθολική υπηρεσία αποτελεί 

πλέγμα ασφαλείας για να εξασφαλίζεται 

ότι διατίθεται σε όλους τους καταναλωτές 

ένα σύνολο ελάχιστων υπηρεσιών σε 

προσιτή τιμή, σε περιπτώσεις όπου ο 

κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού που 

προκύπτει από την έλλειψη αυτής της 

πρόσβασης αποτρέπει τους πολίτες από 

την πλήρη κοινωνική και οικονομική 

συμμετοχή στην κοινωνία. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 196 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(196) Θεμελιώδης απαίτηση της 

καθολικής υπηρεσίας είναι να διασφαλίζει 

ότι όλοι οι τελικοί χρήστες έχουν 

πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε διαθέσιμες 

υπηρεσίες λειτουργικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών, 

τουλάχιστον σε σταθερή θέση. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 

δυνατότητα να εξασφαλίζουν την 

οικονομική προσιτότητα υπηρεσιών που 

δεν παρέχονται σε σταθερή θέση, αλλά σε 

πολίτες εν κινήσει, όταν το κρίνουν 

αναγκαίο για να εξασφαλίζεται η πλήρης 

κοινωνική και οικονομική τους 

συμμετοχή στην κοινωνία. Δεν 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 υπάρχουν 

περιορισμοί ως προς την κατηγορία των 

(196) Θεμελιώδης απαίτηση της 

καθολικής υπηρεσίας είναι να διασφαλίζει 

ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση, 

σε προσιτή τιμή, σε διαθέσιμες υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε 

φωνητικές επικοινωνίες, τουλάχιστον σε 

σταθερή θέση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν περιορισμοί στα τεχνικά μέσα με 

τα οποία παρέχεται η σύνδεση σε σταθερή 

θέση, έτσι ώστε να επιτρέπεται εξίσου η 

χρήση ενσύρματων ή ασύρματων 

τεχνολογιών. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν περιορισμοί ως προς την 

κατηγορία των φορέων εκμετάλλευσης που 

θα φέρουν μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας. Θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το πλαίσιο για 

να εξασφαλιστεί ότι τελικοί χρήστες με 

αναπηρίες έχουν ισοδύναμη πρόσβαση. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν 

τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την 
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φορέων εκμετάλλευσης που θα φέρουν 

μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις καθολικής 

υπηρεσίας. 

οικονομική προσιτότητα για τους πολίτες 

εν κινήσει, εφόσον το θεωρούν 

απαραίτητο για να διασφαλιστεί η πλήρης 

οικονομική και κοινωνική συμμετοχή 

στην κοινωνία.  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 197 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(197) Η ταχύτητα πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο, όπως φαίνεται από την πλευρά 

του χρήστη, μπορεί να εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του ή 

των φορέων παροχής με το Διαδίκτυο 

καθώς και της εφαρμογής για την οποία 

χρησιμοποιείται η σύνδεση. Η οικονομικά 

προσιτή υπηρεσία λειτουργικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να 

επαρκεί για την υποστήριξη της 

πρόσβασης σε ελάχιστη δέσμη βασικών 

υπηρεσιών που αντανακλούν τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από την 

πλειονότητα των χρηστών, καθώς και της 

χρήσης αυτής της δέσμης. Ο εν λόγω 

ελάχιστος κατάλογος υπηρεσιών θα 

πρέπει να καθορίζεται περαιτέρω από τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να επιτρέπεται 

επαρκές επίπεδο κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία και 

οικονομία στην επικράτειά τους. 

(197) Η ταχύτητα πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο, όπως φαίνεται από την πλευρά 

του χρήστη, μπορεί να εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του ή 

των φορέων παροχής με το Διαδίκτυο 

καθώς και της εφαρμογής για την οποία 

χρησιμοποιείται η σύνδεση. Η 

διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής 

ευρυζωνικής υπηρεσίας πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο που παρέχεται στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης παροχής καθολικής 

υπηρεσίας θα πρέπει να έχει επαρκή 

δυναμικότητα ώστε να στηρίζει την 

πρόσβαση και τη χρήση τουλάχιστον ενός 

ελάχιστου συνόλου βασικών 

διαδικτυακών υπηρεσιών και τουλάχιστον 

ενός ελάχιστου εύρους ζώνης που 

αντανακλούν τη μέση χρήση τέτοιων 

υπηρεσιών από την πλειονότητα του 

πληθυσμού, με στόχο να εξασφαλιστεί 

επαρκές επίπεδο κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία και 

οικονομία. Εναπόκειται στις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, να 

καθορίσουν τον καταλληλότερο τρόπο για 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του εύρους 

ζώνης που είναι αναγκαία για την 

υποστήριξη τουλάχιστον ενός τέτοιου 

ελάχιστου καταλόγου υπηρεσιών, με 

επιδίωξη να αντικατοπτρίζεται η 

ικανότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο που 

διαθέτει η πλειονότητα του πληθυσμού 

των εδαφών ενός κράτους μέλους 
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περιοχών ή τμημάτων τους. Για 

παράδειγμα, μπορεί να ορίζουν τη 

δυναμικότητα με βάση τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου 

εύρους ζώνης και όγκου δεδομένων. Οι 

απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης 

σχετικά με το ανοικτό διαδίκτυο, ιδίως 

όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α θα πρέπει να 

ισχύουν για κάθε τέτοια υπηρεσία 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

καταλόγου υπηρεσιών ή ελάχιστου εύρους 

ζώνης που υιοθετείται βάσει της 

υποχρέωσης παροχής καθολικής 

υπηρεσίας. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με το 

ανοιχτό διαδίκτυο και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα 

δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε 

δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 

26.11.2015, σ. 1. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 198 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(198) Δεν θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτική για τους τελικούς χρήστες η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες που δεν επιθυμούν 

και θα πρέπει, επομένως, να είναι δυνατό 

οι επιλέξιμοι τελικοί χρήστες να 

περιορίζουν, κατόπιν αιτήματος, την 

(198) Δεν θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτική για τους καταναλωτές η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες που δεν επιθυμούν 

και θα πρέπει, επομένως, να είναι δυνατό 

οι επιλέξιμοι καταναλωτές να περιορίζουν, 

κατόπιν αιτήματος, την οικονομικά 
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οικονομικά προσιτή καθολική υπηρεσία 

μόνο στην υπηρεσία φωνητικών 

επικοινωνιών. 

προσιτή καθολική υπηρεσία μόνο στην 

υπηρεσία φωνητικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 200 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(200) 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 ειδικές επιλογές τιμολογίου 

ή πακέτα για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των χρηστών με χαμηλό 

εισόδημα ή των χρηστών με ειδικές 

κοινωνικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 

των χρηστών με αναπηρίες και των 

τελικών χρηστών που κατοικούν σε 

αγροτικές ή γεωγραφικά απομονωμένες 

περιοχές. Οι προσφορές αυτές θα πρέπει να 

παρέχονται με βασικά χαρακτηριστικά, 

προκειμένου να αποφεύγονται 

στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Η 

οικονομική προσιτότητα για τους 

μεμονωμένους τελικούς χρήστες θα πρέπει 

να στηρίζεται στο δικαίωμά τους να 

συνάπτουν σύμβαση με επιχείρηση, τη 

διαθεσιμότητα αριθμού, τη διαρκή 

σύνδεση της υπηρεσίας και τη δυνατότητά 

τους να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

τις δαπάνες τους. 

(200) Ως προσιτή τιμή νοείται η τιμή που 

ορίζουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, 

υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών 

προϋποθέσεων, και πρέπει να 

περιλαμβάνει ειδικές κοινωνικές επιλογές 

τιμολογίου ή πακέτα για την αντιμετώπιση 

των αναγκών των χρηστών με χαμηλό 

εισόδημα ή των χρηστών με ειδικές 

κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτούς τους 

τελικούς χρήστες μπορεί να 

περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, οι 

χρήστες με αναπηρίες και οι καταναλωτές 

που κατοικούν σε αγροτικές ή γεωγραφικά 

απομονωμένες περιοχές. Οι προσφορές 

αυτές θα πρέπει να παρέχονται με βασικά 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

αποφεύγονται στρεβλώσεις στη λειτουργία 

της αγοράς και να εξασφαλίζεται το 

δικαίωμα πρόσβασής τους σε διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η οικονομική προσιτότητα 

για τους μεμονωμένους καταναλωτές θα 

πρέπει να στηρίζεται στο δικαίωμά τους να 

συνάπτουν σύμβαση με πάροχο, τη 

διαθεσιμότητα αριθμού, τη διαρκή 

σύνδεση της υπηρεσίας και τη δυνατότητά 

τους να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

τις δαπάνες τους. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 201 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(201) Δεν θα πρέπει να είναι πλέον 

δυνατή η άρνηση χορήγησης πρόσβασης 

σε τελικούς χρήστες στην ελάχιστη δέσμη 

υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Το δικαίωμα 

σύναψης σύμβασης με επιχείρηση θα 

πρέπει να σημαίνει ότι οι τελικοί χρήστες 

που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με 

άρνηση, ιδίως εκείνοι με χαμηλό εισόδημα 

ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες, θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν 

σύμβαση για την παροχή οικονομικά 

προσιτών υπηρεσιών λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών τουλάχιστον σε σταθερή 

θέση με οποιαδήποτε επιχείρηση παρέχει 

τέτοιου είδους υπηρεσίες στη θέση αυτή. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι 

οικονομικοί κίνδυνοι, όπως η μη εξόφληση 

λογαριασμών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

είναι ελεύθερες να παρέχουν τη σύμβαση 

με όρους προπληρωμής, βάσει οικονομικά 

προσιτών επιμέρους προπληρωμένων 

μονάδων. 

(201) Δεν θα πρέπει να είναι πλέον 

δυνατή η άρνηση χορήγησης πρόσβασης 

σε καταναλωτές στην ελάχιστη δέσμη 

υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Το δικαίωμα 

σύναψης σύμβασης με πάροχο θα πρέπει 

να σημαίνει ότι οι τελικοί χρήστες που 

ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με 

άρνηση, ιδίως εκείνοι με χαμηλό εισόδημα 

ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες, θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν 

σύμβαση για την παροχή οικονομικά 

προσιτών υπηρεσιών λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών τουλάχιστον σε σταθερή 

θέση με οποιονδήποτε πάροχο τέτοιου 

είδους υπηρεσιών στη θέση αυτή. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι 

οικονομικοί κίνδυνοι, όπως η μη εξόφληση 

λογαριασμών, οι πάροχοι θα πρέπει να 

είναι ελεύθεροι να παρέχουν τη σύμβαση 

με όρους προπληρωμής, βάσει οικονομικά 

προσιτών επιμέρους προπληρωμένων 

μονάδων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 202 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(202) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι πολίτες είναι προσβάσιμοι με υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα τηλεφωνικού αριθμού για 

εύλογη χρονική περίοδο και επίσης κατά 

τη διάρκεια περιόδων μη χρήσης της 

υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να 

θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για τον 

έλεγχο του διαρκούς ενδιαφέροντος του 

τελικού χρήστη για διατήρηση της 

διαθεσιμότητας του αριθμού. 

(202) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι πολίτες είναι προσβάσιμοι με υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα τηλεφωνικού αριθμού για 

εύλογη χρονική περίοδο και επίσης κατά 

τη διάρκεια περιόδων μη χρήσης της 

υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών. Οι 

πάροχοι θα πρέπει να μπορούν να θέτουν 

σε εφαρμογή μηχανισμούς για τον έλεγχο 

του διαρκούς ενδιαφέροντος του 

καταναλωτή για διατήρηση της 

διαθεσιμότητας του αριθμού. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 204 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(204) Προκειμένου να αξιολογείται η 

ανάγκη για μέτρα οικονομικής 

προσιτότητας, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν την εξέλιξη και τις 

λεπτομέρειες των προσφορών 

τιμολογιακών επιλογών ή δεσμών για 

τελικούς χρήστες με χαμηλά εισοδήματα ή 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 

(204) Προκειμένου να αξιολογείται η 

ανάγκη για μέτρα οικονομικής 

προσιτότητας, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν την εξέλιξη και τις 

λεπτομέρειες των προσφορών 

τιμολογιακών επιλογών ή δεσμών για 

καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα ή 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 205 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(205) Όταν πρόσθετα μέτρα πέραν των 

βασικών τιμολογιακών επιλογών ή δεσμών 

που παρέχονται από τις επιχειρήσεις δεν 

επαρκούν για να εξασφαλίσουν την 

οικονομική προσιτότητα για τελικούς 

χρήστες με χαμηλά εισοδήματα ή ειδικές 

ανάγκες, η άμεση στήριξη, όπως για 

παράδειγμα κουπόνια για τους εν λόγω 

τελικούς χρήστες, μπορεί να αποτελέσει 

κατάλληλη εναλλακτική λύση, 

λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 

ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της 

αγοράς. 

(205) Όταν πρόσθετα μέτρα πέραν των 

κοινωνικών τιμολογιακών επιλογών ή 

δεσμών που παρέχονται από τους 

παρόχους δεν επαρκούν από μόνα τους 

για να εξασφαλίσουν την οικονομική 

προσιτότητα για όλους τους καταναλωτές 

με χαμηλά εισοδήματα ή ειδικές ανάγκες, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

χορηγούν άμεση συμπληρωματική 

στήριξη στους εν λόγω καταναλωτές, 

όπως για παράδειγμα κουπόνια ή άμεσες 

πληρωμές στους παρόχους. Αυτό μπορεί 

να αποτελέσει κατάλληλη εναλλακτική 

λύση σε άλλα μέτρα, λαμβανομένης υπόψη 

της ανάγκης να ελαχιστοποιούνται οι 

στρεβλώσεις της αγοράς. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 206 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(206) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της 

δημιουργίας αγοράς οικονομικά προσιτών 

προϊόντων και υπηρεσιών με 

διευκολύνσεις για τους τελικούς χρήστες 

με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του 

εξοπλισμού με υποστηρικτικές 

τεχνολογίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, 

μεταξύ άλλων, με αναφορά σε ευρωπαϊκά 

πρότυπα, ή με καθιέρωση προϋποθέσεων 

σύμφωνα με την οδηγία xxx/ΕΕΕΕ/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες38. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καθορίζουν κατάλληλα μέτρα ανάλογα με 

τις εθνικές περιστάσεις, το οποίο παρέχει 

ευελιξία στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 

ειδικά μέτρα, για παράδειγμα, αν η αγορά 

δεν παράγει οικονομικά προσιτά και 

προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που 

να ενσωματώνουν διευκολύνσεις για 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες υπό τις 

συνήθεις οικονομικές συνθήκες. 

(206) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της 

δημιουργίας μιας αγοράς οικονομικά 

προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών που 

να ενσωματώνουν διευκολύνσεις για 

καταναλωτές με αναπηρία, , σύμφωνα με 

μια προσέγγιση καθολικού σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένου, όταν είναι 

αναγκαίο, εξοπλισμού με υποστηρικτικές 

τεχνολογίες που είναι διαλειτουργικός με 

τον διαθέσιμο στο κοινό εξοπλισμό και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, 

με αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως 

το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 

V1.1.2 (2015-04), ή με καθιέρωση 

προϋποθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 

xxx/ΕΕΕΕ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 

κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές 

συνθήκες, που παρέχει ευελιξία στα κράτη 

μέλη για τη λήψη ειδικών μέτρων, για 

παράδειγμα, αν η αγορά δεν παράγει 

προσιτά προϊόντα και υπηρεσίες που θα 

περιλαμβάνουν και διευκολύνσεις για τους 

καταναλωτές με αναπηρίες υπό κανονικές 

οικονομικές συνθήκες. Το μέσο κόστος 

του υπηρεσιών αναμετάδοσης για 

καταναλωτές με αναπηρίες πρέπει να 

είναι ισοδύναμη με εκείνη των υπηρεσιών 

φωνητικής επικοινωνίας, προκειμένου να 

μην τεθούν σε κίνδυνο οι καταναλωτές με 

αναπηρίες. Το καθαρό κόστος των 

παρόχων υπηρεσιών αναμετάδοσης 

πρέπει να αποζημιωθεί με βάση το 

άρθρο 84. 

__________________ __________________ 

38 ΕΕ C […], […], σ. […]. 38 Οδηγία xxx/ΕΕΕΕ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... 

για την προσέγγιση των νομοθετικών, 



 

AD\1133855EL.docx 33/170 PE602.838v03-00 

 EL 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες (ΕΕ L …, …, 

σ....). 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 207 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(207) Για επικοινωνίες δεδομένων με 

ρυθμούς δεδομένων που επαρκούν για να 

επιτρέπεται η λειτουργική πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, οι συνδέσεις σταθερής 

τηλεφωνίας είναι σχεδόν καθολικά 

διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται από την 

πλειονότητα των πολιτών σε ολόκληρη την 

Ένωση. Η τυπική σταθερή ευρυζωνική 

κάλυψη και διαθεσιμότητα στην Ένωση 

ανέρχεται στο 97 % των κατοικιών για το 

2015, με μέσο ποσοστό αξιοποίησης 72 %, 

ενώ οι υπηρεσίες που βασίζονται σε 

ασύρματες τεχνολογίες έχουν ακόμη 

μεγαλύτερη εμβέλεια. Ωστόσο, υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 

αφορά τη διαθεσιμότητα και την 

οικονομική προσιτότητα των σταθερών 

ευρυζωνικών συνδέσεων στις αστικές και 

τις αγροτικές περιοχές. 

(207) Για επικοινωνίες δεδομένων με 

ρυθμούς δεδομένων που επαρκούν για να 

επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 

συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας είναι 

σχεδόν καθολικά διαθέσιμες και 

χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα 

των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Η 

τυπική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη και 

διαθεσιμότητα στην Ένωση ανέρχεται στο 

97 % των κατοικιών για το 2015, με μέσο 

ποσοστό αξιοποίησης 72 %, ενώ οι 

υπηρεσίες που βασίζονται σε ασύρματες 

τεχνολογίες έχουν ακόμη μεγαλύτερη 

εμβέλεια. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη 

διαθεσιμότητα και την οικονομική 

προσιτότητα των σταθερών ευρυζωνικών 

συνδέσεων στις αστικές και τις αγροτικές 

περιοχές. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 208 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(208) Η αγορά πρέπει να διαδραματίσει 

ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση της 

διαθεσιμότητας της ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, με συνεχώς 

αυξανόμενη χωρητικότητα. Σε περιοχές 

όπου η αγορά δεν θα απέδιδε, άλλα 

εργαλεία δημόσιας πολιτικής για την 

(208) Η αγορά πρέπει να διαδραματίσει 

ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση της 

διαθεσιμότητας της ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, με συνεχώς 

αυξανόμενη χωρητικότητα. Σε περιοχές 

όπου η αγορά δεν θα απέδιδε, άλλα 

εργαλεία δημόσιας πολιτικής για την 
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υποστήριξη της διαθεσιμότητας συνδέσεων 

πρόσβασης στο διαδίκτυο φαίνονται, 

καταρχήν, οικονομικώς πιο αποδοτικά και 

λιγότερο στρεβλωτικά για την αγορά από 

τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, για 

παράδειγμα η χρησιμοποίηση 

χρηματοδοτικών μέσων όπως αυτών που 

διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η 

χρησιμοποίηση δημόσιας χρηματοδότησης 

από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, η επιβολή 

υποχρεώσεων κάλυψης για τα δικαιώματα 

χρήσης ραδιοφάσματος ώστε να 

υποστηρίζεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών 

δικτύων σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες 

περιοχές και οι δημόσιες επενδύσεις 

σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

υποστήριξη της διαθεσιμότητας συνδέσεων 

πρόσβασης στο διαδίκτυο φαίνονται, 

καταρχήν, οικονομικώς πιο αποδοτικά και 

λιγότερο στρεβλωτικά για την αγορά από 

τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, για 

παράδειγμα η χρησιμοποίηση 

χρηματοδοτικών μέσων όπως αυτών που 

διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η 

χρησιμοποίηση δημόσιας χρηματοδότησης 

από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία, η επιβολή 

υποχρεώσεων κάλυψης για τα δικαιώματα 

χρήσης ραδιοφάσματος ώστε να 

υποστηρίζεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών 

δικτύων σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες 

περιοχές και οι δημόσιες επενδύσεις 

σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει 

στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 

εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις καθολικής 

υπηρεσίας ως πιθανό μέτρο για να 

εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, εάν το οικείο 

κράτος μέλος το κρίνει αναγκαίο. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 209 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(209) Αν, μετά την πραγματοποίηση της 

δέουσας αξιολόγησης, λαμβανομένων 

υπόψη των αποτελεσμάτων της 

γεωγραφικής έρευνας για την ανάπτυξη 

δικτύων που διενεργείται από την εθνική 

ρυθμιστική αρχή, προκύπτει ότι ούτε η 

αγορά ούτε οι μηχανισμοί δημόσιας 

παρέμβασης είναι πιθανό να παρέχουν σε 

τελικούς χρήστες ορισμένων περιοχών 

σύνδεση ικανή να παρέχει υπηρεσία 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών σε 

(209) Αν, μετά την πραγματοποίηση της 

δέουσας αξιολόγησης, λαμβανομένων 

υπόψη των αποτελεσμάτων της 

γεωγραφικής έρευνας για την ανάπτυξη 

δικτύων που διενεργείται από την εθνική 

ρυθμιστική αρχή, προκύπτει ότι ούτε η 

αγορά ούτε οι μηχανισμοί δημόσιας 

παρέμβασης είναι πιθανό να παρέχουν σε 

καταναλωτές ορισμένων περιοχών 

σύνδεση ικανή να παρέχει υπηρεσία 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 

79 παράγραφος 2, και υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση, 
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σταθερή θέση, το κράτος μέλος θα πρέπει 

να μπορεί να ορίζει, κατ’ εξαίρεση, 

διαφορετικές επιχειρήσεις ή σύνολα 

επιχειρήσεων για να παρέχουν τις εν λόγω 

υπηρεσίες στα διάφορα αντίστοιχα μέρη 

της εθνικής επικράτειας. Οι υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας προς στήριξη της 

διαθεσιμότητας υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να 

περιορίζονται από τα κράτη μέλη στην 

κύρια έδρα ή κατοικία του τελικού 

χρήστη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν 

περιορισμοί στα τεχνικά μέσα με τα οποία 

παρέχονται οι υπηρεσίες λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών σε σταθερή θέση, έτσι ώστε 

να είναι εξίσου δυνατή η χρήση 

ενσύρματων ή ασύρματων τεχνολογιών, 

ούτε ως προς το ποιοι φορείς 

εκμετάλλευσης θα είναι επιφορτισμένοι με 

μέρος ή με το σύνολο των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας. 

το κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να 

ορίζει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικούς 

παρόχους ή σύνολα παρόχων των εν λόγω 

υπηρεσιών στα διάφορα αντίστοιχα μέρη 

της εθνικής επικράτειας. Οι υποχρεώσεις 

καθολικής υπηρεσίας προς στήριξη της 

διαθεσιμότητας υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να 

περιορίζονται από τα κράτη μέλη στην 

κύρια έδρα ή κατοικία του καταναλωτή. 

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί 

στα τεχνικά μέσα με τα οποία παρέχονται 

οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση, 

έτσι ώστε να είναι εξίσου δυνατή η χρήση 

ενσύρματων ή ασύρματων τεχνολογιών, 

ούτε ως προς το ποιοι φορείς 

εκμετάλλευσης θα είναι επιφορτισμένοι με 

μέρος ή με το σύνολο των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε προηγούμενες τροπολογίες της συντάκτριας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 211 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(211) Θα πρέπει να εκτιμάται το κόστος 

διασφάλισης της διαθεσιμότητας σύνδεσης 

ικανής να παρέχει υπηρεσία λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσία φωνητικών επικοινωνιών σε 

σταθερή θέση και σε προσιτή τιμή στο 

πλαίσιο των υποχρεώσεων καθολικής 

υπηρεσίας, ιδίως με αξιολόγηση της 

αναμενόμενης οικονομικής επιβάρυνσης 

για επιχειρήσεις και χρήστες στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

(211) Θα πρέπει να εκτιμάται το κόστος 

διασφάλισης της διαθεσιμότητας σύνδεσης 

ικανής να παρέχει υπηρεσία πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσία 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση 

και σε προσιτή τιμή στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, ιδίως 

με αξιολόγηση της αναμενόμενης 

οικονομικής επιβάρυνσης για παρόχους 

και χρήστες στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 213 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(213) Εφόσον μια επιχείρηση που έχει 

οριστεί να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 81 της παρούσας 

οδηγίας, επιλέγει να διαθέσει ένα 

σημαντικό τμήμα, υπό το φως της 

υποχρέωσής της όσον αφορά την καθολική 

υπηρεσία, ή όλα τα περιουσιακά της 

στοιχεία που αφορούν την τοπική 

πρόσβαση σε δίκτυο στην εθνική 

επικράτεια σε μια χωριστή νομική 

οντότητα βάσει διαφορετικής τελικής 

ιδιοκτησίας, η εθνική κανονιστική αρχή θα 

πρέπει να αξιολογήσει τις συνέπειες της 

συναλλαγής προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η συνέχιση των υποχρεώσεων καθολικής 

υπηρεσίας σε ολόκληρη την εθνική 

επικράτεια ή σε μέρος της. Για τον σκοπό 

αυτό, η εθνική κανονιστική αρχή η οποία 

επέβαλε τις υποχρεώσεις καθολικής 

υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί από 

την επιχείρηση εκ των προτέρων όσον 

αφορά αυτή τη διάθεση. Η αξιολόγηση της 

εθνικής κανονιστικής αρχής δεν θα πρέπει 

να προδικάσει την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. 

(213) Εφόσον ένας πάροχος που έχει 

οριστεί να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 81 της παρούσας 

οδηγίας, επιλέγει να διαθέσει ένα 

σημαντικό τμήμα, υπό το φως της 

υποχρέωσής του όσον αφορά την καθολική 

υπηρεσία, ή όλα τα περιουσιακά του 

στοιχεία που αφορούν την τοπική 

πρόσβαση σε δίκτυο στην εθνική 

επικράτεια σε μια χωριστή νομική 

οντότητα βάσει διαφορετικής τελικής 

ιδιοκτησίας, η εθνική κανονιστική αρχή θα 

πρέπει να αξιολογήσει τις συνέπειες της 

συναλλαγής προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η συνέχιση των υποχρεώσεων καθολικής 

υπηρεσίας σε ολόκληρη την εθνική 

επικράτεια ή σε μέρος της. Για τον σκοπό 

αυτό, η εθνική κανονιστική αρχή η οποία 

επέβαλε τις υποχρεώσεις καθολικής 

υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί από 

τον πάροχο εκ των προτέρων όσον αφορά 

αυτή τη διάθεση. Η αξιολόγηση της 

εθνικής κανονιστικής αρχής δεν θα πρέπει 

να προδικάσει την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 214 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(214) Για να εξασφαλίζεται σταθερότητα 

και να στηρίζεται η σταδιακή μετάβαση, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συνεχίσουν να εξασφαλίζουν την παροχή 

καθολικών υπηρεσιών στην επικράτειά 

τους, εκτός από τις υπηρεσίες λειτουργικής 

(214) Για να εξασφαλίζεται σταθερότητα 

και να στηρίζεται η σταδιακή μετάβαση, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συνεχίσουν να εξασφαλίζουν την παροχή 

καθολικών υπηρεσιών στην επικράτειά 

τους, εκτός από τις υπηρεσίες πρόσβασης 
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πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών σε σταθερή θέση, που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των 

οικείων υποχρεώσεων παροχής καθολικής 

υπηρεσίας βάσει της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, εφόσον οι υπηρεσίες ή οι 

συγκρίσιμες υπηρεσίες δεν είναι 

διαθέσιμες υπό τις συνήθεις εμπορικές 

συνθήκες. Αν επιτραπεί η συνέχιση της 

παροχής δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων, 

καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών 

καταλόγου σύμφωνα με το καθεστώς 

καθολικής υπηρεσίας, για όσο διάστημα 

αποδεικνύεται ακόμη η σχετική ανάγκη, θα 

παρασχεθεί στα κράτη μέλη η απαραίτητη 

ευελιξία προκειμένου να ληφθούν δεόντως 

υπόψη οι ποικίλες εθνικές περιστάσεις. 

Ωστόσο, η χρηματοδότηση των εν λόγω 

υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται μέσω 

δημόσιων πόρων, όπως για τις λοιπές 

υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. 

στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών σε σταθερή θέση, που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των 

οικείων υποχρεώσεων παροχής καθολικής 

υπηρεσίας βάσει της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, εφόσον οι υπηρεσίες ή οι 

συγκρίσιμες υπηρεσίες δεν είναι 

διαθέσιμες υπό τις συνήθεις εμπορικές 

συνθήκες. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι 

σε θέση να παρέχουν δημόσιους 

τηλεφωνικούς θαλάμους και σημεία 

πρόσβασης στις επικοινωνίες σε σημεία 

καίριας σημασίας, όπως αερολιμένες ή 

σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί 

λεωφορείων, καθώς και σε μέρη που 

χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, όπως νοσοκομεία, 

αστυνομικά τμήματα και περιοχές 

έκτακτης ανάγκης σε 

αυτοκινητοδρόμους, για την κάλυψη των 

εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων των τελικών 

χρηστών με αναπηρία. Αν επιτραπεί η 

συνέχιση της παροχής δημόσιων 

τηλεφωνικών θαλάμων, καταλόγων και 

υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου 

σύμφωνα με το καθεστώς καθολικής 

υπηρεσίας, για όσο διάστημα 

αποδεικνύεται ακόμη η σχετική ανάγκη, θα 

παρασχεθεί στα κράτη μέλη η απαραίτητη 

ευελιξία προκειμένου να ληφθούν δεόντως 

υπόψη οι ποικίλες εθνικές περιστάσεις. 

Ωστόσο, η χρηματοδότηση των εν λόγω 

υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται μέσω 

δημόσιων πόρων, όπως για τις λοιπές 

υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας.  

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 215 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(215) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρακολουθούν την κατάσταση των 

τελικών χρηστών όσον αφορά τη χρήση 

(215) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρακολουθούν την κατάσταση των 

καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση 
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υπηρεσιών λειτουργικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών, 

ιδίως όσον αφορά την οικονομική 

προσιτότητα των εν λόγω υπηρεσιών. Η 

οικονομική προσιτότητα υπηρεσιών 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών συνδέεται με την 

ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις 

δαπάνες χρήσης και με το σχετικό κόστος 

της χρήσης 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 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. 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών, ιδίως όσον 

αφορά την οικονομική προσιτότητα των εν 

λόγω υπηρεσιών. Η οικονομική 

προσιτότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών 

συνδέεται με την ενημέρωση των 

καταναλωτών σχετικά με τις δαπάνες 

χρήσης και με το σχετικό κόστος της 

χρήσης 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 στους παρόχους. 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. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 217 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(217) Όταν η παροχή υπηρεσιών 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών ή η παροχή 

άλλων καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με 

το άρθρο 85 προκαλούν αθέμιτη 

επιβάρυνση σε μια επιχείρηση, 

λαμβανομένων δεόντως υπόψη του 

κόστους και των εσόδων, καθώς και των 

άυλων οφελών που προκύπτουν από την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αυτή η 

(217) Όταν η παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών ή η παροχή άλλων 

καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με το 

άρθρο 82 προκαλούν αθέμιτη επιβάρυνση 

σε έναν πάροχο, λαμβανομένων δεόντως 

υπόψη του κόστους και των εσόδων, 

καθώς και των άυλων οφελών που 

προκύπτουν από την παροχή των εν λόγω 

υπηρεσιών, αυτή η αθέμιτη επιβάρυνση 
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αθέμιτη επιβάρυνση μπορεί να 

περιλαμβάνεται σε τυχόν υπολογισμό του 

καθαρού κόστους των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας. 

μπορεί να περιλαμβάνεται σε τυχόν 

υπολογισμό του καθαρού κόστους των 

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 221 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(221) 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. Το καθαρό κόστος 

των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας θα 

πρέπει να ανακτάται μέσω δημόσιων 

πόρων. Η λειτουργική πρόσβαση στο 

διαδίκτυο αποφέρει οφέλη όχι μόνο στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

αλλά και για την ευρύτερη διαδικτυακή 

οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό 

της. Η παροχή σύνδεσης που υποστηρίζει 

ευρυζωνικές ταχύτητες σε αυξημένο 

αριθμό τελικών χρηστών τους παρέχει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

διαδικτυακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, 

να συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή 

κοινωνία. Η εξασφάλιση αυτών των 

συνδέσεων με βάση τις υποχρεώσεις 

παροχής καθολικής υπηρεσίας εξυπηρετεί 

τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό το δημόσιο 

συμφέρον όσο και τα συμφέροντα των 

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αντισταθμίζουν το καθαρό κόστος 

αυτών των συνδέσεων που υποστηρίζουν 

ευρυζωνικές ταχύτητες ως μέρος της 

καθολικής υπηρεσίας από δημόσιους 

πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να νοείται ότι 

περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από 

προϋπολογισμούς γενικής κυβέρνησης. 

(221) 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. Το καθαρό κόστος 

των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας θα 

πρέπει να ανακτάται μέσω δημόσιων 

πόρων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα 

κράτη μέλη μπορούν να υιοθετούν ή να 

διατηρούν μηχανισμούς για τον 

επιμερισμό του καθαρού κόστους των 

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας 

μεταξύ των παρόχων δικτύων ή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών. Οι εν 

λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία 

έτη, προκειμένου να προσδιορίζεται ποια 

στοιχεία του καθαρού κόστους θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να επιμερίζονται και 

ποια θα πρέπει να αντισταθμίζονται από 

δημόσια κονδύλια. Η λειτουργική 

πρόσβαση στο διαδίκτυο αποφέρει οφέλη 

όχι μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, αλλά και για την ευρύτερη 

διαδικτυακή οικονομία και την κοινωνία 

στο σύνολό της. Η παροχή σύνδεσης που 

υποστηρίζει ευρυζωνικές ταχύτητες σε 

αυξημένο αριθμό τελικών χρηστών τους 

παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

διαδικτυακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, 

να συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή 

κοινωνία. Η εξασφάλιση αυτών των 

συνδέσεων με βάση τις υποχρεώσεις 
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παροχής καθολικής υπηρεσίας εξυπηρετεί 

τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό το δημόσιο 

συμφέρον όσο και τα συμφέροντα των 

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αντισταθμίζουν το καθαρό κόστος 

αυτών των συνδέσεων που υποστηρίζουν 

ευρυζωνικές ταχύτητες ως μέρος της 

καθολικής υπηρεσίας από δημόσιους 

πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να νοείται ότι 

περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από 

προϋπολογισμούς γενικής κυβέρνησης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 227 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(227) Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

πτυχές που αφορούν τις καταγγελίες για 

εξαφάνιση παιδιών, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιμείνουν στη δέσμευσή τους 

ώστε στις επικράτειές τους να είναι πλέον 

διαθέσιμη μια εύρυθμα λειτουργούσα 

υπηρεσία για την καταγγελία εξαφάνισης 

παιδιών στον αριθμό «116000». 

(227) Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

πτυχές που αφορούν τις καταγγελίες για 

εξαφάνιση παιδιών, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιμείνουν στη δέσμευσή τους 

ώστε στις επικράτειές τους να είναι πλέον 

διαθέσιμη μια εύρυθμα λειτουργούσα 

υπηρεσία για την καταγγελία εξαφάνισης 

παιδιών στον αριθμό «116000». Τα κράτη 

μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την 

επανεξέταση του εθνικού συστήματός 

τους όσον αφορά τη μεταφορά και την 

εφαρμογή της οδηγίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τα μέτρα που είναι αναγκαία για 

την επίτευξη επαρκούς επιπέδου 

ποιότητας της υπηρεσίας κατά τη 

λειτουργία του αριθμού «116000» και 

διαθέτοντας τους χρηματοδοτικούς 

πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία 

της ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Ο 

ορισμός των αγνοούμενων παιδιών που 

υπάγονται στον αριθμό «116000» θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

κατηγορίες παιδιών: παιδιά που έχουν 

φύγει από το σπίτι τους, διεθνείς 

απαγωγές παιδιών, αγνοούμενα παιδιά, 

απαγωγές από γονέα, αγνοούμενα παιδιά 

μεταναστών, απαγωγές από εγκληματίες 

και παιδιά που έχουν χαθεί, σεξουαλικές 
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κακοποιήσεις και περιπτώσεις που η ζωή 

του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 227 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (227α) Αν και έχουν καταβληθεί 

προσπάθειες για την αύξηση της 

ενημέρωσης από την έναρξη λειτουργίας 

της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής μετά 

την απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του 2007, οι ανοικτές 

τηλεφωνικές γραμμές εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν ποικίλα και συχνά πολύ 

χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης στις χώρες 

τους. Η ενίσχυση των προσπαθειών των 

ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών για την 

αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τον 

αριθμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

αποτελεί σημαντικό βήμα για την 

καλύτερη προστασία και υποστήριξη των 

αγνοούμενων παιδιών και την πρόληψη 

της εξαφάνισης παιδιών. Για τον σκοπό 

αυτόν, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 

προσπάθειες προώθησης του αριθμού 

«116000» στο ευρύ κοινό και μεταξύ των 

οικείων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των 

εθνικών συστημάτων προστασίας του 

παιδιού. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 229 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(229) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί την 

άρση των φραγμών για τους τελικούς 

χρήστες, ώστε να έχουν διασυνοριακή 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

(229) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί την 

άρση των φραγμών για τους τελικούς 

χρήστες, ώστε να έχουν διασυνοριακή 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στο κοινό δεν θα πρέπει να 

αρνούνται ούτε να περιορίζουν την 

πρόσβαση, ούτε να προβαίνουν σε 

διακρίσεις σε βάρος των τελικών χρηστών 

με βάση την εθνικότητά τους ή το κράτος 

μέλος κατοικίας τους. Ωστόσο, θα πρέπει 

να είναι δυνατή η διαφοροποίηση, βάσει 

αντικειμενικά δικαιολογημένων διαφορών 

στο κόστος και τους κινδύνους, η οποία 

μπορεί να υπερβαίνει τα μέτρα που 

προβλέπονται στον κανονισμό 531/2012 

σχετικά με την καταχρηστική ή μη 

φυσιολογική χρήση των ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής. 

επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στο κοινό δεν θα πρέπει να 

αρνούνται ούτε να περιορίζουν την 

πρόσβαση, ούτε να προβαίνουν σε 

διακρίσεις σε βάρος των τελικών χρηστών 

με βάση την εθνικότητά τους, το κράτος 

μέλος κατοικίας ή εγκατάστασής τους. 

Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

διαφοροποίηση, βάσει αντικειμενικά 

δικαιολογημένων διαφορών στο κόστος 

και τους κινδύνους, η οποία μπορεί να 

υπερβαίνει τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό 531/2012 σχετικά με την 

καταχρηστική ή μη φυσιολογική χρήση 

των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 

λιανικής. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 229 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (229α) Εξακολουθούν να υφίστανται πολύ 

σημαντικές διαφορές στις τιμές τόσο των 

σταθερών όσο και των κινητών 

επικοινωνιών, μεταξύ των εγχώριων 

επικοινωνιών φωνής και σύντομων 

μηνυμάτων (SMS) και εκείνων που 

καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. Όσο 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

χωρών, φορέων και πακέτων προσφορών, 

καθώς και μεταξύ κινητών και σταθερών 

υπηρεσιών, εξακολουθούν να 

επηρεάζονται οι πιο ευάλωτες ομάδες 

πελατών και να δημιουργούνται εμπόδια 

στην απρόσκοπτη επικοινωνία εντός της 

ΕΕ. Ως εκ τούτου, κάθε σημαντική 

διαφορά ως προς τη λιανική τιμή μεταξύ 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που καταλήγουν στο ίδιο 

κράτος μέλος και εκείνων που 

καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος θα 

πρέπει να δικαιολογείται βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων. 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 230 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(230) Η αποκλίνουσα εφαρμογή των 

κανόνων για την προστασία των τελικών 

χρηστών έχει δημιουργήσει σημαντικούς 

φραγμούς στην εσωτερική αγορά που 

επηρεάζουν τόσο τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

όσο και τους τελικούς χρήστες. Αυτοί οι 

φραγμοί θα πρέπει να μειωθούν με την 

εφαρμογή των ίδιων κανόνων που 

εξασφαλίζουν υψηλό κοινό επίπεδο 

προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Η 

ισορροπημένη πλήρης εναρμόνιση των 

δικαιωμάτων των τελικών χρηστών που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 

αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την 

ασφάλεια δικαίου, τόσο για τους τελικούς 

χρήστες όσο και για τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

και αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους 

φραγμούς εισόδου και τα περιττά βάρη 

συμμόρφωσης που απορρέουν από τον 

κατακερματισμό των κανόνων. Η πλήρης 

εναρμόνιση συμβάλλει στην άρση των 

εμποδίων για την ενιαία αγορά που 

προκύπτουν από τις εν λόγω εθνικές 

διατάξεις για τους τελικούς χρήστες, οι 

οποίες προστατεύουν, ταυτόχρονα, τους 

εθνικούς παρόχους έναντι του 

ανταγωνισμού από άλλα κράτη μέλη. 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό κοινό 

επίπεδο προστασίας, διάφορες διατάξεις 

για τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να 

ενισχυθούν ευλόγως στην παρούσα οδηγία 

με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη 

μέλη. Η πλήρης εναρμόνιση των 

δικαιωμάτων τους αυξάνει την 

εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στην 

εσωτερική αγορά, διότι επωφελούνται από 

εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας όταν 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

(230) Η αποκλίνουσα εφαρμογή των 

κανόνων για την προστασία των τελικών 

χρηστών έχει δημιουργήσει σημαντικούς 

φραγμούς στην εσωτερική αγορά που 

επηρεάζουν τόσο τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

όσο και τους τελικούς χρήστες. Αυτοί οι 

φραγμοί θα πρέπει να μειωθούν με την 

εφαρμογή των ίδιων κανόνων που 

εξασφαλίζουν υψηλό κοινό επίπεδο 

προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Η 

ισορροπημένη πλήρης εναρμόνιση των 

δικαιωμάτων των τελικών χρηστών που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 

αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την 

ασφάλεια δικαίου, τόσο για τους τελικούς 

χρήστες όσο και για τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

και αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους 

φραγμούς εισόδου και τα περιττά βάρη 

συμμόρφωσης που απορρέουν από τον 

κατακερματισμό των κανόνων. Η πλήρης 

εναρμόνιση συμβάλλει στην άρση των 

εμποδίων για την ενιαία αγορά που 

προκύπτουν από τις εν λόγω εθνικές 

διατάξεις για τους τελικούς χρήστες, οι 

οποίες προστατεύουν, ταυτόχρονα, τους 

εθνικούς παρόχους έναντι του 

ανταγωνισμού από άλλα κράτη μέλη. 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό κοινό 

επίπεδο προστασίας, διάφορες διατάξεις 

για τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να 

ενισχυθούν ευλόγως στην παρούσα οδηγία 

με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη 

μέλη. Η πλήρης εναρμόνιση των 

δικαιωμάτων τους αυξάνει την 

εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών στην 

εσωτερική αγορά, διότι επωφελούνται από 

εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας όταν 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών, όχι μόνο στο κράτος μέλος 

τους, αλλά επίσης και ενώ ζουν, 

εργάζονται ή ταξιδεύουν σε άλλα κράτη 

μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διατηρήσουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 

υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους 

τελικούς χρήστες στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται ρητή παρέκκλιση στην 

παρούσα οδηγία, και να αναλαμβάνουν 

δράση σε τομείς που δεν καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. 

επικοινωνιών, όχι μόνο στο κράτος μέλος 

τους, αλλά επίσης και ενώ ζουν, 

εργάζονται ή ταξιδεύουν σε άλλα κράτη 

μέλη. Ομοίως, οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις περί 

τελικού χρήστη και οι γενικοί όροι 

αδειοδότησης είναι ίδια όσον αφορά τις 

διατάξεις για τον τελικό χρήστη. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη 

δυνατότητα να διαθέτουν υψηλότερο 

επίπεδο προστασίας για τους τελικούς 

χρήστες στις περιπτώσεις που προβλέπεται 

ρητή παρέκκλιση στην παρούσα οδηγία, 

και να αναλαμβάνουν δράση σε τομείς που 

δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 231 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(231) Οι συμβάσεις αποτελούν 

σημαντικό μέσο στη διάθεση των τελικών 

χρηστών για την εξασφάλιση 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 ενωσιακής 

νομοθεσίας για την προστασία του 

καταναλωτή που αφορούν στις συμβάσεις, 

ιδίως η οδηγία 2011/83/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών39 και η οδηγία 93/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, 

σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με 

καταναλωτές, εφαρμόζονται στις 

συναλλαγές με καταναλωτές στον τομέα 

των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

(231) Οι συμβάσεις αποτελούν 

σημαντικό μέσο στη διάθεση των τελικών 

χρηστών για την εξασφάλιση 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 ενωσιακής 

νομοθεσίας για την προστασία του 

καταναλωτή που αφορούν στις συμβάσεις, 

ιδίως η οδηγία 2011/83/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, 

σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με 

καταναλωτές, εφαρμόζονται στις 

συναλλαγές με καταναλωτές στον τομέα 

των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η συμπερίληψη των 
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επικοινωνιών. πληροφοριών που επιβάλλονται από την 

παρούσα οδηγία, και οι οποίες θα 

μπορούσαν να απαιτούνται σύμφωνα με 

την οδηγία 2011/83/ΕΕ, δεν θα πρέπει να 

οδηγούν σε επικαλύψεις των ίδιων 

στοιχείων στο πλαίσιο των 

προσυμβατικών ή συμβατικών εγγράφων. 

Πληροφορίες που παρέχονται κατά την 

έννοια της παρούσας οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πιο 

περιοριστικών και πιο λεπτομερών 

απαιτήσεων πληροφόρησης, θα πρέπει να 

θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 

αυτές σύμφωνα με την οδηγία 

2011/83/ΕΕ. 

__________________ __________________ 

39 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

39 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 232 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(232) Οι διατάξεις για τις συμβάσεις στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει αν 

εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του ποσού 

τυχόν πληρωμής που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τον πελάτη. Δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στους 

πελάτες αλλά και σε πολύ μικρές και 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 

όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής, των οποίων η 

διαπραγματευτική θέση είναι συγκρίσιμη 

(232) Οι διατάξεις για τις συμβάσεις στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται όχι μόνο στους 

καταναλωτές αλλά και σε πολύ μικρές και 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 

όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής και σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς όπως ορίζει η νομοθεσία του 

κράτους μέλους, των οποίων η 

διαπραγματευτική θέση είναι συγκρίσιμη 

με αυτή των καταναλωτών και, επομένως, 
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με αυτή των καταναλωτών και, επομένως, 

θα πρέπει να επωφελούνται από το ίδιο 

επίπεδο προστασίας. Οι διατάξεις για τις 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που περιέχονται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ 

σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών, θα εφαρμόζονται 

αυτομάτως στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 

εκτός αν αυτές προτιμούν να 

διαπραγματευτούν εξατομικευμένους 

όρους σύμβασης με παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντίθετα με 

τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν 

συνήθως μεγαλύτερη διαπραγματευτική 

ισχύ και, επομένως, δεν εξαρτώνται από τις 

ίδιες συμβατικές απαιτήσεις 

πληροφόρησης όπως οι καταναλωτές. 

Άλλες διατάξεις, όπως η φορητότητα 

αριθμού, οι οποίες είναι σημαντικές και για 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ισχύουν για όλους 

τους τελικούς χρήστες. 

θα πρέπει να επωφελούνται από το ίδιο 

επίπεδο προστασίας. Οι διατάξεις για τις 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που περιέχονται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ 

σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών, θα εφαρμόζονται 

αυτομάτως στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 

εκτός αν αυτές προτιμούν να 

διαπραγματευτούν εξατομικευμένους 

όρους σύμβασης με παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντίθετα με 

τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν 

συνήθως μεγαλύτερη διαπραγματευτική 

ισχύ και, επομένως, δεν εξαρτώνται από τις 

ίδιες συμβατικές απαιτήσεις 

πληροφόρησης όπως οι καταναλωτές. 

Άλλες διατάξεις, όπως η φορητότητα 

αριθμού, οι οποίες είναι σημαντικές και για 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ισχύουν για όλους 

τους τελικούς χρήστες. Οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι νομικές 

οντότητες οι οποίες δεν πραγματοποιούν 

κέρδη για τους ιδιοκτήτες ή τους 

εταίρους τους. Κατά κανόνα, οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι 

φιλανθρωπικές οργανώσεις ή άλλοι τύποι 

οργανώσεων δημοσίου συμφέροντος. 

Επομένως, εφόσον η κατάσταση των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών είναι 

παρόμοια με των πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων, είναι θεμιτό να 

αντιμετωπίζονται αυτοί οι οργανισμοί 

στην παρούσα οδηγία με τον ίδιο τρόπο 

όπως και οι πολύ μικρές ή μικρές 

επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τα 

δικαιώματα των τελικών χρηστών. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 233 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(233) Οι ιδιαιτερότητες του τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτούν, 

(233) Οι ιδιαιτερότητες του τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτούν, 
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πέραν των οριζόντιων κανόνων για τις 

συμβάσεις, περιορισμένο αριθμό 

πρόσθετων διατάξεων προστασίας των 

τελικών χρηστών. Οι τελικοί χρήστες θα 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται 

για κάθε προσφερόμενο επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών, για τους όρους για τις 

προωθητικές ενέργειες και τη λύση των 

συμβάσεων, για τα εφαρμοστέα 

τιμολογιακά προγράμματα και τα 

τιμολόγια για υπηρεσίες που υπόκεινται σε 

ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης. Αυτές οι 

πληροφορίες είναι σημαντικές για τις 

περισσότερες διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

αλλά όχι για τις υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών. Προκειμένου να 

παρέχεται στον τελικό χρήστη η 

δυνατότητα να προβαίνει σε καλά 

τεκμηριωμένες επιλογές, είναι ουσιώδες οι 

απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες να 

παρέχονται πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης και σε σαφή και κατανοητή 

γλώσσα. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι θα 

πρέπει να παρέχουν περίληψη των 

ουσιωδών συμβατικών όρων. Για να 

διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα και να 

μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης, ο 

BEREC θα πρέπει να εκδώσει υπόδειγμα 

για τις εν λόγω περιλήψεις των 

συμβάσεων. 

πέραν των οριζόντιων κανόνων για τις 

συμβάσεις, περιορισμένο αριθμό 

πρόσθετων διατάξεων προστασίας των 

τελικών χρηστών. Οι τελικοί χρήστες θα 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται 

για κάθε προσφερόμενο επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών, για τους όρους για τις 

προωθητικές ενέργειες και τη λύση των 

συμβάσεων, για τα εφαρμοστέα 

τιμολογιακά προγράμματα και τα 

τιμολόγια για υπηρεσίες που υπόκεινται σε 

ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης. Αυτές οι 

πληροφορίες είναι σημαντικές για τις 

υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις 
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών και τις 

υπηρεσίες μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή. Ένας 

πάροχος διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

δεν θα πρέπει να υπόκειται στις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

ενημέρωσης για συμβάσεις, όταν ο 

πάροχος, και οι συνδεδεμένες εταιρείες ή 

φυσικά πρόσωπα δεν λαμβάνουν 

οποιαδήποτε αμοιβή που συνδέεται 

άμεσα ή έμμεσα με την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε, 

παραδείγματος χάριν, να αφοράν ένα 

πανεπιστήμιο που προσφέρει στους 

επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο δίκτυο 

Wi-Fi στις εγκαταστάσεις του χωρίς να 

εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή για την 

παροχή αυτής της υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ούτε μέσω 

καταβολής από τους χρήστες ούτε μέσω 

διαφημιστικών εσόδων. Προκειμένου να 

παρέχεται στον τελικό χρήστη η 

δυνατότητα να προβαίνει σε καλά 

τεκμηριωμένες επιλογές, είναι ουσιώδες οι 

απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες να 

παρέχονται πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης και σε σαφή και κατανοητή 

γλώσσα. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι θα 

πρέπει να παρέχουν περίληψη των 

ουσιωδών συμβατικών όρων. Για να 

διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα και να 

μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης, η 
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Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

BEREC πρέπει να θεσπίσει υπόδειγμα για 

τις εν λόγω περιλήψεις των συμβάσεων. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 

σύναψη της σύμβασης καθώς και το 

υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

τελικής σύμβασης. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 235 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(235) Σε ό,τι αφορά τον τερματικό 

εξοπλισμό, στη σύμβαση πελάτη πρέπει να 

γίνεται σαφής μνεία, αφενός όλων των 

περιορισμών τους οποίους επιβάλλει ο 

πάροχος στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού, 

όπως είναι το «κλείδωμα της κάρτας SIM» 

στις συσκευές κινητών επικοινωνιών, εάν 

τέτοιου είδους περιορισμοί δεν 

απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία, 

και αφετέρου όλων των τελών που 

συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης, 

είτε πριν από τη συμφωνημένη προθεσμία 

είτε στην καθορισμένη ημερομηνία λήξεώς 

της, περιλαμβανομένου του κόστους για τη 

διατήρηση του εξοπλισμού από τον 

πελάτη. Τυχόν τέλη που συνεπάγεται η 

πρόωρη καταγγελία για τερματικό 

εξοπλισμό και άλλα πλεονεκτήματα που 

απορρέουν από προωθητικές ενέργειες θα 

πρέπει να υπολογίζονται βάσει των 

καθιερωμένων μεθόδων απομείωσης της 

αξίας και κατά χρονική αναλογία, 

αντίστοιχα. 

(235) Σε ό,τι αφορά τον τερματικό 

εξοπλισμό, στη σύμβαση πελάτη πρέπει να 

γίνεται σαφής μνεία, αφενός όλων των 

περιορισμών τους οποίους επιβάλλει ο 

πάροχος στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού, 

όπως είναι το «κλείδωμα της κάρτας SIM» 

στις συσκευές κινητών επικοινωνιών, εάν 

τέτοιου είδους περιορισμοί δεν 

απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία, 

και αφετέρου όλων των τελών που 

συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης, 

είτε πριν από τη συμφωνημένη προθεσμία 

είτε στην καθορισμένη ημερομηνία λήξεώς 

της, περιλαμβανομένου του κόστους για τη 

διατήρηση του εξοπλισμού από τον 

πελάτη. Σε περίπτωση που ο τελικός 

χρήστης επιλέξει να διατηρήσει τον 
τερματικό εξοπλισμό που παρέχεται ως 

δέσμη κατά τη στιγμή σύναψης της 

σύμβασης, οιαδήποτε οφειλόμενη 

αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την κατά χρονική αναλογία αξία του τη 

στιγμή σύναψης της σύμβασης ή το 

τμήμα του τέλους υπηρεσίας που 

απομένει έως τη λήξη της σύμβασης, 

ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μικρότερο. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 

άλλες μεθόδους για τον υπολογισμό του 

συντελεστή αποζημίωσης όταν ο 

συντελεστής αυτός είναι ίσος ή 

μικρότερος από την υπολογιζόμενη 

αποζημίωση. Κάθε περιορισμός στη 
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χρήση τερματικού εξοπλισμού σε άλλα 

δίκτυα πρέπει να αίρεται ατελώς από τον 

πάροχο το αργότερο έως την καταβολή 

της εν λόγω αποζημίωσης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 237 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(237) Η διαθεσιμότητα διαφανών, 

επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων 

πληροφοριών όσον αφορά τις προσφορές 

και τις υπηρεσίες αποτελεί καίριο στοιχείο 

για τους καταναλωτές ανταγωνιστικών 

αγορών στις οποίες υπάρχουν αρκετοί 

πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Οι 

τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 

συγκρίνουν εύκολα τις τιμές διαφόρων 

υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά 

με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται 

σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή. 

Προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 

να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές και τις 

υπηρεσίες, οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες να 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις που 

παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και/ή υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών μεγαλύτερη 

διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες 

(μεταξύ άλλων σχετικά με τα τιμολόγια, 

την ποιότητα των υπηρεσιών, τους 

περιορισμούς σχετικά με τον παρεχόμενο 

τερματικό εξοπλισμό, και άλλες σχετικές 

στατιστικές). Για οποιεσδήποτε απαιτήσεις 

αυτού του είδους θα πρέπει να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 

χαρακτηριστικά των εν λόγω δικτύων ή 

υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν τις 

διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που 

δημοσίευσαν οι επιχειρήσεις αυτές, με 

(237) Η διαθεσιμότητα διαφανών, 

επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων 

πληροφοριών όσον αφορά τις προσφορές 

και τις υπηρεσίες αποτελεί καίριο στοιχείο 

για τους καταναλωτές ανταγωνιστικών 

αγορών στις οποίες υπάρχουν αρκετοί 

πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Οι 

τελικοί χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 

συγκρίνουν εύκολα τις τιμές διαφόρων 

υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά 

με βάση πληροφορίες που δημοσιεύονται 

σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή. 

Προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 

να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές και τις 

υπηρεσίες, οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες να 

απαιτούν από τους παρόχους δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών και 

υπηρεσιών μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή, 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 

πληροφορίες (μεταξύ άλλων σχετικά με τα 

τιμολόγια, την ποιότητα των υπηρεσιών, 

τους περιορισμούς σχετικά με τον 

παρεχόμενο τερματικό εξοπλισμό, και 

άλλες σχετικές στατιστικές). Για 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις αυτού του είδους 

θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 

τα χαρακτηριστικά των εν λόγω δικτύων ή 

υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν τις 

διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που 
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σκοπό την παροχή εργαλείων σύγκρισης. δημοσίευσαν οι επιχειρήσεις αυτές, με 

σκοπό την παροχή εργαλείων σύγκρισης.  

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 240 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(240) Τα ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης 

θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητα 

από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Μπορούν να τα διαχειρίζονται ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή αρμόδιες αρχές ή τρίτοι για 

λογαριασμό αρμόδιων αρχών, ωστόσο θα 

πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με 

καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια, μεταξύ 

των οποίων η απαίτηση να παρέχουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τους ιδιοκτήτες 

τους, να παρέχουν ακριβείς και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες, να 

αναφέρουν τον χρόνο της τελευταίας 

επικαιροποίησης, να καθορίζουν σαφή, 

αντικειμενικά κριτήρια στα οποία θα 

βασίζεται η σύγκριση και να 

περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προσφορών 

για τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, που καλύπτουν 

σημαντικό μέρος της αγοράς. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

προσδιορίζουν πόσο συχνά απαιτείται τα 

εργαλεία σύγκρισης να επανεξετάζουν και 

να επικαιροποιούν τις πληροφορίες που 

παρέχουν στους τελικούς χρήστες, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα με την 

οποία οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών 

επικαιροποιούν, εν γένει, τις τιμολογιακές 

και ποιοτικές πληροφορίες τους. Όταν σε 

κράτος μέλος υπάρχει ένα μόνο εργαλείο 

και το εν λόγω εργαλείο παύει να 

λειτουργεί ή δεν πληροί πλέον τα ποιοτικά 

(240) Τα ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης 

θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητα 

από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Μπορούν να τα διαχειρίζονται ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή αρμόδιες αρχές ή τρίτοι για 

λογαριασμό αρμόδιων αρχών, ωστόσο θα 

πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με 

καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια, μεταξύ 

των οποίων η απαίτηση να παρέχουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τους ιδιοκτήτες 

τους, να παρέχουν ακριβείς και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες, να 

αναφέρουν τον χρόνο της τελευταίας 

επικαιροποίησης, να καθορίζουν σαφή, 

αντικειμενικά κριτήρια στα οποία θα 

βασίζεται η σύγκριση και να 

περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προσφορών 

για τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, που καλύπτουν 

σημαντικό μέρος της αγοράς. Κανένας 

πάροχος υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 

ευνοείται στα αποτελέσματα της 

αναζήτησης, πέρα από αυτά που 

βασίζονται σε σαφή αντικειμενικά 

κριτήρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να προσδιορίζουν πόσο συχνά 

απαιτείται τα εργαλεία σύγκρισης να 

επανεξετάζουν και να επικαιροποιούν τις 

πληροφορίες που παρέχουν στους τελικούς 

χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα με την οποία οι πάροχοι 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών επικαιροποιούν, εν 
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κριτήρια, το κράτος μέλος θα πρέπει να 

μεριμνά ώστε οι καταναλωτές να αποκτούν 

πρόσβαση εντός ευλόγου χρόνου σε άλλο 

εργαλείο σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο. 

γένει, τις τιμολογιακές και ποιοτικές 

πληροφορίες τους. Όταν σε κράτος μέλος 

υπάρχει ένα μόνο εργαλείο και το εν λόγω 

εργαλείο παύει να λειτουργεί ή δεν πληροί 

πλέον τα ποιοτικά κριτήρια, το κράτος 

μέλος θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι 

καταναλωτές να αποκτούν πρόσβαση εντός 

ευλόγου χρόνου σε άλλο εργαλείο 

σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 241 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(241) Προκειμένου να προωθούν 

ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος σε ό,τι 

αφορά τη χρήση διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και να ενθαρρύνουν την προστασία των 

δικαιωμάτων ή ελευθεριών άλλων, οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παράγουν και να διανέμουν, με τη βοήθεια 

των παρόχων, πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος σχετικά με τη χρήση 

τέτοιων υπηρεσιών. Εδώ μπορούν να 

περιλαμβάνονται πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος σχετικά με τις πλέον κοινές 

παραβιάσεις και τις έννομες συνέπειές 

τους, για παράδειγμα σχετικά με την 

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, άλλες παράνομες χρήσεις 

και τη διάδοση υλικού επιβλαβούς 

περιεχομένου, καθώς και συμβουλές και 

τρόποι προστασίας κατά κινδύνων που 

απειλούν την προσωπική ασφάλεια, που θα 

μπορούσαν για παράδειγμα να προέλθουν 

από γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων 

σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και 

κινδύνους για την ιδιωτική ζωή και τα 

προσωπικά δεδομένα, καθώς επίσης η 

διαθεσιμότητα εύχρηστου και 

διαμορφώσιμου λογισμικού ή επιλογών 

λογισμικού για την προστασία των παιδιών 

ή των ευπαθών ατόμων. Οι πληροφορίες 

αυτές θα μπορούσαν να συντονιστούν 

(241) Προκειμένου να προωθούν 

ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος σε ό,τι 

αφορά τη χρήση διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και να ενθαρρύνουν την προστασία των 

δικαιωμάτων ή ελευθεριών άλλων, οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 

παράγουν και να διανέμουν, με τη βοήθεια 

των παρόχων, πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος σχετικά με τη χρήση 

τέτοιων υπηρεσιών. Εδώ μπορούν να 

περιλαμβάνονται πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος σχετικά με τις πλέον κοινές 

παραβιάσεις και τις έννομες συνέπειές 

τους, συμβουλές και τρόποι προστασίας 

κατά κινδύνων που απειλούν την 

προσωπική ασφάλεια, που θα μπορούσαν 

για παράδειγμα να προέλθουν από 

γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε 

ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και 

κινδύνους για την ιδιωτική ζωή και τα 

προσωπικά δεδομένα, καθώς επίσης η 

διαθεσιμότητα εύχρηστου και 

διαμορφώσιμου λογισμικού ή επιλογών 

λογισμικού για την προστασία των παιδιών 

ή των ευπαθών ατόμων. Οι πληροφορίες 

αυτές θα μπορούσαν να συντονιστούν 

μέσω της διαδικασίας συνεργασίας που 

καθιερώνεται στην παρούσα οδηγία. Αυτές 

οι πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος 

πρέπει να ενημερώνονται εφόσον τούτο 
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μέσω της διαδικασίας συνεργασίας που 

καθιερώνεται στην παρούσα οδηγία. Αυτές 

οι πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος 

πρέπει να ενημερώνονται εφόσον τούτο 

καθίσταται αναγκαίο και να 

παρουσιάζονται σε ευνόητη μορφή, όπως 

ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και 

στους δικτυακούς τόπους των εθνικών 

δημόσιων αρχών. Οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

υποχρεώνουν τους παρόχους να 

μεταδίδουν αυτές τις τυποποιημένες 

πληροφορίες σε όλους τους πελάτες τους 

κατά τον τρόπο που οι εθνικές 

κανονιστικές αρχές κρίνουν ως τον πιο 

κατάλληλο. Ωστόσο, η διάδοση των 

πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνει υπερβολικά τις επιχειρήσεις. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από 

τις επιχειρήσεις τη διάδοση των 

πληροφοριών αυτών με τα μέσα που 

χρησιμοποιούν οι τελευταίες στην 

επικοινωνία τους με τους τελικούς χρήστες 

κατά τη συνήθη επαγγελματική 

δραστηριότητά τους. 

καθίσταται αναγκαίο και να 

παρουσιάζονται σε ευνόητη μορφή, όπως 

ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και 

στους δικτυακούς τόπους των εθνικών 

δημόσιων αρχών. Οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

υποχρεώνουν τους παρόχους να 

μεταδίδουν αυτές τις τυποποιημένες 

πληροφορίες σε όλους τους πελάτες τους 

κατά τον τρόπο που οι εθνικές 

κανονιστικές αρχές κρίνουν ως τον πιο 

κατάλληλο. Ωστόσο, η διάδοση των 

πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνει υπερβολικά τους παρόχους. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν από 

παρόχους τη διάδοση των πληροφοριών 

αυτών με τα μέσα που χρησιμοποιούν οι 

τελευταίοι στην επικοινωνία τους με τους 

τελικούς χρήστες κατά τη συνήθη 

επαγγελματική δραστηριότητά τους. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 243 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(243) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 

πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες να 

παρακολουθούν την ποιότητα των 

υπηρεσιών και να συλλέγουν, με 

συστηματικό τρόπο, πληροφορίες σχετικά 

με την ποιότητα των παρεχόμενων στην 

επικράτειά τους υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες. Οι εν λόγω 

πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται 

βάσει κριτηρίων που επιτρέπουν τη 

σύγκριση μεταξύ των φορέων παροχής 

υπηρεσιών και μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

(243) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα 

πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένες να 

παρακολουθούν την ποιότητα των 

υπηρεσιών και να συλλέγουν, με 

συστηματικό τρόπο, πληροφορίες σχετικά 

με την ποιότητα των παρεχόμενων στην 

επικράτειά τους υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες. Οι εν λόγω 

πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται 

βάσει κριτηρίων που επιτρέπουν τη 

σύγκριση μεταξύ των φορέων παροχής 

υπηρεσιών και μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
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ηλεκτρονικών 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. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 

επίσης να καθορίζουν τις μεθόδους 

μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται από 

τους παρόχους υπηρεσιών ώστε να 

βελτιώνεται η συγκρισιμότητα των 

παρεχόμενων δεδομένων. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα σε 

ολόκληρη την Ένωση και να μειωθεί το 

κόστος συμμόρφωσης, ο BEREC θα πρέπει 

να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τις 

σχετικές παραμέτρους ποιότητας των 

υπηρεσιών, τις οποίες θα πρέπει να 

λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, μπορούν να 

παρέχουν επαρκείς και ενημερωμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες στο 

κοινό υπηρεσίες που παρέχουν με σκοπό 

εμπορικά οφέλη. Όταν ένας πάροχος 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

για λόγους που συνδέονται με την τεχνική 

πραγμάτωση της υπηρεσίας, δεν έχει 

έλεγχο της ποιότητας της υπηρεσίας ή 

δεν προσφέρει ένα ελάχιστο ποιότητας 

υπηρεσίας, δεν πρέπει να απαιτείται να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

ποιότητα της υπηρεσίας. 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. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 

πρέπει επίσης να καθορίζουν τις μεθόδους 

μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται από 

τους παρόχους υπηρεσιών ώστε να 

βελτιώνεται η συγκρισιμότητα των 

παρεχόμενων δεδομένων. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα σε 

ολόκληρη την Ένωση και να μειωθεί το 

κόστος συμμόρφωσης, ο BEREC θα πρέπει 

να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τις 

σχετικές παραμέτρους ποιότητας των 

υπηρεσιών, τις οποίες θα πρέπει να 

λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 244 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(244) Προκειμένου να επωφελούνται 

πλήρως από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 

κάνουν επιλογές μετά από ενημέρωση και 

να αλλάζουν πάροχο όταν αυτό εξυπηρετεί 

το βέλτιστο συμφέρον τους. Είναι 

σημαντικό να διασφαλισθεί ότι είναι σε 

(244) Προκειμένου να επωφελούνται 

πλήρως από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 

κάνουν επιλογές μετά από ενημέρωση και 

να αλλάζουν πάροχο όταν αυτό εξυπηρετεί 

το βέλτιστο συμφέρον τους. Είναι 

σημαντικό να διασφαλισθεί ότι είναι σε 



 

PE602.838v03-00 54/170 AD\1133855EL.docx 

EL 

θέση να το πράττουν χωρίς να 

αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή 

πρακτικά κωλύματα, στα οποία 

συγκαταλέγονται οι συμβατικοί όροι, οι 

διαδικασίες, τα τέλη κ.λπ. Αυτό δεν 

αποκλείει τον καθορισμό από τις 

επιχειρήσεις εύλογων ελάχιστων 

συμβατικών περιόδων έως και 24 μηνών 

στις συμβάσεις καταναλωτή. Ωστόσο, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να καθορίζουν συντομότερη 

μέγιστη διάρκεια, ανάλογα με τις εθνικές 

συνθήκες, όπως είναι τα επίπεδα 

ανταγωνισμού και η σταθερότητα των 

επενδύσεων σε δίκτυα. Ανεξάρτητα από τη 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

καταναλωτές ενδέχεται να προτιμούν και 

να επωφελούνται από μεγαλύτερη περίοδο 

επιστροφής για υλικές συνδέσεις. Αυτές οι 

δεσμεύσεις των καταναλωτών μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης δικτύων 

συνδεσιμότητας πολύ υψηλής 

χωρητικότητας έως τον τελικό χρήστη ή 

πολύ κοντά στους χώρους του τελικού 

χρήστη, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων 

συνάθροισης της ζήτησης που επιτρέπουν 

στους επενδυτές δικτύων να μειώνουν τους 

κινδύνους αρχικής αξιοποίησης. Ωστόσο, 

τα δικαιώματα των καταναλωτών να 

αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 

καθορίζονται με την παρούσα οδηγία, δεν 

θα πρέπει να περιορίζονται από τέτοιες 

περιόδους επιστροφής στις συμβάσεις για 

υλικές συνδέσεις. 

θέση να το πράττουν χωρίς να 

αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή 

πρακτικά κωλύματα, στα οποία 

συγκαταλέγονται οι συμβατικοί όροι, οι 

διαδικασίες, τα τέλη κ.λπ. Αυτό δεν 

αποκλείει τον καθορισμό από τους 

παρόχους εύλογων ελάχιστων συμβατικών 

περιόδων έως και 24 μηνών στις 

συμβάσεις καταναλωτή. Ωστόσο, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

καθορίζουν συντομότερη μέγιστη 

διάρκεια, ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες, 

όπως είναι τα επίπεδα ανταγωνισμού και η 

σταθερότητα των επενδύσεων σε δίκτυα 

και οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν 

τουλάχιστον μία σύμβαση διάρκειας 12 

μηνών ή λιγότερο. Ανεξάρτητα από τη 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

καταναλωτές ενδέχεται να προτιμούν και 

να επωφελούνται από μεγαλύτερη περίοδο 

επιστροφής για υλικές συνδέσεις. Αυτές οι 

δεσμεύσεις των καταναλωτών μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης δικτύων 

συνδεσιμότητας πολύ υψηλής 

χωρητικότητας έως τον τελικό χρήστη ή 

πολύ κοντά στους χώρους του τελικού 

χρήστη, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων 

συνάθροισης της ζήτησης που επιτρέπουν 

στους επενδυτές δικτύων να μειώνουν τους 

κινδύνους αρχικής αξιοποίησης. Ωστόσο, 

τα δικαιώματα των καταναλωτών να 

αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως 

καθορίζονται με την παρούσα οδηγία, δεν 

θα πρέπει να περιορίζονται από τέτοιες 

περιόδους επιστροφής στις συμβάσεις για 

υλικές συνδέσεις και οι συμβάσεις αυτές 

δεν πρέπει να καλύπτουν τερματικό 

σταθμό ή εξοπλισμό εσωτερικής 

πρόσβασης, όπως τηλεφωνικές συσκευές, 

δρομολογητές ή μόντεμ. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 245 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(245) Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι 

σε θέση να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους 

χωρίς κανένα κόστος και στις περιπτώσεις 

αυτόματης παράτασης μετά τη λήξη της 

αρχικής περιόδου της σύμβασης. 

(245) Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι 

σε θέση να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους 

χωρίς κανένα κόστος και στις περιπτώσεις 

αυτόματης παράτασης μετά τη λήξη της 

περιόδου της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 246 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(246) Τυχόν αλλαγές των συμβατικών 

όρων που επιβάλλονται από τους παρόχους 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, σε βάρος του 

τελικού χρήστη, για παράδειγμα όσον 

αφορά επιβαρύνσεις, τιμολόγια, 

περιορισμούς του όγκου δεδομένων, 

ταχύτητες δεδομένων, κάλυψη ή την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρείται ότι 

παρέχουν το δικαίωμα στον τελικό χρήστη 

να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κανένα 

κόστος, ακόμη και αν συνδυάζονται με 

ορισμένες επωφελείς αλλαγές. 

(246) Τυχόν αλλαγές των συμβατικών 

όρων που προτείνονται από τους παρόχους 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών και υπηρεσιών μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή, σε 

βάρος του τελικού χρήστη, για παράδειγμα 

όσον αφορά επιβαρύνσεις, τιμολόγια, 

περιορισμούς του όγκου δεδομένων, 

ταχύτητες δεδομένων, κάλυψη ή την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρείται ότι 

παρέχουν το δικαίωμα στον τελικό χρήστη 

να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κανένα 

κόστος, ακόμη και αν συνδυάζονται με 

ορισμένες επωφελείς αλλαγές. Οι τελικοί 

χρήστες πρέπει να ενημερώνονται για 

τυχόν αλλαγές των συμβατικών όρων, σε 

σταθερό μέσο, όπως χαρτί, σε φορητή 

μνήμη USB, CD-ROM, DVD, κάρτες 

μνήμης, σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 248 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(248) Ο φορητός αριθμός αποτελεί 

βασικό μέσο διευκόλυνσης των επιλογών 

του καταναλωτή και του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού σε ανταγωνιστικές αγορές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τελικοί 

χρήστες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

διατήρησης του ίδιου αριθμού (-ών) στο 

δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ανεξαρτήτως 

της επιχείρησης 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. 

(248) Ο φορητός αριθμός αποτελεί 

βασικό μέσο διευκόλυνσης των επιλογών 

του καταναλωτή και του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού σε ανταγωνιστικές αγορές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τελικοί 

χρήστες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

διατήρησης του ίδιου αριθμού (-ών) στο 

δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ανεξαρτήτως 

του παρόχου της υπηρεσίας και για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα 

στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών. 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. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 251 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(251) Η φορητότητα αριθμού αποτελεί 

κύριο παράγοντα διευκόλυνσης της 

επιλογής των καταναλωτών και του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε 

ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και θα πρέπει να υλοποιείται 

με την ελάχιστη καθυστέρηση, έτσι ώστε ο 

αριθμός να ενεργοποιείται μέσα σε μια 

εργάσιμη ημέρα και ο χρήστης να μην 

υφίσταται απώλεια υπηρεσιών για 

περισσότερο από μια εργάσιμη ημέρα. 

Προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η 

υπηρεσία μίας στάσης ώστε η εμπειρία της 

αλλαγής παρόχου να είναι ομαλή για τους 

τελικούς χρήστες, ο πάροχος 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 

(251) Η φορητότητα αριθμού θα πρέπει 

να υλοποιείται με την ελάχιστη 

καθυστέρηση, έτσι ώστε ο αριθμός να 

ενεργοποιείται μέσα σε μια εργάσιμη 

ημέρα και ο καταναλωτής να μην 

υφίσταται απώλεια υπηρεσιών για 

περισσότερο από μια εργάσιμη ημέρα 

αρχής γενομένης από τη συμφωνημένη 

ημερομηνία. Προκειμένου να καθίσταται 

ευκολότερη η υπηρεσία μίας στάσης ώστε 

η εμπειρία της αλλαγής παρόχου να είναι 

ομαλή για τους καταναλωτές, ο πάροχος 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 

στον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός θα 

πρέπει να καθοδηγεί τη διαδικασία 

αλλαγής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 



 

AD\1133855EL.docx 57/170 PE602.838v03-00 

 EL 

στον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός θα 

πρέπει να καθοδηγεί τη διαδικασία 

αλλαγής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

μπορούν να προδιαγράφουν τη συνολική 

διαδικασία μεταφοράς αριθμών, σύμφωνα 

με τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων 

και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η πείρα σε 

ορισμένα κράτη μέλη έχει δείξει ότι 

υπάρχει κίνδυνος οι καταναλωτές να 

μεταφερθούν σε άλλον πάροχο χωρίς τη 

συναίνεσή τους. Αν και αυτό είναι ζήτημα 

που θα πρέπει καταρχήν να 

αντιμετωπίζεται από τις αρχές επιβολής 

του νόμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

είναι σε θέση να επιβάλλουν τα ελάχιστα 

αναλογικά μέτρα όσον αφορά τη 

διαδικασία αλλαγής φορέα, 

περιλαμβανομένων και κυρώσεων, τα 

οποία είναι αναγκαία για να 

ελαχιστοποιούνται αυτοί οι κίνδυνοι και να 

εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές 

προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία 

αλλαγής φορέα, χωρίς η διαδικασία να 

καθίσταται λιγότερο ελκυστική για τους 

καταναλωτές. 

μπορούν να προδιαγράφουν τη συνολική 

διαδικασία μεταφοράς αριθμών, σύμφωνα 

με τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων 

και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό θα 

πρέπει να περιλαμβάνει, εφόσον είναι 

εφικτό, προϋπόθεση ότι η μεταφορά θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω ασύρματης 

τροφοδοσίας, εκτός εάν ζητηθεί κάτι 

διαφορετικό από τον τελικό χρήστη. Η 

πείρα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει δείξει 

ότι υπάρχει κίνδυνος οι καταναλωτές να 

μεταφερθούν σε άλλον πάροχο χωρίς τη 

συναίνεσή τους. Αν και αυτό είναι ζήτημα 

που θα πρέπει καταρχήν να 

αντιμετωπίζεται από τις αρχές επιβολής 

του νόμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

είναι σε θέση να επιβάλλουν τα ελάχιστα 

αναλογικά μέτρα όσον αφορά τη 

διαδικασία αλλαγής φορέα, 

περιλαμβανομένων και κυρώσεων, τα 

οποία είναι αναγκαία για να 

ελαχιστοποιούνται αυτοί οι κίνδυνοι και να 

εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές 

προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία 

αλλαγής φορέα, χωρίς η διαδικασία να 

καθίσταται λιγότερο ελκυστική για τους 

καταναλωτές. Το δικαίωμα για μεταφορά 

αριθμών δεν θα πρέπει να περιορίζεται με 

συμβατικούς όρους. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 251 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (251α) Για να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή 

παρόχου και η μεταφορά αριθμού 

πραγματοποιούνται εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν 

αντισταθμιστικά μέτρα από παρόχους σε 

περίπτωση που δεν τηρείται μια 

συμφωνία με έναν τελικό χρήστη. Τα εν 

λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα 

προς τη διάρκεια της καθυστερήσεως 
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κατά την εκτέλεση της συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 252 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(252) Οι δέσμες που περιέχουν 

διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, και άλλες 

υπηρεσίες, όπως η γραμμική ευρυεκπομπή, 

ή προϊόντα όπως οι συσκευές, έχουν 

καταστεί όλο και περισσότερο 

διαδεδομένες και αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο του ανταγωνισμού. Αν και συχνά 

αποφέρουν οφέλη για τους τελικούς 

χρήστες, μπορούν να δυσχεράνουν ή να 

καταστήσουν πιο δαπανηρή την αλλαγή 

παρόχου και να δημιουργήσουν κινδύνους 

συμβατικού «εγκλωβισμού». Όταν 

εφαρμόζονται αποκλίνοντες συμβατικοί 

κανόνες σχετικά με την καταγγελία της 

σύμβασης και την αλλαγή παρόχου για τις 

διάφορες υπηρεσίες, καθώς και για κάθε 

συμβατική δέσμευση σχετικά με την 

απόκτηση προϊόντων που αποτελούν μέρος 

δέσμης, οι καταναλωτές ουσιαστικά 

συναντούν εμπόδια στα δικαιώματα τους, 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να 

στραφούν σε ανταγωνιστικές προσφορές 

για ολόκληρη τη δέσμη ή για μέρη αυτής. 

Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις, τη 

διαφάνεια, τη διάρκεια και τη λύση των 

συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου θα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία 

μιας δέσμης, εκτός από τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες άλλοι κανόνες που διέπουν 

τα στοιχεία μη ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

της δέσμης είναι ευνοϊκότεροι για τον 

καταναλωτή. Άλλα συμβατικά ζητήματα, 

όπως τα διορθωτικά μέτρα που 

εφαρμόζονται σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης προς τους όρους της 

(252) Οι δέσμες που περιέχουν 

τουλάχιστον διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, και 

άλλες υπηρεσίες, όπως η γραμμική 

ευρυεκπομπή, ή τερματικό εξοπλισμό, 

όπως οι συσκευές που προσφέρονται από 

τον ίδιο πάροχο και αποτελούν 

αντικείμενο κοινής σύμβασης, έχουν 

καταστεί όλο και περισσότερο 

διαδεδομένες και αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο του ανταγωνισμού. Για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου, μια δέσμη 

θεωρείται ότι αποτελείται από μια 

υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο η 

οποία προσφέρεται μαζί με υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών ή από μια υπηρεσία πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και/ή υπηρεσία 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών με διαφορετικές αλλά 

συμπληρωματικές υπηρεσίες με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή και/ή 

τερματικό εξοπλισμό που παρέχεται από 

τον ίδιο πάροχο είτε i) βάσει της ίδιας 

σύμβασης ή ii) βάσει της ίδιας σύμβασης 

και δευτερευουσών συμβάσεων ή iii) 

βάσει της ίδιας σύμβασης και βάσει 

συνδεδεμένων συμβάσεων παρεχόμενων 

σε μία ενιαία συνδυασμένη τιμή. Αν και 

συχνά οι δέσμες αποφέρουν οφέλη για 

τους καταναλωτές, μπορούν να 

δυσχεράνουν ή να καταστήσουν πιο 

δαπανηρή την αλλαγή παρόχου και να 

δημιουργήσουν κινδύνους συμβατικού 

«εγκλωβισμού». Όταν εφαρμόζονται 
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σύμβασης, θα πρέπει να διέπονται από 

τους κανόνες που εφαρμόζονται για το 

αντίστοιχο στοιχείο της δέσμης, για 

παράδειγμα από τους κανόνες των 

συμβάσεων για την πώληση αγαθών ή την 

προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Για 

τους ίδιους λόγους, οι καταναλωτές δεν θα 

πρέπει να εγκλωβίζονται σε έναν πάροχο 

μέσω συμβατικής εκ των πραγμάτων 

επέκτασης της αρχικής περιόδου 

σύμβασης. 

αποκλίνοντες συμβατικοί κανόνες σχετικά 

με την καταγγελία της σύμβασης και την 

αλλαγή παρόχου για τις διάφορες 

υπηρεσίες, καθώς και για κάθε συμβατική 

δέσμευση σχετικά με την απόκτηση 

προϊόντων που αποτελούν μέρος δέσμης, 

οι καταναλωτές ουσιαστικά συναντούν 

εμπόδια στα δικαιώματα τους, δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας, να στραφούν σε 

ανταγωνιστικές προσφορές για ολόκληρη 

τη δέσμη ή για μέρη αυτής. Ως εκ τούτου, 

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 

με τις συμβάσεις, τη διαφάνεια, τη 

διάρκεια και τη λύση των συμβάσεων και 

την αλλαγή παρόχου θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία μιας 

δέσμης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες άλλοι κανόνες που διέπουν τα 

στοιχεία μη ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

της δέσμης είναι ευνοϊκότεροι για τον 

καταναλωτή. Άλλα συμβατικά ζητήματα, 

όπως τα διορθωτικά μέτρα που 

εφαρμόζονται σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης προς τους όρους της 

σύμβασης, θα πρέπει να διέπονται από 

τους κανόνες που εφαρμόζονται για το 

αντίστοιχο στοιχείο της δέσμης, για 

παράδειγμα από τους κανόνες των 

συμβάσεων για την πώληση αγαθών ή την 

προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Για 

τους ίδιους λόγους, οι καταναλωτές δεν θα 

πρέπει να εγκλωβίζονται σε έναν πάροχο 

μέσω συμβατικής εκ των πραγμάτων 

επέκτασης της περιόδου σύμβασης. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν τη 

διακριτική ευχέρεια για περαιτέρω 

νομοθετικά στοιχεία της δέσμης σε 

περιπτώσεις που η φύση τους 

προϋποθέτει διαφορετική ρυθμιστική 

αντιμετώπιση, για παράδειγμα επειδή τα 

στοιχεία αυτά καλύπτονται από άλλες 

τομεακές ρυθμίσεις ή προκειμένου να 

υπάρξει προσαρμογή στις πρακτικές της 

αγορά. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 254 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(254) Σύμφωνα με τους στόχους του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες, το κανονιστικό 

πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι 

οι χρήστες, περιλαμβανομένων των 

τελικών χρηστών με αναπηρίες, των 

ηλικιωμένων καθώς και χρηστών με 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στη δήλωση 

22, η οποία προσαρτάται στην τελική 

πράξη του Άμστερνταμ, προβλέπεται ότι 

τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνουν 

υπόψη τους τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρίες κατά την κατάρτιση μέτρων στο 

πλαίσιο του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ. 

(254) Σύμφωνα με τους στόχους του 

Χάρτη και της σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες, το κανονιστικό πλαίσιο θα 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί 

χρήστες, περιλαμβανομένων των τελικών 

χρηστών με αναπηρίες, των ηλικιωμένων 

καθώς και χρηστών με ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες, θα έχουν εύκολη και ισότιμη 

πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 

προσβάσιμες υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο 

κατοικίας τους στην Ένωση. Στη δήλωση 

22, η οποία προσαρτάται στην τελική 

πράξη του Άμστερνταμ, προβλέπεται ότι 

τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνουν 

υπόψη τους τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρίες κατά την κατάρτιση μέτρων στο 

πλαίσιο του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 255 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(255) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ατελώς 

και χωρίς να υποχρεούνται να 

χρησιμοποιήσουν οιοδήποτε μέσο 

πληρωμής, από οποιαδήποτε συσκευή που 

παρέχει δυνατότητα υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες περιαγωγής σε κράτος μέλος. Οι 

επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης αποτελούν 

μέσα επικοινωνίας, τα οποία 

περιλαμβάνουν όχι μόνο φωνητικές 

(255) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ατελώς 

και χωρίς να υποχρεούνται να 

χρησιμοποιήσουν οιοδήποτε μέσο 

πληρωμής, από οποιαδήποτε συσκευή που 

παρέχει δυνατότητα υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες περιαγωγής σε κράτος μέλος ή 

μέσω ιδιωτικών δικτύων 

τηλεπικοινωνιών. Οι επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης αποτελούν μέσα 
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επικοινωνίες, αλλά επίσης μηνύματα SMS, 

βίντεο ή άλλου είδους επικοινωνίες, οι 

οποίες είναι ενεργοποιημένες σε κράτος 

μέλος για την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης. Οι επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης μπορούν να προκληθούν 

εκ μέρους προσώπου με το σύστημα eCall 

επί του οχήματος, όπως ορίζεται από τον 

κανονισμό 2015/758/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. 

επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν όχι 

μόνο φωνητικές επικοινωνίες, αλλά επίσης 

κείμενο, βίντεο ή άλλου είδους 

επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο, 

μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 

υπηρεσιών μεταφοράς τρίτων, οι οποίες 

είναι ενεργοποιημένες σε κράτος μέλος για 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. Οι επικοινωνίες έκτακτης 

ανάγκης μπορούν να προκληθούν εκ 

μέρους προσώπου με το σύστημα eCall επί 

του οχήματος, όπως ορίζεται από τον 

κανονισμό 2015/758/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41. Θα 

πρέπει, ωστόσο, τα κράτη μέλη να είναι 

αρμόδια να αποφασίσουν ποιες 

διαπροσωπικές επικοινωνίες βάσει 

αριθμών είναι κατάλληλες για υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας να περιορίζουν τις 

επιλογές αυτές στις φωνητικές 

επικοινωνίες και τις ισοδύναμες 

υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες με 

αναπηρίες ή για να προστεθούν επιπλέον 

εναλλακτικές δυνατότητες, όπως 

συμφωνήθηκε με τα εθνικά κέντρα λήψης 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Προκειμένου 

να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις ή η αυξημένη 

χρήση υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, η 

Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τη 

σκοπιμότητα της παροχής ακριβούς και 

αξιόπιστης πρόσβασης σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης μέσω υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, κατόπιν 

διαβούλευσης με τις εθνικές κανονιστικές 

αρχές, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 

τους φορείς τυποποίησης και άλλους 

ενδιαφερόμενους.  

__________________ __________________ 

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου για το σύστημα eCall που 

βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα 

και την τροποποίηση της οδηγίας 

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

έγκρισης τύπου για το σύστημα eCall που 

βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα 

και την τροποποίηση της οδηγίας 
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2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 

77). 

2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 

77). 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 256 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(256) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών σε τελικούς χρήστες παρέχουν 

αξιόπιστη και ακριβή πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τα 

εθνικά κριτήρια. Όταν η υπηρεσία 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών δεν παρέχεται με σύνδεση που 

παρέχει συγκεκριμένη ποιότητα 

υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών 

ενδέχεται να μη μπορεί να εξασφαλίζει ότι 

οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που 

πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας 

τους δρομολογούνται στο πλέον 

κατάλληλο PSAP με την ίδια αξιοπιστία. 

Για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι 

ανεξάρτητες από δίκτυα, δηλαδή τις 

επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί 

σε πάροχο δημόσιου δικτύου 

επικοινωνιών, η παροχή πληροφοριών για 

τον εντοπισμό του καλούντος μπορεί να 

μην είναι πάντα τεχνικά εφικτή. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό 

πρότυπα που εγγυώνται ακριβή και 

αξιόπιστη δρομολόγηση και σύνδεση με 

τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 

προκειμένου να παρέχεται σε 

ανεξάρτητους από δίκτυα παρόχους 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών η δυνατότητα να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις σχετικά με 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης και με την παροχή πληροφοριών 

εντοπισμού του καλούντος σε επίπεδο 

συγκρίσιμο με εκείνο που απαιτείται από 

(256) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι που παρέχουν υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών σε τελικούς χρήστες παρέχουν 

αξιόπιστη και ακριβή πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τα 

εθνικά κριτήρια, καθώς και τις 

δυνατότητες των εθνικών PSAP. Όταν η 

υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών δεν παρέχεται με σύνδεση 

που παρέχει συγκεκριμένη ποιότητα 

υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών 

ενδέχεται να μη μπορεί να εξασφαλίζει ότι 

οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που 

πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας 

τους δρομολογούνται στο πλέον 

κατάλληλο PSAP με την ίδια αξιοπιστία. 

Για αυτούς τους παρόχους που είναι 

ανεξάρτητοι από δίκτυα, δηλαδή τους 

παρόχους που δεν έχουν ενσωματωθεί σε 

πάροχο δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, η 

παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό 

του καλούντος μπορεί να μην είναι πάντα 

τεχνικά εφικτή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται το 

συντομότερο δυνατό πρότυπα που 

εγγυώνται ακριβή και αξιόπιστη 

δρομολόγηση και σύνδεση με τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου 

να παρέχεται σε ανεξάρτητους από δίκτυα 

παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών η δυνατότητα 

να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις σχετικά 

με την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης και με την παροχή πληροφοριών 

εντοπισμού του καλούντος σε επίπεδο 

συγκρίσιμο με εκείνο που απαιτείται από 
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άλλους παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών 

επικοινωνιών. 

άλλους παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών 

επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις που δεν 

έχουν τεθεί σε εφαρμογή τέτοια πρότυπα 

και τα συναφή συστήματα PSAP, οι 

ανεξάρτητες από δίκτυα υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών δεν θα πρέπει να υποχρεούνται 

να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης παρά μόνο με τρόπο 

τεχνικώς εφικτό ή οικονομικά βιώσιμο. 

Για παράδειγμα, μπορεί να 

περιλαμβάνεται ο ορισμός από ένα 

κράτος μέλος ενός μόνο κεντρικού PSAP 

για τη λήψη επικοινωνιών έκτακτης 

ανάγκης. Ωστόσο, οι εν λόγω πάροχοι θα 

πρέπει να ενημερώνουν τους τελικούς 

χρήστες ότι δεν υποστηρίζεται η 

πρόσβαση στον αριθμό 112 ή σε 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 256 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (256α) Υπάρχει σήμερα έλλειμμα όσον 

αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη 

μέτρηση των επιδόσεων από τα κράτη 

μέλη σε σχέση με τη λήψη και τον 

χειρισμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης με τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, εγκρίνει δείκτες επιδόσεων 

εφαρμόσιμους στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης των κρατών μελών και 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής του ευρωπαϊκού αριθμού 

έκτακτης ανάγκης «112» και σχετικά με 

τη λειτουργία των δεικτών επιδόσεων. 
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Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 257 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(257) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν ειδικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του 

«112», έχουν εξίσου πρόσβαση οι τελικοί 

χρήστες με αναπηρία, ιδίως δε οι χρήστες 

που πάσχουν από κώφωση ή βαρηκοΐα, οι 

χρήστες με προβλήματα ομιλίας και οι 

χρήστες που πάσχουν συγχρόνως από 

κώφωση και τύφλωση. Τα εν λόγω μέτρα 

μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή 

ειδικών τερματικών συσκευών στους 

χρήστες με βαρηκοΐα, καθώς και 

υπηρεσιών αναμετάδοσης κειμένου ή 

άλλου ειδικού εξοπλισμού. 

(257) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν ειδικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του 

«112», έχουν εξίσου πρόσβαση οι τελικοί 

χρήστες με αναπηρίες, ιδίως δε οι χρήστες 

που πάσχουν από κώφωση ή βαρηκοΐα, οι 

χρήστες με προβλήματα ομιλίας και οι 

χρήστες που πάσχουν συγχρόνως από 

κώφωση και τύφλωση μέσω υπηρεσιών 

πλήρους συνομιλίας ή μέσω της χρήσης 

υπηρεσιών μεταφοράς τρίτων 

διαλειτουργικών με τα δίκτυα τηλεφωνίας 

σε όλη την ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνουν επίσης την 

παροχή ειδικών τερματικών συσκευών σε 

άτομα με αναπηρίες όταν οι 

προαναφερθέντες τρόποι επικοινωνίας 

δεν είναι κατάλληλοι για αυτά. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 259 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(259) Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος βελτιώνουν το επίπεδο 

προστασίας και ασφάλειας των τελικών 

χρηστών και βοηθούν τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, εφόσον η μετάδοση των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και των 

συναφών δεδομένων στις εκάστοτε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

εγγυημένη από το εθνικό σύστημα των 

PSAP. Η λήψη και η χρησιμοποίηση 

πληροφοριών για τον εντοπισμό του 

καλούντος θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

προς το σχετικό ενωσιακό δίκαιο για την 

(259) Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος βελτιώνουν το επίπεδο 

προστασίας και ασφάλειας των τελικών 

χρηστών και βοηθούν τις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, εφόσον η μετάδοση των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και των 

συναφών δεδομένων στις εκάστοτε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

εγγυημένη από το εθνικό σύστημα των 

PSAP. Η λήψη και η χρησιμοποίηση 

πληροφοριών για τον εντοπισμό του 

καλούντος που περιλαμβάνουν τόσο 

πληροφορίες εντοπισμού βάσει δικτύου 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

εντοπισμό βάσει δικτύου θα πρέπει να 

διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση ληφθεί 

από την εν λόγω υπηρεσία, ανεξαρτήτως 

της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. 

Ωστόσο, οι τεχνολογίες εντοπισμού βάσει 

χειροσυσκευής έχουν αποδειχθεί 

σημαντικά ακριβέστερες και οικονομικά 

αποδοτικότερες λόγω της διαθεσιμότητας 

των δεδομένων που παρέχονται από τα 

δορυφορικά συστήματα Galileo και 

EGNOS και από άλλα παγκόσμια 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και 

δεδομένων Wi-Fi. Ως εκ τούτου, οι 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος που αντλούνται βάσει 

χειροσυσκευής θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες για τον 

εντοπισμό βάσει δικτύου, ακόμη και αν ο 

εντοπισμός βάσει χειροσυσκευής μπορεί 

να είναι διαθέσιμος μόνο μετά την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας έκτακτης 

ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα PSAP είναι σε θέση 

να ανακτούν και να διαχειρίζονται τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος. Η εξακρίβωση και η 

μετάδοση πληροφοριών για τον εντοπισμό 

του καλούντος θα πρέπει να είναι ατελείς 

τόσο για τον τελικό χρήστη όσο και για 

την αρχή που χειρίζεται την επικοινωνία 

έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από τα 

μέσα διαπίστωσης, για παράδειγμα μέσω 

της χειροσυσκευής ή του δικτύου, ή από τα 

μέσα μετάδοσης, για παράδειγμα μέσω 

φωνητικού διαύλου, SMS ή βάσει 

πρωτοκόλλου διαδικτύου. 

όσο και, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες 

για τον εντοπισμό του καλούντος μέσω 

ενισχυμένης συσκευής θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες προς το σχετικό ενωσιακό 

δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προς τα 

μέτρα ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις που 

παρέχουν εντοπισμό βάσει δικτύου θα 

πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες για τον 

εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης αμέσως μόλις η κλήση 

ληφθεί από την εν λόγω υπηρεσία, 

ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας. Ωστόσο, οι τεχνολογίες 

εντοπισμού βάσει χειροσυσκευής έχουν 

αποδειχθεί σημαντικά ακριβέστερες και 

οικονομικά αποδοτικότερες λόγω της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων που 

παρέχονται από τα δορυφορικά συστήματα 

Galileo και EGNOS και από άλλα 

παγκόσμια δορυφορικά συστήματα 

πλοήγησης και δεδομένων Wi-Fi. Ως εκ 

τούτου, οι πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος που αντλούνται βάσει 

χειροσυσκευής θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις πληροφορίες για τον 

εντοπισμό βάσει δικτύου, ακόμη και αν ο 

εντοπισμός βάσει χειροσυσκευής μπορεί 

να είναι διαθέσιμος μόνο μετά την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας έκτακτης 

ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα PSAP είναι σε θέση 

να ανακτούν και να διαχειρίζονται τις 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος, όταν αυτό είναι εφικτό. Η 

εξακρίβωση και η μετάδοση πληροφοριών 

για τον εντοπισμό του καλούντος θα 

πρέπει να είναι ατελείς τόσο για τον τελικό 

χρήστη όσο και για την αρχή που 

χειρίζεται την επικοινωνία έκτακτης 

ανάγκης, ανεξάρτητα από τα μέσα 

διαπίστωσης, για παράδειγμα μέσω της 

χειροσυσκευής ή του δικτύου, ή από τα 

μέσα μετάδοσης, για παράδειγμα μέσω 

φωνητικού διαύλου, SMS ή βάσει 

πρωτοκόλλου διαδικτύου. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 260 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(260) Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τις 

ακριβείς πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος, την ισοδύναμη πρόσβαση 

για τελικούς χρήστες με αναπηρία και τη 

δρομολόγηση κλήσεων στο πλέον 

κατάλληλο PSAP, η Επιτροπή θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση των 

αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της 

συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας, 

της ποιότητας και της συνέχισης των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στην 

Ένωση. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να 

συνίστανται σε λειτουργικές διατάξεις που 

καθορίζουν τον ρόλο των διαφόρων μερών 

στο πλαίσιο της επικοινωνιακής αλυσίδας, 

για παράδειγμα των παρόχων υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, των φορέων 

εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των PSAP, καθώς και σε 

τεχνικές διατάξεις που καθορίζουν τα 

τεχνικά μέσα για την εκπλήρωση των 

λειτουργικών διατάξεων. Τα μέτρα αυτά 

θα πρέπει να λαμβάνονται με την 

επιφύλαξη της οργάνωσης των υπηρεσιών 

έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη. 

(260) Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τις 

ακριβείς πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος, την ισοδύναμη πρόσβαση 

για τελικούς χρήστες με αναπηρίες και τη 

δρομολόγηση κλήσεων στο πλέον 

κατάλληλο PSAP, η Επιτροπή θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση των 

αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της 

συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας, 

της ποιότητας και της συνέχισης των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στην 

Ένωση. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να 

συνίστανται σε λειτουργικές διατάξεις που 

καθορίζουν τον ρόλο των διαφόρων μερών 

στο πλαίσιο της επικοινωνιακής αλυσίδας, 

για παράδειγμα των παρόχων υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, των φορέων εκμετάλλευσης 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

των PSAP, καθώς και σε τεχνικές 

διατάξεις που καθορίζουν τα τεχνικά μέσα 

για την εκπλήρωση των λειτουργικών 

διατάξεων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 

λαμβάνονται με την επιφύλαξη της 

οργάνωσης των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 260 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (260α) Επί του παρόντος, ένας πολίτης 

στη χώρα Α που χρειάζεται να 

επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης στη χώρα Β δεν μπορεί να το 

κάνει, επειδή οι υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης δεν έχουν μηχανισμό για τη 
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μεταξύ τους επικοινωνία. Η λύση είναι να 

υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ μια ασφαλής βάση 

δεδομένων τηλεφωνικών αριθμών για μια 

κύρια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε 

κάθε χώρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

τηρεί μια ασφαλή βάση δεδομένων με 

τους αριθμούς των ευρωπαϊκών 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 

με τη σύσταση Ε.164, ώστε να 

διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι 

σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 260 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (260β) Οι πρόσφατες τρομοκρατικές 

επιθέσεις στην Ευρώπη έχουν αναδείξει 

την έλλειψη αποτελεσματικών δημόσιων 

συστημάτων προειδοποίησης στα κράτη 

μέλη και σε όλη την Ευρώπη. Έχει καίρια 

σημασία να μπορούν να ενημερώνουν τα 

κράτη μέλη το σύνολο του πληθυσμού σε 

μια καθορισμένη περιοχή σχετικά με εν 

εξελίξει καταστροφές/επιθέσεις ή 

επικείμενες απειλές, μέσω της χρήσης 

των δικτύων και των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της 

ανάπτυξης ενός εθνικού αποτελεσματικού 

συστήματος επικοινωνίας «αντίστροφου 

112» για την προειδοποίηση και τη θέση 

σε επιφυλακή των πολιτών σε περίπτωση 

επικείμενων ή εν εξελίξει φυσικών και/ή 

ανθρωπογενών σοβαρών καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, 

λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων 

εθνικών και περιφερειακών συστημάτων 

και χωρίς να υπονομεύονται οι κανόνες 

ιδιωτικότητας και προστασίας των 

δεδομένων. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 

να αξιολογήσει κατά πόσο είναι σκόπιμο 

να θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ ένα καθολικό, 

προσβάσιμο, διασυνοριακό «σύστημα 

επικοινωνίας αντίστροφου 112» για την 
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προειδοποίηση των πολιτών σε 

περίπτωση επικείμενης ή εξελισσόμενης 

καταστροφής ή σοβαρής κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης στα διάφορα κράτη 

μέλη. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 261 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(261) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι τελικοί χρήστες με αναπηρία 

επωφελούνται από τον ανταγωνισμό και τη 

δυνατότητα επιλογής παρόχων υπηρεσιών 

από τις οποίες επωφελείται και η 

πλειονότητα των τελικών χρηστών, οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν, κατά περίπτωση και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές 

συνθήκες, απαιτήσεις προστασίας του 

καταναλωτή για τους τελικούς χρήστες με 

αναπηρία τις οποίες πρέπει να πληρούν οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί 

να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, την 

απαίτηση από τις επιχειρήσεις να 

προσφέρουν στους τελικούς χρήστες με 

αναπηρία τις υπηρεσίες τους υπό τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των 

τιμολογίων και της ποιότητας, με αυτούς 

που προσφέρουν και στους άλλους 

τελικούς χρήστες του δικτύου τους και να 

χρεώνουν ίδιες τιμές για τις υπηρεσίες 

τους ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο 

επιπλέον κόστος που χρεώνουν οι εν λόγω 

επιχειρήσεις. Άλλες απαιτήσεις μπορούν 

να σχετίζονται με τις ρυθμίσεις χονδρικής 

μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να 

αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικής 

επιβάρυνσης για τους παρόχους 

υπηρεσιών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο οι στόχοι 

της ισότιμης πρόσβασης και επιλογής είναι 

(261) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρίες απολαύουν ίσης πρόσβασης 

και δυνατότητας επιλογής στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(UNCRPD) και με την προσέγγιση 

καθολικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

τελικοί χρήστες με αναπηρίες 

επωφελούνται από τον ανταγωνισμό και τη 

δυνατότητα επιλογής παρόχων υπηρεσιών 

από τις οποίες επωφελείται και η 

πλειονότητα των τελικών χρηστών, οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν, κατά περίπτωση και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές 

συνθήκες, και ύστερα από διαβούλευση με 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 

με αναπηρίες, απαιτήσεις προστασίας του 

καταναλωτή για τελικούς χρήστες με 

αναπηρίες τις οποίες πρέπει να πληρούν οι 

πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφούς 

τερματικού εξοπλισμού. Αυτές οι 

απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, 

συγκεκριμένα, την απαίτηση από τους 

παρόχους να προσφέρουν στους τελικούς 

χρήστες με αναπηρίες τις υπηρεσίες τους 

υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των 

τιμολογίων και της ποιότητας, και της 

πρόσβασης σε συναφή τερματικό 

εξοπλισμό με αυτούς που προσφέρουν και 
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πράγματι δυνατό να επιτευχθούν χωρίς 

αυτά τα μέτρα. 

στους άλλους τελικούς χρήστες του 

δικτύου τους ανεξάρτητα από το 

ενδεχόμενο επιπλέον κόστος που 

επωμίζονται οι εν λόγω πάροχοι. Άλλες 

απαιτήσεις μπορούν να σχετίζονται με τις 

ρυθμίσεις χονδρικής μεταξύ παρόχων. 

Προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία 

υπερβολικής επιβάρυνσης για τους 

παρόχους υπηρεσιών, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν 

κατά πόσο οι στόχοι της ισότιμης 

πρόσβασης και επιλογής είναι πράγματι 

δυνατό να επιτευχθούν χωρίς αυτά τα 

μέτρα. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 262 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(262) Εκτός από τα μέτρα οικονομικής 

προσιτότητας για τους χρήστες με 

αναπηρία που αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία, η οδηγία xxx/ΕΕΕΕ/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες ορίζει διάφορες υποχρεωτικές 

απαιτήσεις για την εναρμόνιση ορισμένων 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας για 

τους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών με αναπηρία και τον 

σχετικό τερματικό εξοπλισμό των 

καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η 

αντίστοιχη υποχρέωση στην παρούσα 

οδηγία με την οποία απαιτούνταν από τα 

κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 

διαθεσιμότητα τερματικού εξοπλισμού 

για χρήστες με αναπηρίες έχει καταστεί 

άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να 

καταργηθεί. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 262 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (262α) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθιστούν διαθέσιμες τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν σχετικά με 

τη λειτουργία των υπηρεσιών που 

προσφέρονται και σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, σε 

προσιτή μορφή. Αυτό σημαίνει ότι το 

περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων και εναλλακτικών λύσεων 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 262 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (262β) Όσον αφορά τους τελικούς 

χρήστες με αναπηρίες, η παρούσα οδηγία 

θα πρέπει να επιδιώκει να αντανακλά 

άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης για 

την εφαρμογή της σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες. Τα εν λόγω μέτρα 

περιλαμβάνουν τις αρχές και τα πρότυπα 

που καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 

2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α. Οι 4 αρχές της 

προσβασιμότητας είναι: η 

αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι 

πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία 

διεπαφής με τον χρήστη πρέπει να 

μπορούν να παρουσιαστούν στους η 

χρήστες με τρόπους που αυτοί να 
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μπορούν να αντιληφθούν· η 

χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα 

συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον 

χρήστη και η πλοήγηση θα πρέπει να 

είναι εύχρηστα· η κατανοησιμότητα, που 

σημαίνει ότι οι πληροφορίες και οι 

λειτουργίες της διεπαφής με τον χρήστη 

θα πρέπει να είναι κατανοητές· και η 

διεξοδικότητα, που σημαίνει ότι το 

περιεχόμενο θα πρέπει να είναι αρκετά 

διεξοδικό ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί 

αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων 

χρηστών, περιλαμβανομένων και 

βοηθητικών τεχνολογιών. Οι εν λόγω 

αρχές της προσβασιμότητας 

μεταφράζονται σε κριτήρια επιτυχίας που 

μπορούν να ελεγχθούν όπως όσα 

αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 

«Απαιτήσεις προσβασιμότητας 

κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών 

ΤΠΕ στην Ευρώπη» (Ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)) 

μέσω εναρμονισμένων προτύπων και μιας 

κοινής μεθοδολογίας για τον έλεγχο της 

συμμόρφωσης του περιεχομένου σε 

ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές 

συσκευές με τις εν λόγω αρχές. Το εν 

λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο εγκρίθηκε 

βάσει της εντολής Μ/376 που εκδόθηκε 

από την Επιτροπή προς τους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 

Μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων 

αναφοράς σε εναρμονισμένα πρότυπα ή 

μέρη αυτών, στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές 

ρήτρες του ευρωπαϊκού προτύπου EN 

301 549 V1.1.2 (2015-04) πρέπει να 

θεωρούνται ως το ελάχιστο μέσον για την 

πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών 

σε ό,τι αφορά την παρούσα οδηγία και 

την ισότιμη πρόσβαση και επιλογή για 

τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες. 

 __________________ 

 1α Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
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για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 

και των εφαρμογών για φορητές συσκευές 

των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ 

L 327 της 2.12.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 265 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(265) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

μπορούν να απολαύουν εγγύησης 

διαλειτουργικότητας για το σύνολο του 

εξοπλισμού ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης 

που πωλείται στην Ένωση. 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. 

(265) Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

μπορούν να απολαύουν εγγύησης 

διαλειτουργικότητας για το σύνολο του 

εξοπλισμού ψηφιακής ραδιοφωνικής και 

τηλεοπτικής λήψης που πωλείται στην 

Ένωση. 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. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 266 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(266) 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 ψηφιακές τηλεοπτικές 

συσκευές, οι οποίοι μπορούν να 

μεταδίδουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 

(266) Είναι επιθυμητό να παρέχεται 

στους καταναλωτές η δυνατότητα να 

επιτυγχάνουν την πληρέστερη δυνατή 

σύνδεση με ραδιοφωνικές και 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 ψηφιακές τηλεοπτικές 

συσκευές, οι οποίοι μπορούν να 

μεταδίδουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
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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 θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 

λειτουργικότητα που σχετίζεται και/ή 

εφαρμόζεται σε συνδέσμους δεν 

περιορίζεται από τους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων, παρόχους 

υπηρεσιών ή κατασκευαστές εξοπλισμού 

και εξακολουθεί να εξελίσσεται 

παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Είναι σκόπιμη η δημιουργία ενός κοινού 

προτύπου για την παρουσίαση και την 

εμφάνιση των συνδεδεμένων τηλεοπτικών 

υπηρεσιών μέσω ενός μηχανισμού 

καθοδηγούμενου από την αγορά, 

δεδομένου ότι θα ωφελούσε τους 

καταναλωτές. Τα κράτη μέλη και η 

Επιτροπή μπορούν να αναλαμβάνουν 

πολιτικές πρωτοβουλίες, συμβατές προς τη 

συνθήκη, για να ενθαρρύνουν την εξέλιξη 

αυτή. 

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 θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 

λειτουργικότητα που σχετίζεται και/ή 

εφαρμόζεται σε συνδέσμους δεν 

περιορίζεται από τους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων, παρόχους 

υπηρεσιών ή κατασκευαστές εξοπλισμού 

και εξακολουθεί να εξελίσσεται 

παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Είναι σκόπιμη η δημιουργία ενός κοινού 

προτύπου για την παρουσίαση και την 

εμφάνιση των συνδεδεμένων τηλεοπτικών 

υπηρεσιών μέσω ενός μηχανισμού 

καθοδηγούμενου από την αγορά, 

δεδομένου ότι θα ωφελούσε τους 

καταναλωτές. Τα κράτη μέλη και η 

Επιτροπή μπορούν να αναλαμβάνουν 

πολιτικές πρωτοβουλίες, συμβατές προς τη 

συνθήκη, για να ενθαρρύνουν την εξέλιξη 

αυτή. Ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός 

ευρείας κατανάλωσης πρέπει να είναι σε 

θέση να λαμβάνει σήμα τουλάχιστον από 

αναλογικές και ψηφιακές μεταδόσεις, 

ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

διασυνοριακή διαλειτουργικότητα. Η 

διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για 

τον καταναλωτικό ραδιοεξοπλισμό 

χαμηλού κόστους ή για τον 

ραδιοεξοπλισμό στον οποίο η λήψη 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών αποτελεί 

απλώς δευτερεύουσα λειτουργία, όπως 

παραδείγματος χάρη ένα κινητό 

τηλέφωνο με δέκτη FM. Επίσης, δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζεται στον 

ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται από 

ραδιοερασιτέχνες, όπως, για παράδειγμα, 

τα έτοιμα συστήματα (kits) 

ραδιοεξοπλισμού προς συναρμολόγηση 

και χρήση από ραδιοερασιτέχνες ή ο 

εξοπλισμός που κατασκευάζεται από 

μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες για 

πειραματικούς και επιστημονικούς 
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σκοπούς που συνδέονται με τον 

ραδιοερασιτεχνισμό. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 269 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(269) 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 ενωσιακό δίκαιο, ενώ θα 

πρέπει να είναι αναλογικές και διαφανείς. 

Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε 

ειδικευμένους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς διαύλους ευρυεκπομπής και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ειδικευμένο πάροχο 

υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 

υποχρεώσεις 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. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρέχουν αντικειμενική 

αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 

«μεταφοράς σήματος» που επιβάλλουν με 

την εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις 

είναι διαφανείς, αναλογικές και σαφώς 

ορισμένες. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 

σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 

παρέχονται επαρκή κίνητρα για αποδοτικές 

επενδύσεις στις υποδομές. Οι υποχρεώσεις 

θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική 

αναθεώρηση τουλάχιστον ανά πέντε έτη, 

προκειμένου να συμβαδίζουν με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις 

(269) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να καθορίζουν αναλογικές 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 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 ενωσιακό 

δίκαιο, ενώ θα πρέπει να είναι αναλογικές 

και διαφανείς. Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς 

σήματος» είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

σε ειδικευμένους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς διαύλους ευρυεκπομπής και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από ειδικευμένο πάροχο 

υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 

υποχρεώσεις 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, όπως η 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η 

πολιτιστική πολυμορφία. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να παρέχουν αντικειμενική 

αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 

«μεταφοράς σήματος» που επιβάλλουν με 

την εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις 

είναι διαφανείς, αναλογικές και σαφώς 

ορισμένες. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να 

σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 

παρέχονται επαρκή κίνητρα για αποδοτικές 

επενδύσεις στις υποδομές. Οι υποχρεώσεις 

θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική 

αναθεώρηση τουλάχιστον ανά πέντε έτη, 
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στην αγορά και να διασφαλίζεται ότι 

εξακολουθούν να είναι ανάλογες προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους. Οι υποχρεώσεις 

θα μπορούσαν, ανάλογα με την περίπτωση, 

να συνεπάγονται την πρόβλεψη ανάλογης 

αποζημίωσης. 

προκειμένου να συμβαδίζουν με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις 

στην αγορά και να διασφαλίζεται ότι 

εξακολουθούν να είναι ανάλογες προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους. Οι υποχρεώσεις 

θα μπορούσαν, ανάλογα με την περίπτωση, 

να συνεπάγονται την πρόβλεψη ανάλογης 

αποζημίωσης. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 269 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (269α) Δεδομένου ότι η πλειονότητα του 

καταναλωτικού εξοπλισμού ψηφιακής 

τηλεόρασης και ραδιοφώνου που 

χρησιμοποιούνται σήμερα δέχεται τόσο 

αναλογικές όσο και ψηφιακές μεταδόσεις, 

δεν υπάρχει πλέον οικονομικός ή 

κοινωνικός λόγος να συνεχίσουν τα κράτη 

μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος» σε αναλογικές και 

ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Αυτό, 

ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλείει 

τέτοιες υποχρεώσεις αναλογικής 

μετάδοσης, εφόσον σημαντικός αριθμός 

χρηστών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 

αναλογικό κανάλι ή όταν η αναλογική 

ραδιοτηλεοπτική μετάδοση είναι το μόνο 

μέσο μετάδοσης. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 270 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(270) Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται 

για τη διανομή ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, 

περιλαμβάνουν την καλωδιακή τηλεόραση, 

την τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου 

διαδικτύου, τα δορυφορικά και τα επίγεια 

(270) Τα δίκτυα και οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται για τη διανομή 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 

στο κοινό, περιλαμβάνουν την καλωδιακή 

τηλεόραση, την τηλεόραση μέσω 
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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. Οι υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος» μπορούν να 

περιλαμβάνουν και τη μετάδοση 

υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών 

με αναπηρία. Συνακολούθως, οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

σχεδιασμένες για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας από τελικούς χρήστες με 

αναπηρία, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού, 

ακουστικής περιγραφής και νοηματικής 

γλώσσας. Λόγω της αυξανόμενης παροχής 

και λήψης υπηρεσιών συνδεδεμένης 

τηλεόρασης και της συνεχιζόμενης 

σημασίας των ηλεκτρονικών οδηγών 

προγράμματος για τις επιλογές των 

χρηστών, η μετάδοση σχετικών με το 

πρόγραμμα δεδομένων που υποστηρίζουν 

τις εν λόγω λειτουργίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

πρωτοκόλλου διαδικτύου, 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. 

Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν και τη μετάδοση 

υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για να 

διευκολύνουν την ισοδύναμη πρόσβαση 

των χρηστών με αναπηρίες. 

Συνακολούθως, οι συμπληρωματικές 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

υπηρεσίες σχεδιασμένες για τη βελτίωση 

της προσβασιμότητας από τελικούς 

χρήστες με αναπηρίες, όπως υπηρεσίες 

τηλεεικονογραφίας, υποτιτλισμού για 

κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, 

ακουστικής περιγραφής, προφορικής 

εκφοράς υποτίτλων και διερμηνείας στη 

νοηματική γλώσσα. Λόγω της 

αυξανόμενης παροχής και λήψης 

υπηρεσιών συνδεδεμένης τηλεόρασης και 

της συνεχιζόμενης σημασίας των 

ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος για 

τις επιλογές των χρηστών, η μετάδοση 

σχετικών με το πρόγραμμα δεδομένων που 

είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των 

λειτουργικών δυνατοτήτων της παροχής 

ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος, 

τηλεκειμένου και σχετικών με το 

πρόγραμμα διευθύνσεων IP μπορεί να 

συμπεριλαμβάνεται σε υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος». 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αφετέρου, σκοπός της είναι να 

εξασφαλισθεί η παροχή, σε ολόκληρη την 

Ένωση, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

καλής ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω 

πραγματικού ανταγωνισμού και επιλογών, 

Αφετέρου, σκοπός της είναι να 

εξασφαλισθεί η παροχή, σε ολόκληρη την 

Ένωση, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

καλής ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω 

πραγματικού ανταγωνισμού και επιλογών, 
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να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις όπου οι 

ανάγκες των τελικών χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μειονεκτούντων χρηστών, δεν 

καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά 

και να καθοριστούν τα αναγκαία 

δικαιώματα τελικού χρήστη. 

να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις όπου οι 

ανάγκες των τελικών χρηστών – 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με 

αναπηρία προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες επί ίσοις όροις 

με τους άλλους – δεν καλύπτονται 

ικανοποιητικά από την αγορά και να 

καθοριστούν τα αναγκαία δικαιώματα 

τελικού χρήστη. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών», οι υπηρεσίες που 

παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και με 

τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα 

απευθείας διαπροσωπικής και 

διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών 

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μεταξύ πεπερασμένου αριθμού προσώπων, 

κατά την οποία τα πρόσωπα που αρχίζουν 

την επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν 

καθορίζουν τον(-ους) αποδέκτη(-ες) της· 

δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες με τις 

οποίες παρέχεται η δυνατότητα 

διαπροσωπικής και διαδραστικής 

επικοινωνίας απλώς ως έλασσον 

χαρακτηριστικό που συνδέεται άρρηκτα 

με άλλη υπηρεσία· 

(5) «υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών», οι υπηρεσίες που 

παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και με 

τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα 

απευθείας διαπροσωπικής και 

διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών 

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μεταξύ πεπερασμένου αριθμού προσώπων, 

κατά την οποία τα πρόσωπα που αρχίζουν 

την επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν 

καθορίζουν τον(-ους) αποδέκτη(-ες) της· 

μια τέτοια υπηρεσία είναι εκ φύσεως 

αμφίδρομη· 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: 

τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, 

για τη χρήση του οποίου μπορεί να 

απαιτείται χρήση κέρματος ή/και 

πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή/και 
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προπληρωμένης κάρτας, 

συμπεριλαμβανομένων των καρτών που 

χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) «φωνητικές επικοινωνίες» : 

υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη 

δημιουργία και τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, 

εθνικών κλήσεων ή εθνικών και διεθνών 

κλήσεων, μέσω αριθμού ή αριθμών που 

υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο 

τηλεφωνικής αριθμοδότησης· 

(32) «φωνητικές επικοινωνίες» : 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και 

τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών 

κλήσεων ή εθνικών και διεθνών κλήσεων, 

μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 

εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης, και η οποία 

περιλαμβάνει άλλα μέσα επικοινωνίας ως 

εναλλακτική λύση στη φωνητική 

επικοινωνία, ειδικά απευθυνόμενα σε 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες, όπως 

υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας (φωνή, 

βίντεο και κείμενο σε πραγματικό χρόνο) 

και βασιζόμενες σε κείμενο και 

βασιζόμενες σε βίντεο υπηρεσίες 

αναμετάδοσης· 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 35 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (35α) «υπηρεσίες αναμετάδοσης»: 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους κωφούς 

ή στα άτομα με προβλήματα ακοής ή 

ομιλίας να επικοινωνούν τηλεφωνικά, 

μέσω διερμηνέα που χρησιμοποιεί 

κείμενο ή νοηματική γλώσσα, με άλλο 

πρόσωπο, κατά τρόπο λειτουργικά 

ισοδύναμο προς την ικανότητα ενός 

ατόμου χωρίς αναπηρία· 
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Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36α) «κείμενο σε πραγματικό χρόνο»: 

επικοινωνία με διαβίβαση του κειμένου 

όπου οι χαρακτήρες διαβιβάζονται από 

τερματικό καθώς δακτυλογραφούνται 

κατά τρόπον ώστε η επικοινωνία να 

γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη χωρίς 

καθυστέρηση· 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) «επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης», 

οι επικοινωνίες μέσω υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών μεταξύ του 

τελικού χρήστη και του PSAP με στόχο να 

ζητηθεί και να ληφθεί βοήθεια έκτακτης 

ανάγκης από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 

(37) «επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης», 

οι επικοινωνίες μέσω υπηρεσιών 

φωνητικής επικοινωνίας και συναφών 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών μεταξύ του τελικού χρήστη 

και του PSAP με στόχο να ζητηθεί και να 

ληφθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης από 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης· 

(Βλέπε τροπολογία 61 του εισηγητή) 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) «πληροφορίες για τον εντοπισμό 

του καλούντος», τα υπό επεξεργασία 

δεδομένα σε δημόσιο δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας, τόσο από την υποδομή 

δικτύου όσο και από συσκευές, που 

υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του 

τερματικού του κινητού του τελικού 
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χρήστη, και σε δημόσιο δίκτυο σταθερής 

τηλεφωνίας, τα δεδομένα για τη φυσική 

διεύθυνση του σημείου τερματισμού της. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προάγουν την πρόσβαση σε πολύ 

υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα 

δεδομένων, τόσο σταθερής όσο και 

κινητής, καθώς και τη χρήση αυτής, από 

όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης· 

α) προάγουν τη διαθεσιμότητα και 

την οικονομική προσιτότητα, καθώς και 

την πρόσβαση σε πολύ υψηλής 

χωρητικότητας συνδεσιμότητα δεδομένων, 

τόσο σταθερής όσο και κινητής, από όλους 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης· 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προάγουν τα συμφέροντα των 

πολιτών της Ένωσης, μεταξύ άλλων 

μακροπρόθεσμα, διασφαλίζοντας 

εκτεταμένη διαθεσιμότητα και χρήση της 

συνδεσιμότητας πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, τόσο της σταθερής όσο και 

της κινητής, και των υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, 

καθιστώντας δυνατή την επίτευξη 

μέγιστων οφελών όσον αφορά την επιλογή, 

την τιμή και την ποιότητα με βάση τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, 

διατηρώντας την ασφάλεια των δικτύων 

και των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας υψηλό 

και ενιαίο επίπεδο προστασίας για τους 

τελικούς χρήστες μέσω των απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων και 

ανταποκρινόμενες στις ανάγκες, όπως 

αυτές για προσιτές τιμές, συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων, ιδίως των χρηστών με 

αναπηρία, των ηλικιωμένων χρηστών και 

δ) προάγουν τα συμφέροντα των 

πολιτών της Ένωσης, μεταξύ άλλων 

μακροπρόθεσμα, διασφαλίζοντας 

εκτεταμένη διαθεσιμότητα και χρήση της 

συνδεσιμότητας πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, τόσο της σταθερής όσο και 

της κινητής, και των υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, 

καθιστώντας δυνατή την επίτευξη 

μέγιστων οφελών όσον αφορά την επιλογή, 

την τιμή και την ποιότητα με βάση τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, 

διατηρώντας την ασφάλεια των δικτύων 

και των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας υψηλό 

και ενιαίο επίπεδο προστασίας για τους 

τελικούς χρήστες μέσω των απαραίτητων 

ειδικών τομεακών κανόνων, 

εξασφαλίζοντας ισοδύναμη πρόσβαση και 

επιλογή για τελικούς χρήστες με 

αναπηρίες και ανταποκρινόμενες στις 

ανάγκες, όπως αυτές για προσιτές τιμές, 
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των χρηστών με ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες. 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως 

των χρηστών με αναπηρίες, των 

ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τη στενή παρακολούθηση της 

ανάπτυξης του διαδικτύου των 

πραγμάτων προκειμένου να 

διασφαλίζονται ο ανταγωνισμός, η 

προστασία του καταναλωτή και η 

κυβερνοασφάλεια· 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών επιτρέπεται, με την 

επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 

ή των δικαιωμάτων χρήσης που 

αναφέρονται στα άρθρα 46 και 88, μόνον 

έπειτα από χορήγηση γενικής άδειας. 

2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, 

με την επιφύλαξη των ειδικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παράγραφος 2 ή των δικαιωμάτων 

χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 

88, μόνον έπειτα από χορήγηση γενικής 

άδειας. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται 

εμπιστευτικές από μια εθνική κανονιστική 

3. Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται 

εμπιστευτικές από μια εθνική κανονιστική 
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ή λοιπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες 

περί επιχειρηματικού απορρήτου ή περί 

της προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η Επιτροπή, ο BEREC και οι 

ενδιαφερόμενες αρχές εξασφαλίζουν την 

εμπιστευτικότητα αυτή. Σύμφωνα με την 

αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι λοιπές 

αρμόδιες αρχές δεν αρνούνται την παροχή 

των ζητούμενων πληροφοριών στην 

Επιτροπή, τον BEREC ή σε άλλη αρχή 

επικαλούμενες λόγους απορρήτου ή την 

ανάγκη διαβούλευσης με τα μέρη που 

παρείχαν τις πληροφορίες. Όταν η 

Επιτροπή, ο BEREC ή μια αρμόδια αρχή 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν 

το απόρρητο των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηριστεί ως απόρρητες από την 

αρχή που τις κατέχει, η τελευταία 

διαβιβάζει τις πληροφορίες κατόπιν 

αιτήματος για τον καθορισμένο σκοπό 

χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε 

περαιτέρω διαβούλευση με τα μέρη που 

παρείχαν τις πληροφορίες. 

ή λοιπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες 

περί επιχειρηματικού απορρήτου ή περί 

της προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η Επιτροπή, ο BEREC και οι 

ενδιαφερόμενες αρχές εξασφαλίζουν την 

εμπιστευτικότητα αυτή. Σύμφωνα με την 

αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι λοιπές 

αρμόδιες αρχές δεν αρνούνται την παροχή 

των ζητούμενων πληροφοριών στην 

Επιτροπή, τον BEREC ή σε άλλη αρχή 

επικαλούμενες λόγους απορρήτου ή την 

ανάγκη διαβούλευσης με τα μέρη που 

παρείχαν τις πληροφορίες. Σε περίπτωση 

κοινοποίησης εμπιστευτικών 

πληροφοριών στην Επιτροπή, τον BEREC 

ή μια αρμόδια αρχή μέσω της εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής, η τελευταία 

ενημερώνει αμέσως τις επιχειρήσεις των 

οποίων οι πληροφορίες κοινοποιούνται. Η 

ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

κοινοποιήθηκαν, τους αποδέκτες και τον 

χρόνο κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων 

βάσει εθνικής νομοθεσίας πλην της 

σχετικής με τη γενική άδεια, οι εθνικές 

κανονιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές 

μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

να παρέχουν μόνον πληροφορίες δυνάμει 

της γενικής άδειας, για δικαιώματα χρήσης 

ή για τις ειδικές υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 

οι οποίες δικαιολογούνται αναλογικά και 

αντικειμενικά για τα εξής: 

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων 

βάσει εθνικής νομοθεσίας πλην της 

σχετικής με τη γενική άδεια, οι εθνικές 

κανονιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές 

μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις 

να παρέχουν μόνον πληροφορίες δυνάμει 

της γενικής άδειας σε κοινή και 

τυποποιημένη μορφή, για δικαιώματα 

χρήσης ή για τις ειδικές υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, 

οι οποίες δικαιολογούνται αναλογικά και 

αντικειμενικά για τα εξής: 
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Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δύνανται να καθιστούν διαθέσιμα 

εργαλεία πληροφόρησης σε τελικούς 

χρήστες, με σκοπό να τους βοηθήσουν να 

καθορίσουν τη διαθεσιμότητα 

συνδεσιμότητας σε διάφορες περιοχές, με 

επίπεδο λεπτομέρειας που είναι χρήσιμο 

προς υποστήριξη της επιλογής τους όσον 

αφορά τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής όσον αφορά την 

προστασία των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και του επιχειρηματικού 

απορρήτου. 

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

καθιστούν διαθέσιμα εργαλεία 

πληροφόρησης σε τελικούς χρήστες, με 

σκοπό να τους βοηθήσουν να καθορίσουν 

τη διαθεσιμότητα συνδεσιμότητας σε 

διάφορες περιοχές, με επίπεδο 

λεπτομέρειας που είναι χρήσιμο προς 

υποστήριξη της επιλογής τους όσον αφορά 

τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, σύμφωνα 

με τις υποχρεώσεις της εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής όσον αφορά την 

προστασία των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και του επιχειρηματικού 

απορρήτου. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, ανάλογα με 

την περίπτωση, ότι οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των 

τελικών χρηστών και των καταναλωτών 

(συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των 

τελικών χρηστών με αναπηρία), των 

κατασκευαστών και των επιχειρήσεων που 

παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών για θέματα 

που άπτονται των δικαιωμάτων του 

συνόλου των τελικών χρηστών και των 

καταναλωτών των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι 

διαθέσιμες στο κοινό, ιδίως όταν έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, ανάλογα με 

την περίπτωση, ότι οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των 

τελικών χρηστών και των καταναλωτών 

(συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των 

καταναλωτών με αναπηρίες), των 

κατασκευαστών και των επιχειρήσεων που 

παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για θέματα 

που άπτονται των δικαιωμάτων του 

συνόλου των τελικών χρηστών και των 

καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 

ισοδύναμης πρόσβασης και της επιλογής 

για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες, 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο 

κοινό, ιδίως όταν έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην αγορά. 
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Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι οι 

εθνικές κανονιστικές αρχές θεσπίζουν 

μηχανισμό διαβούλευσης ώστε στις 

αποφάσεις τους για θέματα που αφορούν 

τον τελικό χρήστη και τα δικαιώματα του 

καταναλωτή όσον αφορά διαθέσιμες στο 

κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, να λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών 

στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι οι 

εθνικές κανονιστικές αρχές θεσπίζουν 

μηχανισμό διαβούλευσης, προσβάσιμο σε 

άτομα με αναπηρίες, ώστε στις αποφάσεις 

τους για θέματα που αφορούν τον τελικό 

χρήστη και τα δικαιώματα του καταναλωτή 

όσον αφορά διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 

συμφέροντα των καταναλωτών στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 

διαφανείς, αμερόληπτες, απλές, ταχείες, 

δίκαιες και μη δαπανηρές εξώδικες 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 

ανεπίλυτων διαφορών τους με επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών δημοσίως διαθέσιμων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, οι 

οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους 

και/ή την εκτέλεση συμβάσεων παροχής 

των εν λόγω δικτύων και/ή υπηρεσιών και 

προκύπτουν από την παρούσα οδηγία. Τα 

κράτη μέλη παρέχουν στην εθνική 

ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα να ενεργεί 

ως φορέας επίλυσης διαφορών. Οι 

διαδικασίες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις 

ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο 

II της οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να χορηγούν πρόσβαση σε αυτές 

τις διαδικασίες σε άλλους τελικούς 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρίες, έχουν πρόσβαση σε 

διαφανείς, αμερόληπτες, απλές, ταχείες, 

δίκαιες και μη δαπανηρές εξώδικες 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 

ανεπίλυτων διαφορών τους με επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών δημοσίως διαθέσιμων 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους 

συμβατικούς όρους και/ή την εκτέλεση 

συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων 

και/ή υπηρεσιών και προκύπτουν από την 

παρούσα οδηγία. Οι πάροχοι δημοσίως 

διαθέσιμων δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν 

απορρίπτουν το αίτημα του καταναλωτή 

για επίλυση διαφοράς με τον καταναλωτή 

μέσω εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 

βάσει σαφών και αποτελεσματικών 

διαδικασιών και κατευθυντήριων 

γραμμών. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
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χρήστες, ιδίως σε πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. 

εθνική ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα να 

ενεργεί ως φορέας επίλυσης διαφορών. Οι 

διαδικασίες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις 

ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο 

II της οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να χορηγούν πρόσβαση σε αυτές 

τις διαδικασίες σε άλλους τελικούς 

χρήστες, ιδίως σε πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

νομοθεσία τους δεν παρακωλύει τη 

λειτουργία γραφείων παραπόνων και την 

παροχή υπηρεσιών ανοικτής γραμμής, 

κατάλληλα κατανεμημένων γεωγραφικά, 

που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 

καταναλωτών και των άλλων τελικών 

χρηστών στην επίλυση των διαφορών. Για 

διαφορές στις οποίες εμπλέκονται 

καταναλωτές και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

524/2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

εν λόγω κανονισμού, με την προϋπόθεση 

ότι ο φορέας επίλυσης διαφορών έχει 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 

το άρθρο 20 της οδηγίας 2013/11/ΕΕ. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

νομοθεσία τους δεν παρακωλύει τη 

λειτουργία γραφείων παραπόνων και την 

παροχή υπηρεσιών ανοικτής γραμμής, 

κατάλληλα κατανεμημένων γεωγραφικά, 

που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 

καταναλωτών και των άλλων τελικών 

χρηστών στην επίλυση των διαφορών. Σε 

περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική αρχή 

έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα 

με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2013/11/ΕΕ, οι διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 

εφαρμόζονται στις διαφορές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, που απορρέουν από 

συμβάσεις που συνάπτονται επιγραμμικά. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) θέματα σχετικά με την 

αριθμοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των 

πεδίων αριθμών, της φορητότητας αριθμών 

και των αναγνωριστικών και θέματα 

σχετικά με τα συστήματα μετατροπής 

β) θέματα σχετικά με την 

αριθμοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των 

πεδίων αριθμών, της φορητότητας αριθμών 

και των αναγνωριστικών και θέματα 

σχετικά με τα συστήματα μετατροπής 
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αριθμών και διευθύνσεων και την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

(αριθμός 112). 

αριθμών και διευθύνσεων, τη 

διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 

πλήρους συνομιλίας και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αριθμός 

112), μεταξύ άλλων για τα άτομα με 

αναπηρίες. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των 

προτύπων και/ή προδιαγραφών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, για την 

παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών 

και/ή λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που 

αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των 

υπηρεσιών και για τη βελτίωση της 

ελευθερίας επιλογής του χρήστη. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των 

προτύπων και/ή προδιαγραφών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, για την 

παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών 

και/ή λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που 

αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και 

διασυνδεσιμότητας των υπηρεσιών με 

σκοπό τη βελτίωση της ελευθερίας 

επιλογής του χρήστη και τη διευκόλυνση 

της αλλαγής παρόχων. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 

επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να 

λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη 

διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την 

ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. 

Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 

μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 

επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον 

υπάρχοντα κίνδυνο. Λαμβάνονται ιδίως 

μέτρα για την αποτροπή και 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 

επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να 

λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη 

διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την 

ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών 

τους. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 

μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν 

επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον 

υπάρχοντα κίνδυνο. Λαμβάνονται ιδίως 

μέτρα για να διασφαλίζεται ότι το 
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ελαχιστοποίηση του αντικτύπου 

συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια χρηστών και άλλων δικτύων και 

υπηρεσιών. 

περιεχόμενο των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών είναι πλήρως 

κρυπτογραφημένο από προεπιλογή, με 

στόχο την αποτροπή και ελαχιστοποίηση 

του αντικτύπου συμβάντων που θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών και άλλων 

δικτύων και υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 

δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

αρμόδια εθνική αρχή κάθε παραβίαση της 

ασφάλειας που είχε σημαντικό αντίκτυπο 

στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε 

δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

αρμόδια εθνική αρχή κάθε συμβάν 

ασφαλείας ή απώλεια ακεραιότητας που 

είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία 

δικτύων ή υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, 

μεγάλο αντίκτυπο στις οικονομικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών διαπροσωπικών υπηρεσιών 

ανεξαρτήτως αριθμών και οι πάροχοι 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που υπόκεινται σε γενική άδεια, οι οποίοι 

έχουν προβεί σε κοινοποίηση ως 

διασυνοριακοί φορείς εκμετάλλευσης, 

πρέπει να προβαίνουν σε κοινοποίηση 

μόνο στην αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους της κύριας εγκατάστασής τους. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ο αριθμός των χρηστών που 

επηρεάζονται από την παραβίαση· 

α) ο αριθμός των χρηστών που 

επηρεάζονται από το συμβάν· 
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Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η διάρκεια της παραβίασης· β) η διάρκεια του συμβάντος· 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το γεωγραφικό εύρος της περιοχής 

που επηρεάζεται από την παραβίαση· 

γ) το γεωγραφικό εύρος της περιοχής 

που επηρεάζεται από το συμβάν· 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ο βαθμός στον οποίο 

διαταράσσεται η λειτουργία της 

υπηρεσίας· 

δ) ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται 

η λειτουργία του δικτύου ή της υπηρεσίας· 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή 

ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές στα άλλα 

κράτη μέλη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA). Η οικεία αρμόδια 

αρχή μπορεί να ενημερώσει το κοινό ή να 

απαιτήσει την ενημέρωση αυτή από τις 

Κατά περίπτωση, η αρχή ενημερώνει τις 

αρμόδιες αρχές στα άλλα κράτη μέλη, 

καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

την Ασφάλεια δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA). Η οικεία αρμόδια αρχή μπορεί 

να ενημερώσει το κοινό ή να απαιτήσει την 

ενημέρωση αυτή από τους παρόχους, 
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επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει ότι η 

αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον. 

εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη του 

συμβάντος είναι προς το δημόσιο 

συμφέρον. Πριν από την ενημέρωση του 

κοινού, η αρμόδια αρχή πρέπει να 

πραγματοποιεί διαβούλευση με τις 

επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 

περίπτωση συγκεκριμένου συμβάντος 

ασφάλειας στα δημόσια δίκτυα 

επικοινωνιών ή στις διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

πάροχοι των εν λόγω δικτύων ή 

υπηρεσιών να ενημερώνουν τους τελικούς 

χρήστες τους για το εν λόγω συμβάν 

ασφάλειας, τους πιθανούς κινδύνους και 

για τυχόν πιθανά προστατευτικά μέτρα ή 

ένδικα μέσα τα οποία μπορούν να 

ληφθούν από τους τελικούς χρήστες. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 109 με στόχο τον 

προσδιορισμό των μέτρων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 

περιλαμβανομένων μέτρων που ορίζουν τις 

περιστάσεις, τη μορφή και τις διαδικασίες 

που ισχύουν για τις απαιτήσεις 

κοινοποίησης. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις βασίζονται στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 

εγκρίνουν πρόσθετες απαιτήσεις προς 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 109 με στόχο τον 

προσδιορισμό των μέτρων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 

περιλαμβανομένων μέτρων που ορίζουν τις 

περιστάσεις, τη μορφή και τις διαδικασίες 

που ισχύουν για τις απαιτήσεις 

κοινοποίησης. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις βασίζονται στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

και τα κράτη μέλη εγκρίνουν μόνο 

πρόσθετες απαιτήσεις στον βαθμό που 
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επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη των 

ουσιωδών κρατικών λειτουργιών, ιδίως 

της εθνικής ασφάλειας, και για τη 

διατήρηση του νόμου και της τάξης. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών 

υπηρεσιών ανεξαρτήτως αριθμών και οι 

πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που υπόκεινται σε γενική 

άδεια, οι οποίοι έχουν προβεί σε 

κοινοποίηση ως διασυνοριακοί φορείς 

εκμετάλλευσης, πρέπει μόνο να 

συμμορφώνονται προς οποιεσδήποτε 

πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις όπως 

επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους της κύριας 

εγκατάστασής τους. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Από... [ημερομηνία], και για να 

συμβάλει στη συνεπή εφαρμογή των 

μέτρων για την ασφάλεια των δικτύων 

και των υπηρεσιών, ο ENISA, κατόπιν 

διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή 

και τον BEREC, εκδίδει κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια 

και τις κοινές προσεγγίσεις για την 

ασφάλεια των δικτύων και των 

υπηρεσιών και για τη χρήση και 

εφαρμογή της πλήρους κρυπτογράφησης. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 40, 

οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την εξουσία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 40, 

οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την εξουσία 
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έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τα μέτρα που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση παραβίασης και τις 

προθεσμίες εφαρμογής, προς τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 

επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό 

έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τα μέτρα που απαιτούνται για την 

πρόληψη ή αντιμετώπιση συμβάντος και 

τις προθεσμίες εφαρμογής, προς τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 

επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό Για 

τους παρόχους υπηρεσιών 

διαπροσωπικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως 

αριθμών και τους παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

υπόκεινται σε γενική άδεια, οι οποίοι 

έχουν προβεί σε κοινοποίηση ως 

διασυνοριακοί φορείς εκμετάλλευσης, 

αρμόδια αρχή είναι εκείνη του κράτους 

μέλους της κύριας εγκατάστασής τους. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να υποβάλλονται σε έλεγχο 

ασφάλειας που διενεργείται από 

ειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα ή αρμόδια 

αρχή και να θέτουν τα σχετικά πορίσματα 

στη διάθεση της αρμόδιας αρχής. Το 

κόστος του ελέγχου επιβαρύνει την 

επιχείρηση. 

β) να υποβάλλονται σε έλεγχο 

ασφάλειας που διενεργείται από 

εσωτερικό ή ειδικευμένο εξωτερικό 

φορέα και να θέτουν τα σχετικά πορίσματα 

στη διάθεση της αρμόδιας αρχής. Το 

κόστος του ελέγχου επιβαρύνει την 

επιχείρηση. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) για επιχειρήσεις που παρέχουν 

διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των 

απαιτήσεων που διατυπώνονται στο 

άρθρο 40. 
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Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Μετά την αξιολόγηση των 

πληροφοριών ή των αποτελεσμάτων των 

ελέγχων ασφάλειας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες προς τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια 

δίκτυα επικοινωνιών ώστε να 

αποκαταστήσουν τις ελλείψεις που έχουν 

εντοπιστεί, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν τα μέτρα που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

συμβάντος και τις προθεσμίες 

εφαρμογής. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2b. Μετά την αξιολόγηση της 

εφαρμογής της παραγράφου 2, οι 

αρμόδιες αρχές μπορούν να αναλάβουν 

δράση, αν κρίνεται απαραίτητο, μέσω εκ 

των υστέρων εποπτικών μέτρων, όταν 

διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μια 

επιχείρηση που παρέχει διαθέσιμες στο 

κοινό υπηρεσίες επικοινωνίας δεν πληροί 

τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο 

άρθρο 40. Τα εν λόγω αποδεικτικά 

στοιχεία μπορούν να υποβάλλονται από 

αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους στο 

οποίο παρέχεται η υπηρεσία. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 41 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2c. Εάν μια επιχείρηση που παρέχει 

διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

επικοινωνίας έχει την κύρια εγκατάστασή 

του ή αντιπρόσωπο σε ένα κράτος μέλος, 

αλλά τα συστήματα δικτύου και 

πληροφοριών του βρίσκονται σε ένα ή 

περισσότερα άλλα κράτη μέλη, η αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους της κύριας 

εγκατάστασης ή του αντιπροσώπου και οι 

αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 

συνεργάζονται και παρέχουν αμοιβαία 

συνδρομή, εφόσον απαιτείται. Αυτή η 

συνδρομή και συνεργασία μπορεί να 

καλύπτουν ανταλλαγές πληροφοριών 

μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών 

και αιτήματα για τη λήψη εποπτικών 

μέτρων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2β. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κατά την αντιμετώπιση 

συμβάντων που οδηγούν σε παραβιάσεις 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 

αρμόδια αρχή συνεργάζεται στενά με τις 

αρχές προστασίας δεδομένων. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η εν λόγω παροχή δεν έχει εμπορικό 

χαρακτήρα ή είναι βοηθητική για άλλη 

εμπορική δραστηριότητα ή δημόσια 

υπηρεσία η οποία δεν εξαρτάται από τη 

Όταν η εν λόγω παροχή δεν έχει εμπορικό 

χαρακτήρα ή είναι βοηθητική για άλλη 

εμπορική δραστηριότητα ή δημόσια 

υπηρεσία η οποία δεν εξαρτάται από τη 
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μεταφορά σημάτων στα δίκτυα αυτά, κάθε 

επιχείρηση, δημόσια αρχή ή τελικός 

καταναλωτής που παρέχει την εν λόγω 

πρόσβαση δεν υπόκειται σε καμία γενική 

άδεια για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 

το άρθρο 12, σε υποχρεώσεις όσον αφορά 

τα δικαιώματα των τελικών χρηστών 

σύμφωνα με το μέρος III τίτλος III της 

παρούσας οδηγίας ούτε σε υποχρεώσεις 

διασύνδεσης των δικτύων τους σύμφωνα 

με το άρθρο 59 παράγραφος 1. 

μεταφορά σημάτων στα δίκτυα αυτά, κάθε 

επιχείρηση, δημόσια αρχή ή χρήστης που 

παρέχει την εν λόγω πρόσβαση δεν 

υπόκειται σε καμία γενική άδεια για την 

παροχή δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 

το άρθρο 12, σε υποχρεώσεις όσον αφορά 

τα δικαιώματα των χρηστών σύμφωνα με 

το μέρος III τίτλος III της παρούσας 

οδηγίας, σε υποχρεώσεις διασύνδεσης των 

δικτύων τους σύμφωνα με το άρθρο 59 

παράγραφος 1 ούτε σε υποχρέωση 

ταυτοποίησης τρίτων μερών που 

χρησιμοποιούν την εν λόγω πρόσβαση. Τα 

άτομα που παρέχουν τη συγκεκριμένη 

πρόσβαση με μη κερδοσκοπικά κριτήρια 

δεν καθίστανται υπόλογα για τις 

πληροφορίες που διαβιβάζονται από 

τρίτους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

πρόσβασης. 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν εμποδίζουν 

τους παρόχους δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 

επιτρέπουν την πρόσβαση στα δίκτυά τους 

για το κοινό, μέσω ασύρματων τοπικών 

δικτύων, τα οποία είναι δυνατό να είναι 

εγκατεστημένα σε χώρους τελικού χρήστη, 

με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με 

τους εφαρμοστέους όρους γενικής άδειας 

και της συναίνεσης του τελικού χρήστη 

κατόπιν ενημέρωσης. 

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να 

εμποδίζουν τους παρόχους δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών να επιτρέπουν την πρόσβαση 

στα δίκτυά τους για το κοινό, μέσω 

ασύρματων τοπικών δικτύων, τα οποία 

είναι δυνατό να είναι εγκατεστημένα σε 

χώρους τελικού χρήστη, με την επιφύλαξη 

της συμμόρφωσης με την ισχύουσα γενική 

άδεια, της ρητής συναίνεσης του τελικού 

χρήστη κατόπιν ενημέρωσης και της 

προϋπόθεσης ότι το εύρος ζώνης που 

συμφωνείται από τον τελικό χρήστη δεν 

επηρεάζεται/μειώνεται. Οι τελικοί 

χρήστες που συμφωνούν να καθιστούν 

διαθέσιμα τα ασύρματα τοπικά δίκτυα 

που διατίθενται στο κοινό μέσω του 

τερματικού εξοπλισμού τους και/ή οι 

οποίοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών στην οποία έχουν εγγραφεί, 

δεν θεωρούνται ποτέ υπεύθυνοι για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

αναλαμβάνει άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που συνδέεται μέσω του 

ασύρματου τοπικού δικτύου. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω πρόσβαση σε τρίτους δεν είναι 

επιζήμια για τους όρους της πρόσβασης 

του τελικού χρήστη και διασφαλίζουν ότι 

οι πληροφορίες εξακολουθούν να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 95. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέτουν και προσφέρουν 

ενεργά, με σαφήνεια και διαφάνεια, 

προϊόντα ή συγκεκριμένες προσφορές που 

επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες τους 

να παρέχουν πρόσβαση σε τρίτους μέσω 

ασύρματου τοπικού δικτύου. 

Για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών μπορούν να διαθέτουν και 

προσφέρουν ενεργά, με σαφήνεια και 

διαφάνεια, προϊόντα ή συγκεκριμένες 

προσφορές που επιτρέπουν στους τελικούς 

χρήστες τους, εφόσον ζητηθεί, να 

παρέχουν πρόσβαση σε τρίτους μέσω 

ασύρματου τοπικού δικτύου. Η ευθύνη για 

πράξεις τρίτων μέσω της πρόσβασης σε 

εξοπλισμό RLAN ενός τελικού χρήστη, 

βαρύνει τον πάροχο και τους τρίτους που 

επιζητούν πρόσβαση. 
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Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Σύμφωνα, ιδίως, με την 

αιτιολογική σκέψη 19 της οδηγίας 

2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι 

κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

απόδειξης της συμμόρφωσης του 

συνδυασμού ραδιοεξοπλισμού και 

λογισμικού, σε περίπτωση που το εν λόγω 

λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται, να 

μελετάται, να τροποποιείται και να 

διανέμεται ελεύθερα από οποιονδήποτε, 

ακόμη και αφού τροποποιηθεί. Οι 

κατασκευαστές αυτοί δεν περιορίζουν τα 

δικαιώματα των χρηστών να εγκαθιστούν 

το εν λόγω λογισμικό στον 

ραδιοεξοπλισμό τους. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ενεργώντας 

με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του 

άρθρου 3, ενθαρρύνουν και, κατά 

περίπτωση, εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την 

κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, 

καθώς και τη διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών, ασκώντας τις αρμοδιότητές 

τους κατά τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει 

οικονομική απόδοση, βιώσιμο 

ανταγωνισμό, την ανάπτυξη δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας, αποδοτική 

επένδυση και καινοτομία, και παρέχει το 

μέγιστο όφελος στους τελικούς χρήστες. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 

καθοδήγηση και δημοσιοποιούν τις 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ενεργώντας 

με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του 

άρθρου 3, ενθαρρύνουν και, κατά 

περίπτωση, εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την 

κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, 

καθώς και τη διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας, και των 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

ασκώντας τις αρμοδιότητές τους κατά 

τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική 

απόδοση, βιώσιμο ανταγωνισμό, την 

ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής 
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διαδικασίες που εφαρμόζονται για την 

απόκτηση πρόσβασης και διασύνδεσης, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις και οι φορείς 

εκμετάλλευσης με περιορισμένη 

γεωγραφική εμβέλεια μπορούν να 

επωφελούνται από τις επιβαλλόμενες 

υποχρεώσεις. 

χωρητικότητας, αποδοτική επένδυση και 

καινοτομία, και παρέχει το μέγιστο όφελος 

στους τελικούς χρήστες. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές παρέχουν καθοδήγηση 

και δημοσιοποιούν τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται για την απόκτηση 

πρόσβασης και διασύνδεσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης 

με περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια 

μπορούν να επωφελούνται από τις 

επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. 

Εξασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις 

διαλειτουργικότητας παραμένουν 

αναλογικές και δεν παρεμποδίζουν τις 

δυνατότητες καινοτομίας των παροχών 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που επενδύουν στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις 

και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, 

υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που 

υπόκεινται σε γενική άδεια και ελέγχουν 

την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες να 

καθιστούν τις υπηρεσίες τους 

διαλειτουργικές· 

β) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις 

και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, 

υποχρεώσεις ώστε οι υπηρεσίες που 

συνδέονται με το δημόσιο τηλεφωνικό 

δίκτυο μεταγωγής μέσω χορηγούμενου 

πόρου αριθμοδότησης ή που επιτρέπουν 

επικοινωνία με αριθμό ή αριθμούς σε 

εθνικά ή διεθνή σχέδια τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης, να καθίστανται 

διαλειτουργικές, συμπεριλαμβανομένου 

του κειμένου σε πραγματικό χρόνο και 

των βιντεοκλήσεων· 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

υποχρεώσεις σε παρόχους υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών να καθιστούν τις 

υπηρεσίες τους διαλειτουργικές, ιδίως όταν 

η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης ή η διατερματική συνδεσιμότητα 

μεταξύ τελικών χρηστών κινδυνεύει λόγω 

έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις 

και όποτε είναι τεχνικά εφικτό, 

υποχρεώσεις σε παρόχους υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών να 

καθιστούν τις υπηρεσίες τους 

διαλειτουργικές, ιδίως όταν ο 

αποτελεσματικός ανταγωνισμός, η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

ή η διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ 

τελικών χρηστών κινδυνεύει λόγω 

έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στον βαθμό που αυτό είναι 

απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα πρόσβασης των τελικών 

χρηστών σε υπηρεσίες ψηφιακών 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που 

προσδιορίζει το κράτος μέλος, 

υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να 

παρέχουν πρόσβαση στις λοιπές ευκολίες 

οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙI, 

μέρος ΙΙ, υπό δίκαιες, εύλογες και 

αμερόληπτες προϋποθέσεις. 

δ) στον βαθμό που αυτό είναι 

απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα πρόσβασης των τελικών 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 

τελικών χρηστών με αναπηρίες, σε 

υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών 

εκπομπών που προσδιορίζει το κράτος 

μέλος, υποχρεώσεις σε φορείς 

εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση 

στις λοιπές ευκολίες οι οποίες αναφέρονται 

στο παράρτημα ΙI, μέρος ΙΙ, υπό δίκαιες, 

εύλογες και αμερόληπτες προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) όταν η Επιτροπή, βάσει έκθεσης 

που είχε ζητήσει από τον BEREC, έχει 

διαπιστώσει σημαντική απειλή για την 

αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ii) όταν η Επιτροπή, βάσει έκθεσης 

που είχε ζητήσει από τον BEREC, έχει 

διαπιστώσει σημαντική απειλή για την 

αποτελεσματική πρόσβαση ή για τη 
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έκτακτης ανάγκης ή για τη διατερματική 

συνδεσιμότητα μεταξύ τελικών χρηστών 

σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τη 

φύση και το περιεχόμενο τυχόν 

υποχρέωσης που είναι δυνατό να 

επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 110 

παράγραφος 4. 

διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ 

τελικών χρηστών, η οποία σχετίζεται με 

έλλειψη διαλειτουργικότητας των 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών με ιδιαίτερα 

ευρεία πελατειακή βάση, σε ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη ή σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγκρίνει 

εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τη 

φύση και το περιεχόμενο τυχόν 

υποχρέωσης που είναι δυνατό να 

επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 110 

παράγραφος 4. 

 Η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης ή η διατερματική συνδεσιμότητα 

μεταξύ τελικών χρηστών δεν θα 

θεωρείται ότι κινδυνεύουν αν ο πάροχος 

δεν έχει ιδιαίτερα σημαντική απήχηση ή 

πελατειακή βάση. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μετά από διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή, ο BEREC 

δύναται να εκδίδει απόφαση για την 

ταυτοποίηση διακρατικών αγορών 
σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου περί 

ανταγωνισμού και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 

υπόψη τη σύσταση και τις κατευθυντήριες 

γραμμές περί ΣΙΑ που εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 62. Ο BEREC 

διεξάγει ανάλυση της δυνητικής 

διακρατικής αγοράς, εάν η Επιτροπή ή 

τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενες εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές υποβάλουν 

αιτιολογημένο αίτημα παρέχοντας 

υποστηρικτικά στοιχεία. 

1. Μετά από διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές, η Επιτροπή δύναται, 

λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη 

του BEREC και ενεργώντας σύμφωνα με 

τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισμού 

και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη 

σύσταση και τις κατευθυντήριες γραμμές 

περί ΣΙΑ που εκδίδονται σύμφωνα με το 

άρθρο 62, να εκδίδει απόφαση για την 

ταυτοποίηση μιας διακρατικής αγοράς. 
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Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών 

που καθορίζονται στην απόφαση, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι οικείες 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές πραγματοποιούν 

από κοινού την ανάλυση αγοράς, 

λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις 

κατευθυντήριες γραμμές περί ΣΙΑ και 

αποφασίζουν έπειτα από συνεννόηση για 

την τυχόν επιβολή, διατήρηση, 

τροποποίηση ή άρση των κανονιστικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

65 παράγραφος 4. Οι ενδιαφερόμενες 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές γνωστοποιούν 

από κοινού στην Επιτροπή τα σχέδια 

μέτρων τους σχετικά με την ανάλυση της 

αγοράς και τυχόν ρυθμιστικές υποχρεώσεις 

δυνάμει των άρθρων 32 και 33. 

Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών 

που καθορίζονται στην απόφαση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οικείες 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές πραγματοποιούν 

από κοινού την ανάλυση αγοράς, 

λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους τις 

κατευθυντήριες γραμμές περί ΣΙΑ και 

αποφασίζουν έπειτα από συνεννόηση για 

την τυχόν επιβολή, διατήρηση, 

τροποποίηση ή άρση των κανονιστικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

65 παράγραφος 4. Οι ενδιαφερόμενες 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές γνωστοποιούν 

από κοινού στην Επιτροπή τα σχέδια 

μέτρων τους σχετικά με την ανάλυση της 

αγοράς και τυχόν ρυθμιστικές υποχρεώσεις 

δυνάμει των άρθρων 32 και 33. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών και 

διαδικασιών συνεπένδυσης που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου 

εδαφίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

εξασφαλίζουν ότι οι προσφορές και 

διαδικασίες αυτές συμμορφώνονται με τα 

κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα IV. 

Κατά την αξιολόγηση των συμφωνιών 

συνεπένδυσης που αναφέρονται στην 

πρώτη παράγραφο, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές εξασφαλίζουν ότι οι προσφορές και 

διαδικασίες αυτές συμμορφώνονται με τα 

κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα IV. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι τελικοί χρήστες στην επικράτειά 

τους έχουν πρόσβαση σε προσιτή τιμή, 

λαμβανομένων υπόψη ειδικών εθνικών 

συνθηκών, σε διαθέσιμες υπηρεσίες 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 

και φωνητικών επικοινωνιών στην 

ποιότητα που καθορίζεται στην επικράτειά 

τους, συμπεριλαμβανομένης της 

υποκείμενης σύνδεσης, τουλάχιστον σε 

σταθερή θέση. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι καταναλωτές στην επικράτειά τους 

έχουν πρόσβαση σε προσιτή τιμή, 

λαμβανομένων υπόψη ειδικών εθνικών 

συνθηκών, σε διαθέσιμη ευρυζωνική 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες 

φωνητικών επικοινωνιών στην ποιότητα 

που καθορίζεται στην επικράτειά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης 

σύνδεσης, σε σταθερή θέση. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να εξασφαλίζουν την οικονομική 

προσιτότητα υπηρεσιών που δεν 

παρέχονται σε σταθερή θέση, εφόσον 

κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 

εξασφαλιστεί η πλήρης κοινωνική και 

οικονομική συμμετοχή ενός καταναλωτή 

στην κοινωνία. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 

λειτουργικές υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 με σκοπό να αντανακλώνται 

επαρκώς οι υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η 

πλειονότητα των τελικών χρηστών στην 

επικράτειά τους. Προς τον σκοπό αυτό, η 

λειτουργική υπηρεσία πρόσβασης στο 

2. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του BEREC, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν την 

ελάχιστη δυναμικότητα της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 με σκοπό 

να αντανακλώνται οι υπηρεσίες που 

χρησιμοποιεί η πλειονότητα των 
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διαδίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να 

υποστηρίζει το ελάχιστο σύνολο 

υπηρεσιών που ορίζεται στο παράρτημα V. 

καταναλωτών σε σταθερή θέση στην 

επικράτειά τους ή σε τμήματα αυτής, που 

είναι απολύτως απαραίτητες για να 

εξασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική 

συμμετοχή στην κοινωνία. Προς τον 

σκοπό αυτό, η υπηρεσία πρόσβασης στο 

διαδίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να 

παραδίδει το εύρος ζώνης που είναι 

απαραίτητο για να υποστηριχθεί το 

ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών που ορίζεται 

στο παράρτημα V. 

 Έως … [18 μήνες μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], ο 

BEREC, προκειμένου να συμβάλει στη 

συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

μετά από διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή, 

λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα 

δεδομένα της Επιτροπής (Eurostat), 

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 

επιτρέπουν στις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να ορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου 

εύρους ζώνης, που να υποστηρίζουν 

τουλάχιστον το ελάχιστο σύνολο 

υπηρεσιών που αναφέρονται στο 

παράρτημα V και να αντανακλούν τη 

μέση διαθεσιμότητα εύρους ζώνης για 

την πλειονότητα του πληθυσμού σε κάθε 

κράτος μέλος. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 

γραμμές επικαιροποιούνται κάθε δύο 

χρόνια ώστε να αποτυπωθούν οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στα 

καταναλωτικά πρότυπα χρήσης. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν τελικός χρήστης υποβάλει 

σχετικό αίτημα, η σύνδεση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 είναι δυνατό να 

3. Όταν καταναλωτής υποβάλει 

σχετικό αίτημα, η σύνδεση που αναφέρεται 

στις παραγράφους 1 και 1α, είναι δυνατό 
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περιορίζεται στην υποστήριξη μόνο 

φωνητικών επικοινωνιών. 

να περιορίζεται στην υποστήριξη μόνο 

φωνητικών επικοινωνιών. 

(Συνδέεται με την τροπολογία στην παράγραφο 1α). 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

επεκτείνουν τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου σε πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς ως τελικούς χρήστες. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

παρακολουθούν την εξέλιξη και το επίπεδο 

των λιανικών τιμολογίων των διαθέσιμων 

στην αγορά υπηρεσιών που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 79 

παράγραφος 1, ιδίως σε σχέση με τις 

εθνικές τιμές και το εθνικό εισόδημα 

τελικού χρήστη. 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

παρακολουθούν την εξέλιξη και το επίπεδο 

των λιανικών τιμολογίων των διαθέσιμων 

στην αγορά υπηρεσιών που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 79 

παράγραφος 1, ιδίως σε σχέση με τις 

εθνικές τιμές και το εθνικό εισόδημα 

καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν τα κράτη μέλη διαπιστώνουν 

ότι, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 

συνθηκών, οι τιμές λιανικής για τις 

υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 

2. Όταν τα κράτη μέλη διαπιστώνουν 

ότι, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 

συνθηκών, οι τιμές λιανικής για τις 

υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 
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79 παράγραφος 1 δεν είναι οικονομικά 

προσιτές, επειδή οι τελικοί χρήστες με 

χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες αποκλείονται από την πρόσβαση 

στις εν λόγω υπηρεσίες, δύνανται να 

απαιτούν από επιχειρήσεις που παρέχουν 

τις εν λόγω υπηρεσίες να προσφέρουν σε 

αυτούς τους τελικούς χρήστες 

τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες 

διαφορετικές από τις προσφερόμενες υπό 

τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη δύνανται να 

απαιτούν από τις εν λόγω επιχειρήσεις να 

εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια, 

συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής 

στάθμισης των τιμών, σε όλη την 

επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

ότι οι τελικοί χρήστες που δικαιούνται 

αυτές τις τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες 

έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης με 

επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 79 

παράγραφος 1 και ότι η εν λόγω 

επιχείρηση τούς παρέχει επαρκές χρονικό 

διάστημα διαθεσιμότητας αριθμού και 

αποφεύγεται η αδικαιολόγητη αποσύνδεση 

της υπηρεσίας. 

79 παράγραφος 1 δεν είναι οικονομικά 

προσιτές, επειδή οι καταναλωτές με 

χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες αποκλείονται από την πρόσβαση 

στις εν λόγω υπηρεσίες, απαιτούν από τους 

παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών να 

προσφέρουν σε αυτούς τους καταναλωτές 

τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες 

διαφορετικές από τις προσφερόμενες υπό 

τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη απαιτούν από 

τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν 

κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης 

της γεωγραφικής στάθμισης των τιμών, σε 

όλη την επικράτεια. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές που 

δικαιούνται αυτές τις τιμολογιακές 

επιλογές ή δέσμες έχουν δικαίωμα 

σύναψης σύμβασης με επιχείρηση που 

παρέχει τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται 

στο άρθρο 79 παράγραφος 1. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι η εν λόγω 

επιχείρηση παρέχει ικανοποιητική 

χρονική περίοδο διαθεσιμότητας ενός 

αριθμού και αποφεύγει την αδικαιολόγητη 

αποσύνδεση της υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν τιμολογιακές 

επιλογές ή δέσμες σε τελικούς χρήστες με 

χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

τηρούν ενήμερες τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές σχετικά με τις λεπτομέρειες των εν 

λόγω προσφορών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές εξασφαλίζουν ότι οι όροι υπό τους 

οποίους οι επιχειρήσεις παρέχουν 

τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, είναι πλήρως 

διαφανείς και ότι δημοσιεύονται και 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν τιμολογιακές 

επιλογές ή δέσμες σε καταναλωτές με 

χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

τηρούν ενήμερες τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές σχετικά με τις λεπτομέρειες των εν 

λόγω προσφορών. Με την επιφύλαξη της 

ελευθερίας του καταναλωτή να επιλέξει 

οποιονδήποτε πάροχο, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 

όροι υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις 

παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες, 
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εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της 

μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές δύνανται να απαιτούν 

την τροποποίηση ή την ανάκληση 

συγκεκριμένων καθεστώτων. 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, είναι 

πλήρως διαφανείς και ότι δημοσιεύονται 

και εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 

92 και την αρχή της μη διακριτικής 

μεταχείρισης. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές δύνανται να απαιτούν την 

τροποποίηση ή την ανάκληση 

συγκεκριμένων καθεστώτων. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, 

να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στήριξη σε 

τελικούς χρήστες με χαμηλό εισόδημα ή 

ειδικές κοινωνικές ανάγκες με σκοπό την 

εξασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας 

των υπηρεσιών λειτουργικής πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών τουλάχιστον σε σταθερή 

θέση. 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, 

να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται περαιτέρω 

στήριξη σε καταναλωτές με χαμηλό 

εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες με 

σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής 

προσιτότητας των υπηρεσιών πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και φωνητικών 

επικοινωνιών τουλάχιστον σε σταθερή 

θέση. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 

μπορούν επίσης να διασφαλίσουν την 

παροχή στήριξης στους καταναλωτές με 

χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές 

ανάγκες για υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας, όταν κρίνουν ότι είναι 

απαραίτητο για να διασφαλισθεί η 

πλήρης κοινωνική και οικονομική 

συμμετοχή καταναλωτή στην κοινωνία. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, 

ότι παρέχεται κατάλληλη στήριξη σε 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες, ή ότι 

λαμβάνονται άλλα ειδικά μέτρα, με σκοπό 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, 

ότι παρέχεται κατάλληλη στήριξη σε 

καταναλωτές με αναπηρίες, και ότι 

λαμβάνονται άλλα ειδικά μέτρα, με σκοπό 



 

PE602.838v03-00 106/170 AD\1133855EL.docx 

EL 

να διασφαλίζεται ότι ο σχετικός 

τερματικός εξοπλισμός, ο ειδικός 

εξοπλισμός και οι ειδικές υπηρεσίες που 

βελτιώνουν την ισοδύναμη πρόσβαση είναι 

οικονομικά προσιτοί. 

να διασφαλίζεται ότι ο σχετικός 

τερματικός εξοπλισμός είναι προσβάσιμος 

σε άτομα με αναπηρίες, ο ειδικός 

εξοπλισμός και οι ειδικές υπηρεσίες που 

βελτιώνουν την ισοδύναμη πρόσβαση είναι 

προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί. Το 

μέσο κόστος του υπηρεσιών 

αναμετάδοσης για καταναλωτές με 

αναπηρίες πρέπει να είναι ισοδύναμο με 

εκείνο των υπηρεσιών φωνητικής 

επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 79. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

επεκτείνουν τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου σε πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς ως τελικούς χρήστες. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 81 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν κράτος μέλος έχει αποδείξει 

δεόντως, λαμβανομένων υπόψη των 

αποτελεσμάτων της γεωγραφικής έρευνας 

η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 

22 παράγραφος 1, ότι η διαθεσιμότητα, σε 

σταθερή θέση, υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών 

δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό τις 

συνήθεις εμπορικές συνθήκες ή μέσω 

άλλων δυνητικών εργαλείων δημόσιας 

πολιτικής, δύναται να επιβάλλει 

κατάλληλες υποχρεώσεις καθολικής 

1. Όταν κράτος μέλος έχει 

διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας, 

εφόσον είναι διαθέσιμα, η οποία 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 22 

παράγραφος 1, ή εφόσον η εθνική 

ρυθμιστική αρχή θεωρήσει επαρκή τα  

εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία, ότι η 

διαθεσιμότητα, σε σταθερή θέση, 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 

παράγραφος 2, και υπηρεσίας φωνητικών 

επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να 

εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές 
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υπηρεσίας ώστε να ικανοποιείται κάθε 

εύλογο αίτημα για πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες στην επικράτειά του. 

συνθήκες ή μέσω άλλων δυνητικών 

εργαλείων δημόσιας πολιτικής στην 

επικράτειά του ή σε διάφορα τμήματά 

της, δύναται να επιβάλλει κατάλληλες 

υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ώστε 

να ικανοποιείται κάθε εύλογο αίτημα για 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στα 

σχετικά τμήματα της επικράτειάς του. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 81 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 

πλέον αποδοτική και ενδεδειγμένη 

προσέγγιση για τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, 

υπηρεσίας λειτουργικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών, με σεβασμό στις 

αρχές της αντικειμενικότητας, της 

διαφάνειας, της μη διακριτικής 

μεταχείρισης και της αναλογικότητας. Τα 

κράτη μέλη επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν 

τις στρεβλώσεις της αγοράς, 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. 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 

πλέον αποδοτική και ενδεδειγμένη 

προσέγγιση για τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας, σε σταθερή θέση, 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 

παράγραφος 2, και υπηρεσίας φωνητικών 

επικοινωνιών, με σεβασμό στις αρχές της 

αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη 

διακριτικής μεταχείρισης και της 

αναλογικότητας. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει διάθεση της υπηρεσίας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 

υπηρεσίας φωνητικής επικοινωνίας μέσω 

ενσύρματων ή ασύρματων τεχνολογιών. 

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 

ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις της 

αγοράς, 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. 
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Τροπολογία  140 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 81 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ειδικότερα, όταν τα κράτη μέλη 

αποφασίζουν να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, 

σε σταθερή θέση, υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσία φωνητικών επικοινωνιών, 

δύνανται να ορίζουν μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να 

εγγυώνται τη διαθεσιμότητα, σε σταθερή 

θέση, υπηρεσίας λειτουργικής πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών προκειμένου να 

καλύπτεται το σύνολο της εθνικής 

επικράτειας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίζουν διαφορετικές επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των 

λειτουργικών υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών σε 

σταθερή θέση και/ή για να καλύπτουν 

διαφορετικά μέρη της εθνικής επικράτειας. 

3. Ειδικότερα, όταν τα κράτη μέλη 

αποφασίζουν να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, 

σε σταθερή θέση, υπηρεσίας πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσία 

φωνητικών επικοινωνιών, δύνανται να 

ορίζουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι 

οποίες θα πρέπει να εγγυώνται τη 

διαθεσιμότητα, σε σταθερή θέση, 

υπηρεσίας λειτουργικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών προκειμένου να 

καλύπτεται το σύνολο της εθνικής 

επικράτειας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίζουν διαφορετικές επιχειρήσεις ή 

ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση 

και/ή για να καλύπτουν διαφορετικά μέρη 

της εθνικής επικράτειας. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 81 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν τα κράτη μέλη ορίζουν 

επιχειρήσεις, σε μέρος ή στο σύνολο της 

εθνικής επικράτειας, στις οποίες 

αναθέτουν την υποχρέωση να 

εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, σε 

σταθερή θέση, υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών, 

χρησιμοποιούν προς τον σκοπό αυτό 

αποτελεσματικό, αντικειμενικό και 

4. Όταν τα κράτη μέλη ορίζουν 

παρόχους, σε μέρος ή στο σύνολο της 

εθνικής επικράτειας ως παρόχους στους 

οποίους αναθέτουν την υποχρέωση να 

εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, σε 

σταθερή θέση, υπηρεσίας πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών, χρησιμοποιούν 

προς τον σκοπό αυτό αποτελεσματικό, 

αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό 
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διαφανή μηχανισμό ορισμού χωρίς 

διακρίσεις, μέσω του οποίου καμία 

επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των 

προτέρων από τον ορισμό. Οι εν λόγω 

μέθοδοι ορισμού εξασφαλίζουν ότι οι 

λειτουργικές υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών σε 

σταθερή θέση παρέχονται με τρόπο 

οικονομικά αποδοτικό και είναι δυνατό να 

χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται το 

καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 84. 

ορισμού χωρίς διακρίσεις, μέσω του 

οποίου κανένας πάροχος δεν αποκλείεται 

εκ των προτέρων από τον ορισμό. Οι εν 

λόγω μέθοδοι ορισμού εξασφαλίζουν ότι οι 

υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση 

παρέχονται με τρόπο οικονομικά 

αποδοτικό και είναι δυνατό να 

χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται το 

καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 84. 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 81 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση που επιχείρηση που 

έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 

προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή 

το σύνολο των οικείων στοιχείων δικτύου 

τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική 

οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, 

ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως 

την εθνική ρυθμιστική αρχή, ώστε αυτή να 

έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις 

επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης συναλλαγής 

στην παροχή πρόσβασης, σε σταθερή 

θέση, υπηρεσίας λειτουργικής πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών. Η εθνική 

ρυθμιστική αρχή δύναται να επιβάλλει, να 

τροποποιεί ή να αποσύρει ειδικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 

παράγραφος 2. 

5. Σε περίπτωση που πάροχος που 

έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 

προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή 

το σύνολο των οικείων στοιχείων δικτύου 

τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική 

οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, 

ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως 

την εθνική ρυθμιστική αρχή, ώστε αυτή να 

έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις 

επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης συναλλαγής 

στην παροχή πρόσβασης, σε σταθερή 

θέση, υπηρεσίας πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών. Η εθνική 

ρυθμιστική αρχή δύναται να επιβάλλει, να 

τροποποιεί ή να αποσύρει ειδικές 

υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν να 

εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ή την 

οικονομική προσιτότητα υπηρεσιών εκτός 

από τις υπηρεσίας λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών σε 

σταθερή θέση, οι οποίες ίσχυαν πριν από 

την [ημερομηνία], αν η ανάγκη για αυτές 

τις υπηρεσίες αποδεικνύεται δεόντως 

λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 

περιστάσεων. Όταν τα κράτη μέλη ορίζουν 

επιχειρήσεις σε μέρος ή στο σύνολο της 

εθνικής επικράτειας για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών, εφαρμόζεται το άρθρο 

81. Η χρηματοδότηση αυτών των 

υποχρεώσεων συνάδει με το άρθρο 85. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

συνεχίσουν να εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα ή την οικονομική 

προσιτότητα υπηρεσιών εκτός από τις 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 

παράγραφος 2, και υπηρεσίας φωνητικών 

επικοινωνιών σε σταθερή θέση, οι οποίες 

ίσχυαν πριν από την [ημερομηνία], αν η 

ανάγκη για αυτές τις υπηρεσίες 

διαπιστώνεται λαμβανομένων υπόψη των 

εθνικών περιστάσεων. Όταν τα κράτη μέλη 

ορίζουν παρόχους σε μέρος ή στο σύνολο 

της εθνικής επικράτειας για την παροχή 

των εν λόγω υπηρεσιών, εφαρμόζεται το 

άρθρο 81. Η χρηματοδότηση αυτών των 

υποχρεώσεων συνάδει με το άρθρο 85. 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 82 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, το αργότερο 3 έτη 

μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας και στη συνέχεια μία φορά 

ετησίως. 

2. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο μέχρι ... [3 έτη μετά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 

και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά 

κάθε 3 έτη. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 83 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών 

πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 

79, εκείνες οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 79, 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών 

πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 

79, οι πάροχοι υπηρεσιών φωνητικών 

επικοινωνιών και πρόσβασης στο 
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81 και 82 καθορίζουν όρους και 

προϋποθέσεις έτσι ώστε ο τελικός χρήστης 

να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 

για ευκολίες ή υπηρεσίες, που δεν είναι 

απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την 

αιτούμενη υπηρεσία. 

διαδίκτυο,σύμφωνα με τα άρθρα 79, 81 

και 82 καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις 

έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να μην είναι 

υποχρεωμένος να πληρώνει για ευκολίες ή 

υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε 

υποχρεωτικές για την αιτούμενη υπηρεσία. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 83 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εκείνες οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις 

υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών που 

αναφέρονται στο άρθρο 79 και 

εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 80 

παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και 

υπηρεσίες που περιγράφονται στο 

παράρτημα VΙ μέρος Α, προκειμένου οι 

τελικοί χρήστες να μπορούν να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 

δαπάνες τους και θέτουν σε εφαρμογή 

σύστημα ώστε να αποφεύγεται τυχόν 

αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών για τους τελικούς 

χρήστες που έχουν το σχετικό δικαίωμα, 

συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου 

μηχανισμού για τον έλεγχο του διαρκούς 

ενδιαφέροντος για τη χρήση της 

υπηρεσίας. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εκείνες οι πάροχοι υπηρεσιών φωνητικών 

επικοινωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 

79 και εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 

80 παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και 

υπηρεσίες που περιγράφονται στο 

παράρτημα VΙ μέρος Α, προκειμένου οι 

καταναλωτές να μπορούν να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 

δαπάνες τους και θέτουν σε εφαρμογή 

σύστημα ώστε να αποφεύγεται τυχόν 

αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας 

φωνητικών επικοινωνιών για τους 

καταναλωτές που έχουν το σχετικό 

δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου 

κατάλληλου μηχανισμού για τον έλεγχο 

του διαρκούς ενδιαφέροντος για τη χρήση 

της υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

κρίνουν ότι η παροχή υπηρεσίας 

λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 

παράγραφος 2, και υπηρεσίας φωνητικών 

υπηρεσιών, , όπως προβλέπεται στα άρθρα 

Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

κρίνουν ότι η παροχή υπηρεσίας 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσίας φωνητικών υπηρεσιών, 

όπως προβλέπεται στα άρθρα 79, 80 και 
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79, 80 και 81, ή η συνέχιση υφιστάμενων 

καθολικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 82, ενδέχεται να συνιστά 

αθέμιτη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις 

που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες ζητούν 

αντισταθμιστικό αντάλλαγμα, υπολογίζουν 

το καθαρό κόστος παροχής της. 

81, ή η συνέχιση υφιστάμενων καθολικών 

υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

82, ενδέχεται να συνιστά αθέμιτη 

επιβάρυνση για τους παρόχους αυτών των 

υπηρεσιών ζητούν αντισταθμιστικό 

αντάλλαγμα, υπολογίζουν το καθαρό 

κόστος παροχής της. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υπολογίζουν το καθαρό κόστος της 

υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο 

όφελος που αποκομίζει μια επιχείρηση 

που παρέχει υπηρεσία λειτουργικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 2, 

και υπηρεσία φωνητικών υπηρεσιών, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 79, 80 και 81 ή 

συνεχίζει την παροχή υφιστάμενων 

καθολικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 82, σύμφωνα με το παράρτημα 

VII, ή 

α) υπολογίζουν το καθαρό κόστος της 

υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο 

όφελος που αποκομίζει ένας πάροχος 

υπηρεσίας λειτουργικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παράγραφος 2, και υπηρεσία 

φωνητικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται 

στα άρθρα 79, 80 και 81 ή συνεχίζει την 

παροχή υφιστάμενων καθολικών 

υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

82, σύμφωνα με το παράρτημα VII, ή 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον, βάσει του υπολογισμού του 

καθαρού κόστους που αναφέρεται στο 

άρθρο 84, οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

αποφαίνονται ότι μια επιχείρηση υφίσταται 

αθέμιτη επιβάρυνση, τα κράτη μέλη 

αποφασίζουν, μετά από αίτηση της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης να εισάγουν 

μηχανισμό αποζημίωσης της εν λόγω 

επιχείρησης για το καθορισμένο καθαρό 

κόστος, υπό διαφανείς συνθήκες από 

δημόσια κονδύλια. Μόνο το καθαρό 

Εφόσον, βάσει του υπολογισμού του 

καθαρού κόστους που αναφέρεται στο 

άρθρο 84, οι εθνικές κανονιστικές αρχές 

αποφαίνονται ότι μια επιχείρηση υφίσταται 

αθέμιτη επιβάρυνση, τα κράτη μέλη 

αποφασίζουν, μετά από αίτηση της 

ενδιαφερόμενης επιχείρησης να εισάγουν 

μηχανισμό αποζημίωσης της εν λόγω 

επιχείρησης για το καθορισμένο καθαρό 

κόστος, υπό διαφανείς συνθήκες από 
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κόστος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 84, των υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στα άρθρα 79, 81 και 82 

είναι δυνατό να χρηματοδοτείται. 

δημόσια κονδύλια. 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίζουν ή να διατηρούν έναν 

μηχανισμό για τον επιμερισμό του 

καθαρού κόστους των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας, που απορρέουν 

από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 81, μεταξύ των παρόχων 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των επιχειρήσεων που 

παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν ή 

διατηρούν τέτοιο μηχανισμό 

επανεξετάζουν τη λειτουργία του 

τουλάχιστον κάθε τρία έτη, προκειμένου 

να προσδιορίζεται ποια στοιχεία του 

καθαρού κόστους θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να επιμερίζονται βάσει 

του μηχανισμού και ποια θα πρέπει να 
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αντισταθμίζονται από δημόσια κονδύλια. 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Μόνο το καθαρό κόστος, όπως 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84, 

των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα 

άρθρα 79, 81 και 82 είναι δυνατό να 

χρηματοδοτείται. 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1δ. Όταν το καθαρό κόστος 

επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 1α, 

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχει 

μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο 

διαχειρίζεται η εθνική ρυθμιστική αρχή ή 

φορέας ανεξάρτητος από τους 

δικαιούχους, υπό την εποπτεία της 

εθνικής ρυθμιστικής αρχής. 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1ε. 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 ΙV, μέρος Β. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να μην 

απαιτούν τη συνεισφορά επιχειρήσεων ο 
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εθνικός κύκλος εργασιών των οποίων δεν 

υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο. 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1στ. 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. 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 86 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν το κόστος των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας, πρόκειται να 

υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 85, οι 

εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν 

ότι οι αρχές που διέπουν τον υπολογισμό 

του καθαρού κόστους, καθώς και οι 

λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 

δημοσιοποιούνται. 

1. Όταν το κόστος των υποχρεώσεων 

καθολικής υπηρεσίας, πρόκειται να 

υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, οι 

εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν 

ότι οι αρχές που διέπουν τον υπολογισμό 

του καθαρού κόστους, καθώς και οι 

λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 

δημοσιοποιούνται. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 87 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη προάγουν τον 6. Τα κράτη μέλη προάγουν τον 
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ασύρματο εφοδιασμό πόρων 

αριθμοδότησης – εφόσον είναι τεχνικά 

εφικτός – για να διευκολύνεται η αλλαγή 

παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τελικούς 

χρήστες εκτός των καταναλωτών, ιδίως 

παρόχους και χρήστες υπηρεσιών μηχανής 

προς μηχανή. 

ασύρματο εφοδιασμό πόρων 

αριθμοδότησης – εφόσον είναι τεχνικά 

εφικτός – για να διευκολύνεται η αλλαγή 

παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τελικούς 

χρήστες, ιδίως παρόχους και χρήστες 

υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή. 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση οδηγίας 

Τίτλος III – άρθρο 91 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 91α 

 Ρήτρα εξαίρεσης 

 Ο Τίτλος ΙΙΙ, με την εξαίρεση των 

άρθρων 92 και 93, δεν εφαρμόζεται στις 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, οι οποίες είναι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται 

στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 92 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν 

εφαρμόζουν καμία διακριτική απαίτηση ή 

όρο παροχής πρόσβασης ή χρήσης σε 

τελικούς χρήστες βάσει της εθνικότητας ή 

του τόπου κατοικίας του τελικού χρήστη, 

εκτός αν οι εν λόγω διαφορές είναι 

αντικειμενικά αιτιολογημένες. 

Οι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν 

εφαρμόζουν καμία διακριτική απαίτηση ή 

όρο παροχής πρόσβασης ή χρήσης σε 

τελικούς χρήστες στην Ένωση βάσει της 

εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας ή 

εγκατάστασης του τελικού χρήστη, εκτός 

αν οι εν λόγω διαφορές είναι αντικειμενικά 

αιτιολογημένες. 
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Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 92 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 92α 

 Ενδοενωσιακές κλήσεις 

 1.  Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών δεν εφαρμόζουν τιμολόγια 

στις ενδοενωσιακές υπηρεσίες σταθερών 

και κινητών επικοινωνιών που 

τερματίζουν σε άλλο κράτος μέλος τα 

οποία είναι υψηλότερα από τα τιμολόγια 

για υπηρεσίες που τερματίζουν στο ίδιο 

κράτος μέλος, εκτός εάν δικαιολογείται 

από τη διαφορά στα τέλη τερματισμού. 

 2.  Έως τις ... (το αργότερο έξι μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας), ο BEREC, κατόπιν 

διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και σε στενή συνεργασία με την 

Επιτροπή, εκδίδει κατευθυντήριες 

γραμμές για την ανάκτηση αυτών των 

αντικειμενικά αιτιολογημένων 

διαφορετικών εξόδων δυνάμει της 

παραγράφου 1. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές εξασφαλίζουν 

ότι τυχόν διαφορές βασίζονται αυστηρά 

σε υφιστάμενα άμεσα έξοδα που 

πραγματοποιεί ο πάροχος με την παροχή 

των διασυνοριακών υπηρεσιών. 

 3. Έως τις ...  το αργότερο (ένα έτος 

μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας και στη συνέχεια σε ετήσια 

βάση), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσκομίζει έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των υποχρεώσεων της 

παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένης 

μιας αξιολόγησης της εξέλιξης των 

τιμολογίων της ενδοενωσιακής 

επικοινωνίας. 
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Τροπολογία  161 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα εθνικά μέτρα για την πρόσβαση 

των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και 

εφαρμογές ή τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών 

και εφαρμογών από τους τελικούς χρήστες 

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

βασικές ελευθερίες, όπως διασφαλίζονται 

από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ένωσης και τις γενικές αρχές του 

ενωσιακού δικαίου. 

1. Τα εθνικά μέτρα για την πρόσβαση 

των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και 

εφαρμογές ή τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών 

και εφαρμογών από τους τελικούς χρήστες 

μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

βασικές ελευθερίες, όπως διασφαλίζονται 

από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ένωσης («ο Χάρτης») και τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου. 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 93 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα μέτρα αυτά, όσον αφορά την 

πρόσβαση των τελικών χρηστών ή τη 

χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρμογών 

από τους τελικούς χρήστες μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία 

ενδέχεται να περιορίζουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα ή ελευθερίες, είναι δυνατό να 

επιβάλλονται μόνον εφόσον προβλέπονται 

από τον νόμο και με σεβασμό στην ουσία 

των εν λόγω δικαιωμάτων ή ελευθεριών, 

είναι κατάλληλα, αναλογικά και 

απαραίτητα, και ανταποκρίνονται 

πραγματικά σε στόχους γενικού 

ενδιαφέροντος αναγνωρισμένους από την 

Ένωση ή στην ανάγκη να προστατευτούν 

τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων 

σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου, 

περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

νομικής προστασίας και των 

διαδικαστικών εγγυήσεων. Συνακολούθως, 

2. Τα μέτρα όσον αφορά την 

πρόσβαση των τελικών χρηστών ή τη 

χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρμογών 

από τους τελικούς χρήστες μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία 

ενδέχεται να περιορίζουν την άσκηση των 

δικαιωμάτων ή των ελευθεριών που 

αναγνωρίζονται από τον Χάρτη, είναι 

δυνατό να επιβάλλονται μόνον εφόσον 

προβλέπονται από τον νόμο και με 

σεβασμό στην ουσία των εν λόγω 

δικαιωμάτων ή ελευθεριών, είναι 

κατάλληλα, αναλογικά και απαραίτητα, και 

ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους 

γενικού ενδιαφέροντος αναγνωρισμένους 

από την Ένωση ή στην ανάγκη να 

προστατευτούν τα δικαιώματα και οι 

ελευθερίες άλλων σύμφωνα με το άρθρο 

52 παράγραφος 1 του Χάρτη και τις 

γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος 
αποτελεσματικής νομικής προστασίας και 

των διαδικαστικών εγγυήσεων. 
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τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ληφθούν 

μόνον εφόσον τηρείται η αρχή του 

«τεκμηρίου αθωότητας» και υπάρχει 

σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική 

ζωή. Εξασφαλίζεται δίκαιη και 

αμερόληπτη προκαταρκτική διαδικασία, 

περιλαμβανομένου και του δικαιώματος 

ακροάσεως του ενδιαφερομένου ή των 

ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις και 

διαδικασίες σε αποδεδειγμένως επείγουσες 

περιπτώσεις σύμφωνα με τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξασφαλίζεται το 

δικαίωμα αποτελεσματικού και έγκαιρου 

ελέγχου της νομιμότητας. 

Συνακολούθως, τα εν λόγω μέτρα μπορούν 

να ληφθούν μόνον εφόσον τηρείται η αρχή 

του «τεκμηρίου αθωότητας» και υπάρχει 

σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική 

ζωή. Εξασφαλίζεται δίκαιη και 

αμερόληπτη προκαταρκτική διαδικασία, 

περιλαμβανομένου και του δικαιώματος 

ακροάσεως του ενδιαφερομένου ή των 

ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις και 

διαδικασίες σε αποδεδειγμένως επείγουσες 

περιπτώσεις σύμφωνα με τον Χάρτη. 

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα 

αποτελεσματικού και έγκαιρου ελέγχου 

της νομιμότητας. 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 11 

και το άρθρο 52 παράγραφος 1 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 

δεν επιβάλλουν γενική και χωρίς διάκριση 

διατήρηση όλων των δεδομένων κίνησης 

και θέσης όλων των συνδρομητών και 

εγγεγραμμένων χρηστών που σχετίζονται 

με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τους. 

 

Τροπολογία  164 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 94 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 

θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις 

προστασίας των τελικών χρηστών σχετικά 

με τα θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα τίτλο, οι οποίες αποκλίνουν από 

τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 

θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις 

προστασίας των τελικών χρηστών ή 

γενικούς όρους αδειοδότησης σχετικά με 

τα θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα τίτλο, οι οποίες αποκλίνουν από 
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τίτλο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο 

ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 

εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 

προστασίας, εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στον παρόντα τίτλο. 

τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 

τίτλο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο 

ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 

εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 

προστασίας, εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στον παρόντα τίτλο. 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο, 

συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής 

σύμβασης, αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της τελικής σύμβασης, επιπλέον 

των απαιτήσεων πληροφόρησης που 

ορίζονται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ. Τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο παρέχονται με σαφή, 

ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 

τρόπο. Κατόπιν αιτήματος του 

καταναλωτή ή άλλων τελικών χρηστών, 

αντίγραφο των πληροφοριών παρέχεται 

επίσης σε σταθερό μέσο και σε μορφές 

προσιτές σε τελικούς χρήστες με 

αναπηρία. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί 

με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 

προσφορά, οι πάροχοι διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών εκτός από υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιακών 

ανεξαρτήτως αριθμών, παρέχουν τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα 

1. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί 

με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 

προσφορά, η οποία υπόκειται σε 

οποιοδήποτε είδος αμοιβής, οι πάροχοι 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

υπηρεσιών μετάδοσης που 
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άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, 

ανεξάρτητα από το ποσό τυχόν πληρωμής 

που πρέπει να πραγματοποιηθεί, καθώς 

και τις ακόλουθες πληροφορίες με σαφή 

και κατανοητό τρόπο: 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή, 

παρέχουν, όπου αρμόζει, τις ακόλουθες 

πληροφορίες στον καταναλωτή, στο βαθμό 

που οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν 

υπηρεσία την οποία παρέχουν. 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) τα τυχόν ελάχιστα επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών, στον βαθμό που 

αυτά προσφέρονται, και σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που 

πρόκειται να εκδοθούν μετά από 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 

όσον αφορά: 

i) τα τυχόν ελάχιστα επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών, στον βαθμό που 

αυτά προσφέρονται, και σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που 

πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 

άρθρο 97 παράγραφος 2, μετά από 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 

όσον αφορά: 

– για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο: τουλάχιστον τον χρόνο 

αναμονής, τις διακυμάνσεις χρόνου 

επιστροφής πακέτων, την απώλεια 

πακέτων, 

– για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο: τουλάχιστον τον χρόνο 

αναμονής, τις διακυμάνσεις χρόνου 

επιστροφής πακέτων, την απώλεια 

πακέτων, 

– για τις διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών: τουλάχιστον τον χρόνο για 

την αρχική σύνδεση, την πιθανότητα 

αποτυχίας, τις καθυστερήσεις στη 

σηματοδότηση της κλήσης και 

– για τις διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών, τουλάχιστον τον χρόνο για 

την αρχική σύνδεση, την πιθανότητα 

αποτυχίας, τις καθυστερήσεις στη 

σηματοδότηση της κλήσης σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΧ της παρούσας οδηγίας 

και 

 

– για τις υπηρεσίες εκτός από 

υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 

του κανονισμού 2015/2120: τις 

εξασφαλισμένες ειδικές παραμέτρους 

ποιότητας, 

– για τις υπηρεσίες εκτός από 

υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 

του κανονισμού 2015/2120: τις 

εξασφαλισμένες ειδικές παραμέτρους 

ποιότητας, 

 Όταν δεν παρέχονται τα ελάχιστα επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών, πρέπει να γίνεται 

σχετική μνεία. 
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Τροπολογία  168 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν 

τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του 

κανονισμού 2015/2120, τυχόν 

περιορισμούς που επιβάλλονται από τον 

πάροχο στη χρήση του παρεχόμενου 

τερματικού εξοπλισμού· 

ii) με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν 

τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του 

κανονισμού 2015/2120, τυχόν τέλη και 

περιορισμούς που επιβάλλονται από τον 

πάροχο στη χρήση του παρεχόμενου 

τερματικού εξοπλισμού και, όπου αρμόζει, 

σύντομες τεχνικές πληροφορίες για τη 

σωστή λειτουργία του εξοπλισμού που 

έχει επιλέξει ο καταναλωτής· 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και 

επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της 

σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών· 

β) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και 

επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης, όπου 

αρμόζει, ρητής αναφοράς στα νόμιμα 

δικαιώματα των καταναλωτών που έχουν 

εφαρμογή σε περίπτωση αθέτησης της 

σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών ή σε περίπτωση 

συμβάντος ασφάλειας, που έχει 

γνωστοποιηθεί στον πάροχο, το οποίο 

οφείλεται σε γνωστά τρωτά σημεία του 

λογισμικού ή του υλισμικού για τα οποία 

έχουν εκδοθεί διορθώσεις από τον 

κατασκευαστή ή τον προγραμματιστή και 

όταν ο πάροχος δεν έχει εφαρμόσει αυτές 

τις διορθώσεις ή δεν έχει λάβει άλλα 

κατάλληλα αντίμετρα· 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ως μέρος των πληροφοριών 

σχετικά με τις τιμές: 

γ) ως μέρος των πληροφοριών 

σχετικά με τις τιμές και τα μέσα αμοιβής: 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) τις λεπτομέρειες των τιμολογιακών 

προγραμμάτων βάσει της σύμβασης και, 

κατά περίπτωση, τους όγκους 

επικοινωνιών (MB, λεπτά, SMS) που 

περιλαμβάνονται ανά περίοδο 

τιμολόγησης, και την τιμή για 

συμπληρωματικές μονάδες επικοινωνίας, 

i) τις λεπτομέρειες του 

συγκεκριμένου τιμολογιακού 

προγράμματος ή προγραμμάτων βάσει της 

σύμβασης και, για κάθε εν λόγω 

τιμολογιακό πρόγραμμα, τους τύπους 

υπηρεσιών που παρέχονται, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των όγκων επικοινωνιών (MB, λεπτά, 

SMS) που περιλαμβάνονται ανά περίοδο 

τιμολόγησης, και την τιμή για 

συμπληρωματικές μονάδες επικοινωνίας, 

 

Τροπολογία  172 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο -i α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) στην περίπτωση τιμολογιακού 

προγράμματος ή προγραμμάτων με 

προκαθορισμένο όγκο επικοινωνιών, τη 

δυνατότητα των καταναλωτών να 

μεταφέρουν τυχόν μη χρησιμοποιημένο 

όγκο από την προηγούμενη περίοδο 

τιμολόγησης στην επόμενη, όταν η 

δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται στη 

σύμβαση, 
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Τροπολογία  173 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο -i β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ β) οι διευκολύνσεις για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας των 

λογαριασμών και την παρακολούθηση 

του επιπέδου κατανάλωσης, 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο -i γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 13 

του κανονισμού 2016/679,  πληροφορίες 

σχετικά με το δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας ή συλλέγονται 

στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας, 

 

Τροπολογία  175 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο  iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) τις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες 

μετά την πώληση και τα τέλη συντήρησης, 

και 

iv) τις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες 

μετά την πώληση, συντήρησης και 

υποστήριξης των πελατών και για τα τέλη 

συντήρησης, και 

 

Τροπολογία  176 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) τις τυχόν επιβαρύνσεις σχετικά με ii) τις τυχόν διαδικασίες και 
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την αλλαγή παρόχου και τη φορητότητα 

αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, και 

ρυθμίσεις για αποζημίωση και επιστροφή 

λόγω καθυστέρησης ή κατάχρησης της 

αλλαγής παρόχου, 

επιβαρύνσεις σχετικά με την αλλαγή 

παρόχου και τη φορητότητα αριθμών και 

άλλων αναγνωριστικών, και ρυθμίσεις για 

αποζημίωση και επιστροφή λόγω 

καθυστέρησης ή κατάχρησης της αλλαγής 

παρόχου, 

 

Τροπολογία  177 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) τις τυχόν επιβαρύνσεις λόγω 

πρόωρης λήξης της σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανάκτησης 

κόστους όσον αφορά τερματικό εξοπλισμό 

και άλλα πλεονεκτήματα προώθησης, 

iii) τις τυχόν επιβαρύνσεις λόγω 

πρόωρης λήξης της σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 

το ξεκλείδωμα τερματικού εξοπλισμού 

και τυχόν ανάκτησης κόστους όσον αφορά 

τερματικό εξοπλισμό, 

 

Τροπολογία  178 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) για δέσμες υπηρεσιών, τους όρους 

λήξης της δέσμης ή των στοιχείων της, 

iv) για δέσμες υπηρεσιών, τους όρους 

λήξης της δέσμης ή των στοιχείων της, 

όπου αρμόζει, 

 

Τροπολογία  179 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) στ) τα μέσα κίνησης των 

διαδικασιών επίλυσης των διαφορών 

σύμφωνα με το άρθρο 25· 

στ) στ) τα μέσα κίνησης των 

διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 

διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το 

άρθρο 25· 
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Τροπολογία  180 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τους τυχόν περιορισμούς όσον 

αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης και/ή τις πληροφορίες 

για τον εντοπισμό του καλούντος λόγω 

έλλειψης δυνατότητας τεχνικής 

εφαρμογής· 

- τους τυχόν περιορισμούς όσον 

αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης και/ή τις πληροφορίες 

για τον εντοπισμό του καλούντος λόγω 

έλλειψης δυνατότητας τεχνικής 

εφαρμογής, εφόσον η υπηρεσία επιτρέπει 

σε τελικούς χρήστες να δημιουργούν 

εθνικές κλήσεις προς έναν αριθμό σε ένα 

εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης· 

 

Τροπολογία  181 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 

εφαρμόζονται επίσης στις πολύ μικρές ή 

μικρές επιχειρήσεις ως τελικούς χρήστες, 

εκτός εάν έχουν συμφωνήσει ρητώς να 

παραιτηθούν από το σύνολο ή από μέρη 

των διατάξεων αυτών. 

3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 6 

εφαρμόζονται επίσης στις πολύ μικρές ή 

μικρές επιχειρήσεις και στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως τελικούς 

χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 

ρητώς να παραιτηθούν από το σύνολο ή 

από μέρη των διατάξεων αυτών. 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Έως την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος συν 12 μήνες], ο BEREC εκδίδει 

απόφαση σχετικά με υπόδειγμα 

συνοπτικής σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζονται τα κύρια στοιχεία των 

απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2. Αυτά τα κύρια 

5. Έως την [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος συν 12 μήνες], η Επιτροπή, αφού 

διαβουλευθεί με τον BEREC, εγκρίνει 

υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης, με την 

οποία προσδιορίζονται τα κύρια στοιχεία 

των απαιτήσεων πληροφοριών σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 και 2. Αυτά τα κύρια 
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στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον 

ολοκληρωμένες πληροφορίες για: 

στοιχεία περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, 

συνοπτικές πληροφορίες για: 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του 

παρόχου, 

α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου και, 

εφόσον είναι διαφορετικά, τα στοιχεία 

επικοινωνίας για την υποβολή 

καταγγελιών, 

β) τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε 

παρεχόμενης υπηρεσίας, 

β) τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε 

παρεχόμενης υπηρεσίας, 

γ) τις αντίστοιχες τιμές, γ) τις αντίστοιχες τιμές, 

δ) τη διάρκεια της σύμβασης και τους 

όρους για την ανανέωση και τη λήξη, 

δ) τη διάρκεια της σύμβασης και τους 

όρους για την ανανέωση και τη λήξη, 

ε) τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα για 

τελικούς χρήστες με αναπηρία, 

ε) τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα για 

τελικούς χρήστες με αναπηρία, 

στ) όσον αφορά τις υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2120. 

στ) όσον αφορά τις υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2120. 

 Το υπόδειγμα αυτό δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από μία πλευρά σελίδας A4. 

Είναι ευανάγνωστο. Σε περίπτωση που σε 

μία και μόνο σύμβαση περιλαμβάνονται 

διαφορετικές υπηρεσίες, μπορεί να 

χρειαστεί η προσθήκη και άλλων 

σελίδων, αλλά το έγγραφο περιορίζεται 

συνολικά σε τρεις σελίδες. 

 Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 

εκτελεστική πράξη που καθορίζει το 

υπόδειγμα που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο. Η εν λόγω εκτελεστική 

πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 110 παράγραφος 4. 

Οι πάροχοι που υπόκεινται στις 

υποχρεώσεις βάσει των παραγράφων 1 έως 

4 συμπληρώνουν δεόντως το εν λόγω 

υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης με τις 

απαιτούμενες πληροφορίες και το 

παρέχουν στους καταναλωτές, καθώς και 

στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 

πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η 

συνοπτική σύμβαση αποτελεί 

Οι πάροχοι που υπόκεινται στις 

υποχρεώσεις βάσει των παραγράφων 1 έως 

4 συμπληρώνουν δεόντως το εν λόγω 

υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης με τις 

ισχύουσες πληροφορίες και το παρέχουν 

στους καταναλωτές, στις πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις και τους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πριν από 

τη σύναψη της σύμβασης ή, όταν αυτό δεν 

είναι δυνατόν, χωρίς αδικαιολόγητη 
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αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. καθυστέρηση στο εξής. 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και οι πάροχοι διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών προσφέρουν 

στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρήση 

καθεμίας από τις εν λόγω υπηρεσίες που 

χρεώνεται βάσει κατανάλωσης είτε χρόνου 

ή όγκου. Η διευκόλυνση αυτή 

περιλαμβάνει την πρόσβαση σε έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο 

κατανάλωσης των υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται σε τιμολογιακό 

πρόγραμμα. 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης 

στο διαδίκτυο και οι πάροχοι διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών προσφέρουν 

στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρήση 

καθεμίας από τις εν λόγω υπηρεσίες που 

χρεώνεται βάσει κατανάλωσης είτε χρόνου 

ή όγκου. Η διευκόλυνση αυτή 

περιλαμβάνει την πρόσβαση σε έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο 

κατανάλωσης των υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται σε τιμολογιακό 

πρόγραμμα. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών με βάση τον αριθμό 

παρέχουν στους καταναλωτές συμβουλές 

σχετικά με το βέλτιστο τιμολόγιο που 

αφορούν τις υπηρεσίες τους κατόπιν 

αιτήσεως και, το αργότερο, τρεις μήνες 

πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της 

σύμβασης. 

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν στο εθνικό 

τους δίκαιο συμπληρωματικές απαιτήσεις 

που ισχύουν για υπηρεσίες πρόσβασης 

στο Διαδίκτυο και υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών και υπηρεσίες μετάδοσης που 
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χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή ώστε 

να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών σε σχέση 

με τις απαιτήσεις πληροφόρησης που 

εκτίθενται στις παραγράφων (1) και (2) 

του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 

μπορούν επίσης να διατηρούν ή να 

θεσπίζουν στο εθνικό τους δίκαιο 

διατάξεις που να εμποδίζουν προσωρινά 

την περαιτέρω χρήση της εκάστοτε 

υπηρεσίας όταν υπάρχει υπέρβαση ενός 

χρηματικού ορίου ή ορίου όγκου, που 

καθορίζεται από την αρμόδια αρχή΄.  

 

Τροπολογία  185 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στο παράρτημα VIII 

δημοσιεύονται σε μορφή που είναι σαφής, 

κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη από τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός από υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, ή από την ίδια 

την εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές δύνανται να 

προσδιορίζουν πρόσθετες απαιτήσεις σε 

σχέση με τη μορφή υπό την οποία πρέπει 

να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

διασφαλίζουν, όταν η παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών υπόκειται σε όρους 

και προϋποθέσεις, ότι οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στο παράρτημα VIII 

δημοσιεύονται σε μορφή που είναι σαφής, 

κατανοητή, μηχαναγνώσιμη και εύκολα 

προσβάσιμη, συμπεριλαμβανομένων, 

ειδικότερα, των τελικών χρηστών με 

αναπηρίες, από τους παρόχους υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, και τους 

παρόχους διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

και υπηρεσιών μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή. Οι εν 

λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται 

τακτικά. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν 

στο εθνικό τους δίκαιο συμπληρωματικές 

απαιτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

διαφάνειας που καθορίζονται στην 

παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  186 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 96 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες έχουν 

πρόσβαση ατελώς σε τουλάχιστον ένα 

ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης που τους 

επιτρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν 

τις τιμές και τα τιμολόγια, καθώς και την 

ποιότητα των επιδόσεων των διαφόρων 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες έχουν 

πρόσβαση ατελώς σε τουλάχιστον ένα 

ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης που τους 

επιτρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν 

τις τιμές και τα τιμολόγια, και, όπου 

αρμόζει, σε ενδεικτικά στοιχεία που 

αφορούν την ποιότητα των επιδόσεων των 

διαφόρων υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και των διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών. 

 

Τροπολογία  187 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δημοσιοποιεί με σαφήνεια τους 

οικείους ιδιοκτήτες και φορείς 

εκμετάλλευσης· 

β) δημοσιοποιεί με σαφήνεια τους 

ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του 

εργαλείου σύγκρισης· 

 

Τροπολογία  188 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) περιλαμβάνουν τις τιμές και τα 

τιμολόγια, καθώς και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο για τους 

τελικούς χρήστες που είναι επιχειρήσεις 

όσο και τους τελικούς χρήστες που είναι 

καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  189 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις 

απαιτήσεις των στοιχείων α) έως ζ) 

πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης, από τις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι τρίτοι έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις 

πληροφορίες που δημοσιεύονται από 

επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός από υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, με σκοπό τη 

διάθεση τέτοιου είδους ανεξάρτητων 

εργαλείων σύγκρισης. 

Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις 

απαιτήσεις των στοιχείων α) έως ζ) 

πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης του 

παρόχου του εργαλείου, από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Οι τρίτοι έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς και σε 

ανοικτούς μορφότυπους δεδομένων, τις 

πληροφορίες που δημοσιεύονται από 

παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών, με σκοπό τη διάθεση 

τέτοιου είδους ανεξάρτητων εργαλείων 

σύγκρισης. 

 

Τροπολογία  190 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ή διαθέσιμες στο κοινό 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών να διανέμουν ατελώς 

πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε 

υφιστάμενους και νέους τελικούς χρήστες, 

κατά περίπτωση, με τα ίδια μέσα που 

χρησιμοποιούν συνήθως για τις 

επικοινωνίες τους με τους τελικούς 

χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν 

λόγω πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος παρέχονται από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη 

μορφή και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα θέματα: 

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

απαιτούν τόσο από εθνικές αρχές όσο και 

από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών, ή και των δύο, να 

διανέμουν ατελώς πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους 

τελικούς χρήστες, κατά περίπτωση, με τα 

ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως για 

τις επικοινωνίες τους με τους τελικούς 

χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν 

λόγω πληροφορίες δημοσίου 

ενδιαφέροντος παρέχονται από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη 

μορφή και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα θέματα: 

 

Τροπολογία  191 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις πλέον κοινές χρήσεις των 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών με σκοπό την ενασχόληση με 

παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση υλικού 

επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως όταν είναι 

δυνατό να θίξουν τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων, 

περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

των συγγενικών δικαιωμάτων, και τις 

νομικές τους επιπτώσεις· και 

α) τις πλέον κοινές χρήσεις των 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών με σκοπό την ενασχόληση με 

παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση υλικού 

επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως όταν είναι 

δυνατό να θίξουν τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων, 

περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

των συγγενικών δικαιωμάτων, και τις 

νομικές τους επιπτώσεις· και 

 

Τροπολογία  192 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 97 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Oι εθνικές κανονιστικές αρχές 

δύνανται να απαιτούν από παρόχους 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, να δημοσιεύουν κατανοητές, 

συγκρίσιμες, αξιόπιστες, φιλικές προς τον 

χρήστη και επικαιροποιημένες 

πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες, 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών 

τους, και σχετικά με τα μέτρα που 

λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται 

ισοδύναμη σε τελικούς χρήστες με 

αναπηρία. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται 

επίσης, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική 

κανονιστική αρχή, πριν δημοσιευθούν. 

1. Oι εθνικές κανονιστικές αρχές 

δύνανται να απαιτούν από παρόχους 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, να 

δημοσιεύουν κατανοητές, συγκρίσιμες, 

αξιόπιστες, φιλικές προς τον χρήστη και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους 

τελικούς χρήστες, σχετικά με την ποιότητα 

των υπηρεσιών τους, στο βαθμό που 

προσφέρουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας 

της υπηρεσίας, και σχετικά με τα μέτρα 

που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται 

ισοδύναμη σε τελικούς χρήστες με 

αναπηρία. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται 

επίσης, κατόπιν αιτήματος, στην εθνική 

κανονιστική αρχή, πριν δημοσιευθούν. Τα 

εν λόγω μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας 

συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2120. 

 Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό 
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υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ενημερώνουν τον καταναλωτή, εάν η 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν 

εξαρτάται από οποιουσδήποτε 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο έλεγχος 

της μετάδοσης του σήματος η 

συνδεσιμότητα του δικτύου. 

 

Τροπολογία  193 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν 

18 μήνες], και για να συμβάλει στη 

συνεκτική εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, ο BEREC, κατόπιν 

διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 

με τις σχετικές παραμέτρους ποιότητας 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

παραμέτρων που αφορούν τους τελικούς 

χρήστες με αναπηρία, των εφαρμοζόμενων 

μεθόδων μέτρησης, του περιεχομένου και 

της μορφής δημοσίευσης των 

πληροφοριών, και των μηχανισμών 

πιστοποίησης της ποιότητας. 

Έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν 

18 μήνες], και για να συμβάλει στη 

συνεκτική εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου και του Παραρτήματος ΙΧ, ο 

BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή, εκδίδει 

λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τις σχετικές παραμέτρους 

ποιότητας υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων 

που αφορούν τους τελικούς χρήστες με 

αναπηρίες, των εφαρμοζόμενων μεθόδων 

μέτρησης, του περιεχομένου και της 

μορφής δημοσίευσης των πληροφοριών, 

και των μηχανισμών πιστοποίησης της 

ποιότητας. 

Αιτιολόγηση 

Τεχνικές διορθώσεις 

 

Τροπολογία  194 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της 

σύμβασης δεν αποτελούν αντικίνητρο για 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της 

σύμβασης δεν αποτελούν αντικίνητρο για 
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την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών και ότι οι 

συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 

καταναλωτών και επιχειρήσεων που 

παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, δεν επιβάλλουν 

αρχική περίοδο δέσμευσης άνω των 24 

μηνών. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

θεσπίζουν ή να διατηρούν συντομότερες 

μέγιστες διάρκειες για την αρχική περίοδο 

δέσμευσης. 

την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών και ότι οι 

συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 

καταναλωτών και παρόχων διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών, και 

υπηρεσιών μετάδοσης που 

χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή, δεν 

επιβάλλουν περίοδο δέσμευσης άνω των 

24 μηνών. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

θεσπίζουν ή να διατηρούν συντομότερες 

μέγιστες διάρκειες για τη συμβατική 

περίοδο δέσμευσης. Τα κράτη μέλη 

μπορούν επίσης να απαιτούν οι πάροχοι 

να προσφέρουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση 

συνδρομής με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες 

ή λιγότερο. 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 

όσον αφορά τη διάρκεια σύμβασης που 

προβλέπει την πληρωμή σε δόσεις, αν ο 

καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε 

ξεχωριστή σύμβαση να καταβάλλει 

πληρωμές σε δόσεις για την εγκατάσταση 

φυσικής σύνδεσης. 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 

όσον αφορά τη διάρκεια σύμβασης που 

προβλέπει την πληρωμή σε δόσεις, αν ο 

καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε 

ξεχωριστή σύμβαση να καταβάλλει 

πληρωμές σε δόσεις για την εγκατάσταση 

φυσικής σύνδεσης, με δίκτυα 

συνδεσιμότητας πολύ υψηλής 

χωρητικότητας. Μία σύμβαση που 

προβλέπει την πληρωμή σε δόσεις για 

φυσική σύνδεση δεν περιλαμβάνει 

τερματικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό 

υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

όπως δρομολογητή ή μόντεμ, και δεν 

αποκλείει τους καταναλωτές από την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 

παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία  195 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν προβλέπεται αυτόματη 

παράταση σύμβασης ορισμένης διάρκειας 

από τη σύμβαση ή την εθνική νομοθεσία, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, μετά τη 

2. Όταν προβλέπεται αυτόματη 

παράταση σύμβασης ορισμένης διάρκειας 

από τη σύμβαση ή την εθνική νομοθεσία, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, μετά από 
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λήξη της αρχικής περιόδου και εκτός αν ο 

καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά για 

την παράταση της σύμβασης, οι 

καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 

καταγγέλλουν τη σύμβαση ανά πάσα 

στιγμή με προθεσμία προειδοποίησης ενός 

μήνα και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση εκτός αυτής για την παροχή 

των υπηρεσιών κατά την περίοδο 

προειδοποίησης. 

μια τέτοια αυτόματη παράταση, οι 

καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 

καταγγέλλουν τη σύμβαση ανά πάσα 

στιγμή με μέγιστη προθεσμία 

προειδοποίησης ενός μήνα και χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση εκτός των τελών 

για την λήψη των υπηρεσιών κατά την 

περίοδο προειδοποίησης. Πριν από την 

αυτόματη παράταση της σύμβασης, οι 

πάροχοι ενημερώνουν τον καταναλωτή με 

εμφανή τρόπο σχετικά με τη λήξη της 

αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με 

τα μέσα για τον τερματισμό της, εφόσον 

τούτο ζητηθεί. Οι πάροχοι χρησιμοποιούν 

τα ίδια μέσα με εκείνα που συνήθως 

χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία τους 

με τους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  196 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 

εφαρμόζονται επίσης στους τελικούς 

χρήστες που είναι πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, εκτός εάν αυτοί έχουν 

συμφωνήσει ρητώς να επιτρέπουν 

παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή. 

 

Τροπολογία  197 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι τελικοί χρήστες έχουν το 

δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή 

τους χωρίς καμία ε οικονομική επιβάρυνση 

κατόπιν κοινοποίησης αλλαγών στους 

συμβατικούς όρους που προτείνονται από 

τον πάροχο διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

3. Οι τελικοί χρήστες έχουν το 

δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή 

τους χωρίς καμία ε οικονομική επιβάρυνση 

κατόπιν κοινοποίησης αλλαγών στους 

συμβατικούς όρους που προτείνονται από 

τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, διαθέσιμων στο κοινό 
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πλην υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, 

εκτός αν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 

αποκλειστικά προς όφελος του τελικού 

χρήστη ή είναι αυστηρώς αναγκαίες για 

την εφαρμογή νομοθετικών ή ρυθμιστικών 

αλλαγών. Οι πάροχοι κοινοποιούν κάθε 

τέτοια αλλαγή στους τελικούς χρήστες, 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και 

ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το 

δικαίωμά τους να καταγγείλουν τη 

σύμβασή τους χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση αν δεν αποδέχονται τους νέους 

όρους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

κοινοποίηση γίνεται με σαφή και 

κατανοητό τρόπο, σε σταθερό μέσο και σε 

μορφή που επιλέγεται από τον τελικό 

χρήστη κατά τον χρόνο σύναψης της 

σύμβασης. 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών και υπηρεσιών μετάδοσης 

που χρησιμοποιούνται για ευρυεκπομπή, 

εκτός αν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 

αποκλειστικά προς όφελος του τελικού 

χρήστη ή είναι αυστηρώς τεχνικού 

χαρακτήρα και έχουν ουδέτερο 

αποτέλεσμα στον τελικό χρήστη ή είναι 

αυστηρώς αναγκαίες για την εφαρμογή 

νομοθετικών ή ρυθμιστικών αλλαγών. Οι 

πάροχοι κοινοποιούν κάθε αλλαγή των 

συμβατικών όρων στους τελικούς 

χρήστες, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και 

ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το 

δικαίωμά τους να καταγγείλουν τη 

σύμβασή τους χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση αν δεν αποδέχονται τους νέους 

όρους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

κοινοποίηση γίνεται με σαφή και 

κατανοητό τρόπο, σε σταθερό μέσο, με τα 

ίδια μέσα που χρησιμοποιεί κανονικά ο 

πάροχος στην επικοινωνία του με τους 

καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  198 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οποιαδήποτε σημαντική 

ασυμφωνία, συνεχιζόμενη ή τακτικά 

επαναλαμβανόμενη, μεταξύ της αρχικής 

εκτέλεσης μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και της εκτέλεσης που 

αναφέρεται στη σύμβαση θεωρείται μη 

συμμόρφωση της εκτέλεσης για σκοπούς 

ενεργοποίησης των μέσων 

αποκατάστασης που έχει στη διάθεσή του 

ο καταναλωτής σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης 

αδαπάνως. 
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Τροπολογία  199 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 98 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η 

πρόωρη καταγγελία σύμβασης για 

διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον 

τελικό χρήστη σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία και με άλλες διατάξεις του 

ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, δεν 

οφείλεται καμία αποζημίωση από τον 

τελικό χρήστη, εκτός από την 

αποζημίωση για την κατά χρονική 

αναλογία αξία του επιδοτούμενου 

εξοπλισμού που παρέχεται ως δέσμη με τη 

σύμβαση κατά τη στιγμή σύναψής της, και 

αποζημίωση κατά χρονική αναλογία για 

κάθε άλλο πλεονέκτημα που απορρέει από 

προωθητικές ενέργειες, το οποίο 

επισημαίνεται ως τέτοιο κατά τη στιγμή 

σύναψης της σύμβασης. Κάθε 

περιορισμός στη χρήση τερματικού 

εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα αίρεται ατελώς 

από τον πάροχο το αργότερο έως την 

καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης. 

4. Σε περίπτωση που ένας τελικός 

χρήστης έχει δικαίωμα καταγγελίας 
σύμβασης για διαθέσιμη στο κοινό 

υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών και υπηρεσία μετάδοσης 

που χρησιμοποιείται για ευρυεκπομπή, 

πριν από τη λήξη της συμφωνημένης 

διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία και με άλλες διατάξεις 

του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, δεν 

οφείλονται κυρώσεις ούτε καμία 

αποζημίωση από τον τελικό χρήστη εκτός 

εάν αφορούν διατηρούμενο επιδοτούμενο 

τερματικό εξοπλισμό . Σε περίπτωση που 

ο τελικός χρήστης επιλέξει να διατηρήσει 

τερματικό εξοπλισμό που παρέχεται ως 

δέσμη κατά τη στιγμή σύναψης της 

σύμβασης, οιαδήποτε οφειλόμενη 

αποζημίωση δεν υπερβαίνει την κατά 

χρονική αναλογία αξία του τη στιγμή 

σύναψης της σύμβασης ή το τμήμα του 

τέλους υπηρεσίας που απομένει έως τη 

λήξη της σύμβασης, ανάλογα με το ποιο 

ποσό είναι μικρότερο. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιλέξουν άλλες μεθόδους για 

τον υπολογισμό του συντελεστή 

αποζημίωσης όταν ο συντελεστής αυτός 

είναι ίσος ή μικρότερος από την 

αποζημίωση που υπολογίστηκε 

παραπάνω. Κάθε περιορισμός στη χρήση 

τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα 

αίρεται ατελώς από τον πάροχο το 

αργότερο έως την καταβολή της εν λόγω 

αποζημίωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν 

συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 

την παρούσα παράγραφο ώστε να 

εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών. 
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Τροπολογία  200 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε περίπτωση αλλαγής μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, οι εκάστοτε πάροχοι παρέχουν 

στον τελικό χρήστη επαρκείς πληροφορίες 

πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αλλαγής και διασφαλίζουν τη συνέχιση της 

υπηρεσίας. Ο πάροχος στον οποίο 

μεταφέρεται ο αριθμός εξασφαλίζει ότι η 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας επέρχεται 

κατά την ημερομηνία που συμφωνείται με 

τον τελικό χρήστη. Ο μεταφέρων πάροχος 

εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του 

με τους ίδιους όρους μέχρι την 

ενεργοποίηση των υπηρεσιών του 

υποδεχόμενου παρόχου. Η απώλεια 

υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αλλαγής δεν 

υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. 

1. Σε περίπτωση αλλαγής μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, οι εκάστοτε πάροχοι παρέχουν 

στον τελικό χρήστη επαρκείς πληροφορίες 

πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αλλαγής και διασφαλίζουν τη συνέχιση της 

υπηρεσίας. Ο πάροχος στον οποίο 

μεταφέρεται ο αριθμός συντονίζει τη 

διαδικασία αλλαγής προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι η ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας επέρχεται κατά την ημερομηνία 

και εντός του χρονικού πλαισίου που 

συμφωνείται ρητά με τον τελικό χρήστη. 

Ο μεταφέρων πάροχος εξακολουθεί να 

παρέχει τις υπηρεσίες του με τους ίδιους 

όρους μέχρι την ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών του υποδεχόμενου παρόχου. Η 

απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία 

αλλαγής δεν υπερβαίνει τη μία εργάσιμη 

ημέρα όταν αμφότεροι οι πάροχοι 

χρησιμοποιούν τα ίδια τεχνολογικά μέσα. 

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 

χρησιμοποιούν διαφορετικά τεχνολογικά 

μέσα, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

να περιοριστεί η απώλεια υπηρεσίας κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 

λογαριασμού σε μία εργάσιμη ημέρα, 

εκτός αν είναι δεόντως αιτιολογημένη 

μεγαλύτερη περίοδος που δεν υπερβαίνει 

τις δύο εργάσιμες ημέρες. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της 

διαδικασίας αλλαγής παρόχου για τον 

τελικό χρήστη. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα και την 

απλότητα της διαδικασίας αλλαγής 

παρόχου για τον τελικό χρήστη. 

 

Τροπολογία  201 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι τελικοί χρήστες κάτοχοι αριθμών 

που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο 

τηλεφωνικής αριθμοδότησης μπορούν, 

μετά από σχετική αίτηση, να διατηρούν 

τον (τους) αριθμό(-ούς) τους, ανεξαρτήτως 

της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παραρτήματος VI μέρος Γ. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι τελικοί χρήστες κάτοχοι αριθμών 

που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο 

τηλεφωνικής αριθμοδότησης έχουν το 

δικαίωμα, μετά από σχετική αίτηση, να 

διατηρούν τον (τους) αριθμό(-ούς) τους, 

ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει 

την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παραρτήματος VI μέρος Γ. 

 

Τροπολογία  202 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Σε περίπτωση που ένας τελικός 

χρήστης καταγγέλλει σύμβαση με έναν 

πάροχο, ο τελικός χρήστης διατηρεί το 

δικαίωμα φορητότητας του αριθμού του 

σε άλλον πάροχο για έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο 

τελικός χρήστης παραιτηθεί του 

δικαιώματος αυτού.  

 

Τροπολογία  203 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η μεταφορά αριθμών και η 

επακόλουθη ενεργοποίησή τους 

πραγματοποιείται εντός της συντομότερης 

δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, 

η ενεργοποίηση του αριθμού των τελικών 

χρηστών που έχουν συνάψει συμφωνία για 

τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέα 

επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη 

ημέρα από τη σύναψη της εν λόγω 

συμφωνίας. 

5. Η μεταφορά αριθμών και η 

επακόλουθη ενεργοποίησή τους 

πραγματοποιείται εντός της συντομότερης 

δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, 

η ενεργοποίηση του αριθμού των 

καταναλωτών που έχουν συνάψει 

συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού 

σε νέα επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια 

εργάσιμη ημέρα από τη συμφωνημένη 

ημερομηνία. Ο μεταφέρων πάροχος 

εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του 
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με τους ίδιους όρους μέχρι την 

ενεργοποίηση των υπηρεσιών του 

υποδεχόμενου παρόχου. 

 Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 

επίσης σε πολύ μικρές ή μικρές 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς ως τελικούς χρήστες, εκτός 

εάν έχουν συμφωνήσει ρητώς να 

παραιτηθούν από το σύνολο ή από μέρη 

των διατάξεων αυτών. 

 

 

Τροπολογία  204 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο υποδεχόμενος πάροχος διεξάγει τη 

διαδικασία αλλαγής και μεταφοράς. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 

καθορίζουν τη συνολική διαδικασία 

αλλαγής και μεταφοράς αριθμών έχοντας 

κατά νου τις εθνικές διατάξεις περί 

συμβάσεων και τεχνικής σκοπιμότητας, 

καθώς και την ανάγκη για διατήρηση της 

συνέχειας της υπηρεσίας προς τον τελικό 

χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια 

υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Σε 

περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας 

μεταφοράς, ο μεταφέρων πάροχος 

επανενεργοποιεί τον αριθμό του τελικού 

χρήστη μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση 

της μεταφοράς. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές λαμβάνουν επίσης κατάλληλα 

μέτρα με τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι 

τελικοί χρήστες ενημερώνονται επαρκώς 

και προστατεύονται καθ’ όλη τη 

διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν 

μεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη 

θέλησή τους. 

5α. Ο υποδεχόμενος πάροχος διεξάγει 

τη διαδικασία αλλαγής και μεταφοράς και 

τόσο ο πάροχος λήψης όσο και ο πάροχος 

αποστολής συνεργάζονται με καλή πίστη. 

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 

καθορίζουν τη συνολική διαδικασία 

αλλαγής και μεταφοράς αριθμών έχοντας 

κατά νου τις εθνικές διατάξεις περί 

συμβάσεων και τεχνικής σκοπιμότητας, 

καθώς και την ανάγκη για διατήρηση της 

συνέχειας της υπηρεσίας προς τον τελικό 

χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει, εφόσον είναι 

εφικτό, προϋπόθεση ότι η μεταφορά θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω ασύρματης 

τροφοδοσίας, εκτός εάν ζητηθεί κάτι 

διαφορετικό από τον τελικό χρήστη. 

 Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας 

κατά τη διαδικασία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα.  
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 Οι συμβάσεις των τελικών χρηστών με 

τον μεταφέροντα πάροχο λύονται 

αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αλλαγής. Οι μεταφέροντες 

πάροχοι επιστρέφουν κάθε πιστωτικό 

υπόλοιπο στους καταναλωτές με τη 

χρήση προπληρωμένων υπηρεσιών. Η 

επιστροφή μπορεί να υπόκειται σε τέλος 

μόνον εάν αυτό αναφέρεται στη σύμβαση. 

Οποιοδήποτε παρόμοιο τέλος είναι 

ανάλογο και αντίστοιχο με το πραγματικό 

κόστος που επωμίζεται ο μεταφέρων 

πάροχος για την προσφορά της 

επιστροφής. Σε περίπτωση αποτυχίας της 

διαδικασίας μεταφοράς, ο μεταφέρων 

πάροχος επανενεργοποιεί τον αριθμό ή 

την υπηρεσία του τελικού χρήστη, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 

ίσχυαν για τον τελικό χρήστη πριν 

δρομολογηθεί η διαδικασία αλλαγής, 

μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας μεταφοράς ή αλλαγής. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 

επίσης κατάλληλα μέτρα με τα οποία να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες 

ενημερώνονται επαρκώς και 

προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία 

αλλαγής φορέα και μεταφοράς και δεν 

μεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη 

θέλησή τους. 

 

Τροπολογία  205 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 

πρόβλεψη κατάλληλων κυρώσεων στις 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης να αποζημιώνουν τους 

τελικούς χρήστες σε περίπτωση 

καθυστέρησης μεταφοράς ή 

καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους 

ή για λογαριασμό τους. 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 

πρόβλεψη κατάλληλων κυρώσεων στις 

επιχειρήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης 

μεταφοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς 

από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους. 
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Τροπολογία  206 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν αποζημίωση από τους παρόχους 

στην περίπτωση καθυστέρησης της 

μεταφοράς ή αλλαγής ή κατάχρησης της 

διαδικασίας μεταφοράς ή αλλαγής. Η 

ελάχιστη αποζημίωση για καθυστέρηση 

είναι: 

 α)  όταν η μεταφορά καθυστερήσει 

για περισσότερο από μια ή δύο εργάσιμες 

ημέρες όπως ορίζεται στο άρθρο 99 

παράγραφος 1, και στο άρθρο 99 

παράγραφος 5, αντίστοιχα, ένα ποσόν ανά 

επί πλέον ημέρα· 

 β)  όταν η απώλεια υπηρεσίας 

υπερβεί τη μία εργάσιμη ημέρα, ένα 

ποσόν ανά επί πλέον ημέρα· 

 γ)  σε περίπτωση που υπάρχει 

καθυστέρηση στην ενεργοποίηση μιας 

υπηρεσίας, ένα ποσόν ημερησίως για 

κάθε ημέρα μετά τη συμφωνηθείσα 

ημέρα ενεργοποίησης· και 

 δ)  σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ή 

ακυρωθεί ραντεβού με προειδοποίηση 

μικρότερη από 24 ώρες, ένα ποσόν ανά 

ραντεβού. 

 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ορίζουν τα 

ποσά που οφείλονται βάσει της παρούσας 

παραγράφου. 

 

Τροπολογία  207 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β Η αποζημίωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 6 καταβάλλεται μέσω 
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αφαίρεσης από το ακόλουθο τιμολόγιο, σε 

μετρητά, με ηλεκτρονικό έμβασμα ή, σε 

συμφωνία με τον τελικό χρήστη, σε 

κουπόνια παροχής υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  208 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 99 – παράγραφος 6 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6γ. Η παράγραφος 6α δεν θίγει κανένα 

δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης βάσει 

της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 

επιπλέον κανόνες που διασφαλίζουν ότι 

κάθε τελικός χρήστης ο οποίος υπέστη 

υλική ή ηθική βλάβη βάσει του παρόντος 

άρθρου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει και 

να λάβει αποζημίωση από επιχείρηση για 

τις ζημίες που υπέστη. Η ελάχιστη 

αποζημίωση που έχει καταβληθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 6α μπορεί να 

αφαιρείται από οποιαδήποτε αποζημίωση 

αυτού του είδους. Καταβολή 

αποζημίωσης σύμφωνα με την 

παράγραφο 6α δεν εμποδίζει τον πάροχο 

υπηρεσιών προς τον οποίο γίνεται η 

μεταφορά να αξιώνει αποζημίωση από 

έναν πάροχο από τον οποίο γίνεται η 

μεταφορά, όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 

Τροπολογία  209 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 100 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Αν δέσμη υπηρεσιών ή δέσμη 

αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρεται 

σε τελικό χρήστη περιλαμβάνει 

τουλάχιστον μία διαθέσιμη στο κοινό 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτων αριθμών, 

1. Αν δέσμη υπηρεσιών ή δέσμη 

υπηρεσιών και τερματικού εξοπλισμού 

που προσφέρεται σε καταναλωτή 

περιλαμβάνει τουλάχιστον μία υπηρεσία 

πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμη 

στο κοινό υπηρεσία διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών, εφαρμόζεται 
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εφαρμόζεται το άρθρο 95, το άρθρο 96 

παράγραφος 1, το άρθρο 98 και το άρθρο 

99 παράγραφος 1, τηρουμένων των 

αναλογιών, σε όλα τα στοιχεία της δέσμης, 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι 

διατάξεις που εφαρμόζονται σε ένα άλλο 

στοιχείο της δέσμης είναι ευνοϊκότερες για 

τον τελικό χρήστη. 

το άρθρο 95, το άρθρο 96 παράγραφος 1, 

το άρθρο 98 και το άρθρο 99 παράγραφος 

1, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλα τα 

στοιχεία της δέσμης, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου οι διατάξεις που 

εφαρμόζονται σε ένα άλλο στοιχείο της 

δέσμης είναι ευνοϊκότερες για τον 

καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  210 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 100 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε συνδρομή σε πρόσθετες 

υπηρεσίες ή αγαθά που παρέχονται ή 

διανέμονται από τον ίδιο πάροχο 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πλην 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, δεν επανεκκινεί τη 

διάρκεια ισχύος της αρχικής σύμβασης, 

εκτός αν οι πρόσθετες υπηρεσίες ή τα 

αγαθά προσφέρονται σε ειδική τιμή 

προσφοράς που διατίθεται μόνον υπό τον 

όρο επανεκκίνησης της υφιστάμενης 

διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

2. Κάθε συνδρομή σε πρόσθετες 

υπηρεσίες ή τερματικό εξοπλισμό που 

παρέχεται ή διανέμεται από τον ίδιο 

πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ή υπηρεσιών επικοινωνιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών διαθέσιμων 

στο κοινό βάσει αριθμών, δεν παρατείνει 

τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός αν οι 

καταναλωτές συμφωνήσουν ρητά για το 

αντίθετο κατά την αποδοχή πρόσθετων 

υπηρεσιών ή τερματικού εξοπλισμού. 

 

Τροπολογία  211 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 100 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών παρέχουν στους 

καταναλωτές τη δυνατότητα να 

ακυρώσουν ή να αλλάξουν επιμέρους 

τμήματα της σύμβασης συνδυασμένων 

υπηρεσιών, όταν αυτή η δυνατότητα 

περιλαμβάνεται στη σύμβαση. 
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Τροπολογία  212 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 100 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν 

επίσης και για τους τελικούς χρήστες που 

είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις ή 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εκτός εάν 

αυτοί έχουν συμφωνήσει ρητώς να 

παραιτηθούν από το σύνολο ή μέρη των 

εν λόγω διατάξεων. 

 

Τροπολογία  213 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 100 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

διευρύνουν την εφαρμογή της 

παραγράφου 1 σε δέσμες υπηρεσιών ή 

δέσμη υπηρεσιών και τερματικού 

εξοπλισμού που προσφέρονται σε 

καταναλωτή, οι οποίες περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον μία διαθέσιμη στο κοινό 

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα 

κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

εφαρμόσουν την παράγραφο 1 όσον 

αφορά άλλες διατάξεις που προβλέπονται 

στον παρόντα τίτλο. 

 

Τροπολογία  214 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 101 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν 

τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν 

τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα 
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διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των 

δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σε 

περίπτωση καταστροφικής βλάβης του 

δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες 

στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 

να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών και 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται 

μέσω των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών 

σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του 

δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών φωνητικών 

επικοινωνιών και πρόσβασης στο 

διαδίκτυο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία» αντικαθίσταται στην οδηγία από τη 

διατύπωση «υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών» και, ως εκ τούτου, φαίνεται να έχει 

παραμείνει εδώ από λάθος. Η υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν θεωρήθηκε απαραίτητη 

υπηρεσία όταν συντάχθηκε αρχικά το άρθρο αυτό και, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να είναι 

ανοικτό σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσας αναδιατύπωσης. 

 

Τροπολογία  215 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των 

κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών 

έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση 

οιουδήποτε μέσου πληρωμής, 

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» καθώς και 

κάθε εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης που 

ορίζεται από τα κράτη μέλη. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλοι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των 

κοινόχρηστων τηλεφώνων και των 

ιδιωτικών δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης 

ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση 

οιουδήποτε μέσου πληρωμής, 

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» καθώς και 

κάθε εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης που 

ορίζεται από τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  216 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με 

τις εθνικές κανονιστικές αρχές και τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους 

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εξασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών παρέχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το 

πλέον κατάλληλο PSAP. Σε περίπτωση 

σημαντικής απειλής για την 

αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατή η 

επέκταση της υποχρέωσης για τις 

επιχειρήσεις σε όλες τις υπηρεσίες 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, σύμφωνα 

με του όρους και τη διαδικασία που 

καθορίζονται στο άρθρο 59 παράγραφος 

1 στοιχείο γ). 

2. Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με 

τις εθνικές κανονιστικές αρχές και τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους 

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσίας διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών σε τελικούς 

χρήστες, στις περιπτώσεις που η εν λόγω 

υπηρεσία επιτρέπει στους τελικούς 

χρήστες να δημιουργήσουν εθνικές 

κλήσεις προς έναν αριθμό σε ένα εθνικό ή 

διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 

αριθμοδότησης, παρέχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το 

πλέον κατάλληλο PSAP, με τη χρήση 

πληροφοριών τοποθεσίας που είναι 

διαθέσιμες στους παρόχους υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών και κατά τρόπο που συνάδει με 

τις υποδομές κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

των κρατών μελών. 

 Οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που 

δεν προσφέρουν πρόσβαση στον αριθμό 

112, ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες 

ότι η πρόσβαση στον αριθμό κλήσης 

έκτακτης ανάγκης 112 δεν 

υποστηρίζεται. 

 

Τροπολογία  217 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλες οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης 

προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται 

δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον 

τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική 

οργάνωση των συστημάτων έκτακτης 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

όλες οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης 

προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται 

δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον 

τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική 

οργάνωση των συστημάτων έκτακτης 
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ανάγκης. Οι εν λόγω επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης απαντώνται και 

διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο 

γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι 

επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς 

εθνικό αριθμό ή εθνικούς αριθμούς 

έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτοί 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

να απαντώνται οι κλήσεις κατά τρόπο 

πολύγλωσσο. Οι εν λόγω επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης απαντώνται και 

διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο 

γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι 

επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς 

εθνικό αριθμό ή εθνικούς αριθμούς 

έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτοί 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

 

Τροπολογία  218 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή εκδίδει, κατόπιν 

διαβούλευσης με τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, δείκτες επιδόσεων για τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των κρατών 

μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 

έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του 

ευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης «112» και τη λειτουργία των 

δεικτών επιδόσεων. 

 

Τροπολογία  219 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία 

σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης 

ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των 

άλλων τελικών χρηστών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρίες 

σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 

διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης 

ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των 

άλλων τελικών χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

μέσω υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας ή 

υπηρεσιών αναμετάδοσης από τρίτους. Η 
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επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης όταν 

ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα 

που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό 
βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό 

στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές 

που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 39. Τα κράτη μέλη 

δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες 

απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

Επιτροπή και οι εθνικές ρυθμιστικές και 

άλλες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ισότιμη 

βάση με άλλους, όταν ταξιδεύουν σε άλλο 

κράτος μέλος, όπου είναι εφικτό χωρίς 

οποιαδήποτε προκαταβολική 

καταχώρηση. Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν 

να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των κρατών μελών και βασίζονται 

κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές που 

δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 39. Τα κράτη μέλη δύνανται 

να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις προς 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

παρόν άρθρο. 

 

Τροπολογία  220 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος είναι διαθέσιμες στο PSAP 

χωρίς καθυστέρηση μετά την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι η αποκατάσταση 

και η μετάδοση των πληροφοριών για τον 

εντοπισμό του καλούντος είναι ατελείς για 

τον τελικό χρήστη και την αρχή που 

χειρίζεται την επικοινωνία έκτακτης 

ανάγκης όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Τα κράτη 

μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εν λόγω 

υποχρέωση ώστε να καλύπτονται επίσης οι 

επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης σε 

εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Οι 

αρμόδιες κανονιστικές αρχές καθορίζουν 

κριτήρια για την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος γίνονται διαθέσιμες με τον 

πλέον κατάλληλο τρόπο στο PSAP χωρίς 

καθυστέρηση μετά την αποκατάσταση της 

επικοινωνίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται 

τόσο πληροφορίες εντοπισμού βάσει 

δικτύου όσο και, όπου είναι διαθέσιμες, 

πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος που αντλούνται βάσει 

χειροσυσκευής. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι η αποκατάσταση και η 

μετάδοση των πληροφοριών για τον 

εντοπισμό του τελικού χρήστη είναι 

ατελείς για τον τελικό χρήστη και το 

PSAP, όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες 

έκτακτης ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Τα κράτη 

μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εν λόγω 

υποχρέωση ώστε να καλύπτονται επίσης οι 

επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης σε 
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θέσης. εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. 

Αυτό δεν αποτρέπει τις αρμόδιες 

κανονιστικές αρχές, κατόπιν 

διαβούλευσης με τον BEREC, να 
καθορίζουν κριτήρια για την ακρίβεια και 

την αξιοπιστία των παρεχόμενων 

πληροφοριών θέσης. 

 

Τροπολογία  221 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την 

ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου 

ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 

«112», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που 

εστιάζονται ειδικότερα σε πρόσωπα που 

ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών. 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την 

ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου 

ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 

«112», καθώς και για τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητάς του, μεταξύ άλλων, 
μέσω πρωτοβουλιών που εστιάζονται 

ειδικότερα σε πρόσωπα που ταξιδεύουν 

μεταξύ των κρατών μελών και άτομα με 

αναπηρίες. Οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται σε προσιτούς μορφότυπους 

που αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους 

αναπηρίας. Η Επιτροπή υποστηρίζει και 

συμπληρώνει τη δράση των κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  222 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών 

έκτακτης ανάγκης προς τις υπηρεσίες 

«112» στα κράτη μέλη, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 109, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα 

για τη διασφάλιση της συμβατότητας, 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών 

έκτακτης ανάγκης προς τις υπηρεσίες 

«112» στα κράτη μέλη, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, κατόπιν 

διαβούλευσης με τον BEREC, κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 109, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα 
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διαλειτουργικότητας, ποιότητας, 

αξιοπιστίας και συνέχισης των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στην 

Ένωση όσον αφορά λύσεις για τον 

εντοπισμό του καλούντος, την πρόσβαση 

για τελικούς χρήστες με αναπηρία και τη 

δρομολόγηση προς το πλέον κατάλληλο 

PSAP. 

για τη διασφάλιση της συμβατότητας, 

διαλειτουργικότητας, ποιότητας, 

αξιοπιστίας και συνέχισης των 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στην 

Ένωση όσον αφορά λύσεις για τον 

εντοπισμό του καλούντος, την πρόσβαση 

για τελικούς χρήστες, την 

προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες 

και τη δρομολόγηση προς το πλέον 

κατάλληλο PSAP. 

 Η Επιτροπή Επιτροπή τηρεί μια ασφαλή 

βάση δεδομένων με τους αριθμούς των 

ευρωπαϊκών υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα με τη σύσταση Ε.164, 

ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 

υπηρεσίες είναι σε θέση να επικοινωνούν 

μεταξύ τους από το ένα κράτος μέλος στο 

άλλο. 

 

Τροπολογία  223 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 102α 

 Σύστημα «αντίστροφου 112» 

 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 

μέσω της χρήσης των δικτύων και των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

την καθιέρωση εθνικών αποδοτικών 

συστημάτων επικοινωνιών «αντίστροφου 

112» για την προειδοποίηση των πολιτών 

σε περίπτωση επικείμενων ή εν εξελίξει 

φυσικών ή/και ανθρωπογενών σοβαρών 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 

καταστροφών, λαμβανομένων υπόψη των 

υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών 

συστημάτων και χωρίς να υπονομεύονται 

οι κανόνες ιδιωτικότητας και προστασίας 

δεδομένων. 
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Τροπολογία  224 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 102 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 102ββ 

 Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για 

αγνοούμενα παιδιά και γραμμή 

υποστήριξης για παιδιά 

 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία 

που διαχειρίζεται ανοικτή δωρεάν 

τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία 

περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα 

παιδιά. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 

διατίθεται στον αριθμό «116000». Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα παιδιά να 

έχουν πρόσβαση σε μία φιλική προς τα 

παιδιά υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται 

ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 

υποστήριξης. Η γραμμή υποστήριξης 

διατίθεται στον αριθμό «116111». 

 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οι 

οποίες παρέχονται βάσει των αριθμών 

«116000» και «116111» επί ίσοις όροις με 

άλλους τελικούς χρήστες, ιδίως μέσω της 

χρήσης υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου 

να διευκολύνεται η πρόσβαση των 

τελικών χρηστών με αναπηρίες σε αυτές 

τις υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν σε άλλα 

κράτη μέλη βασίζονται στη συμμόρφωση 

προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές 

που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 

39. 

 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα που 

απαιτούνται για την επίτευξη επαρκούς 

επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών κατά τη 

λειτουργία του αριθμού «116000» και τη 

διάθεση των οικονομικών πόρων που 

απαιτούνται για τη λειτουργία της 

ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής. 
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 4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες 

ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη 

και τη χρήση των υπηρεσιών που 

παρέχονται με τους αριθμούς «116000» 

και «116111». 

 

Τροπολογία  225 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 103 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για 

τελικούς χρήστες με αναπηρία 

Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για 

τελικούς χρήστες με αναπηρίες 

 

Τροπολογία  226 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές καθορίζουν, κατά 

περίπτωση, τις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούν οι επιχειρήσεις παροχής 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρία: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αρμόδιες αρχές καθορίζουν τις απαιτήσεις 

που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρίες: 

 

Τροπολογία  227 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ισοδύναμες με τις παρεχόμενες στην 

πλειονότητα των τελικών χρηστών και 

α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 

πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει 

του άρθρο 95, ισοδύναμες με τις 

παρεχόμενες στην πλειονότητα των 
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τελικών χρηστών και 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 

οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 

προσδώσουν στους ιστοτόπους τους και 

στις εφαρμογές για φορητές συσκευές 

μεγαλύτερη προσβασιμότητα, 

προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη 

αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, 

κατανοησιμότητα και στιβαρότητα. 

 

Τροπολογία  228 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 103 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε, στον βαθμό που 

αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογη 

επιβάρυνση για τους παρόχους 

τερματικού εξοπλισμού και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για ειδικό 

εξοπλισμό που προσφέρει τις αναγκαίες 

υπηρεσίες και λειτουργίες που 

προορίζονται ειδικά για τελικούς χρήστες 

με αναπηρίες. Η αξιολόγηση του τι 

θεωρείται δυσανάλογη επιβάρυνση 

ακολουθεί τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 

xxx/ΕΕΕΕ/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  229 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 103 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά τη λήψη των μέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

μέλη ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση προς 

τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που 

δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39. 

2. Κατά τη λήψη των μέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

μέλη ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση προς 

τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που 

δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39. 
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 Στο βαθμό που οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου έρχονται σε σύγκρουση με τις 

διατάξεις της οδηγίας xxx/YYYY/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, υπερισχύουν οι διατάξεις 

της οδηγίας xxx/YYYY/ΕΕ. 

 __________________ 

 1α Οδηγία xxx/YYYY/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 

για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες (ΕΕ L …, …, 

σ. ...). 

 

Τροπολογία  230 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 104 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 

όλες οι επιχειρήσεις που χορηγούν 

αριθμούς τηλεφώνου σε τελικούς χρήστες 
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. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 

όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας 
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. 

 

Τροπολογία  231 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 105 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαλειτουργικότητα του ψηφιακού 

τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας 

κατανάλωσης 

Διαλειτουργικότητα του ραδιοτηλεοπτικού 

εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης 



 

PE602.838v03-00 156/170 AD\1133855EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  232 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 105 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παραρτήματος X, τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του 

ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού 

ευρείας κατανάλωσης, που αναφέρεται στο 

εν λόγω παράρτημα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παραρτήματος X, τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του 

ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας 

κατανάλωσης, που αναφέρεται στο εν 

λόγω παράρτημα. 

 

Τροπολογία  233 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακής 

τηλεόρασης εξασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα του τερματικού 

εξοπλισμού έτσι ώστε, στις περιπτώσεις 

που είναι τεχνικά εφικτό, ο τερματικός 

εξοπλισμός να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί με άλλους 

παρόχους και, εάν δεν μπορεί, θα πρέπει 

να δίνεται η δυνατότητα στους 

καταναλωτές να επιστρέψουν τον 

τερματικό εξοπλισμό μέσω μιας δωρεάν 

και εύκολης διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  234 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 

εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 

σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 

συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν εύλογες υποχρεώσεις 

«μεταφοράς σήματος» για τη μετάδοση 

εκπομπών συγκεκριμένων 
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καναλιών και συναφών συμπληρωματικών 

υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών 

προσβασιμότητας για την εξασφάλιση της 

δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών με 

αναπηρία και υποστηρικτικά δεδομένα για 

συνδεδεμένες τηλεοπτικές υπηρεσίες και 

οδηγούς ηλεκτρονικού προγράμματος, σε 

επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι 

οποίες παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη 

διάδοση εκπομπών ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών καναλιών στο κοινό, όταν 

σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των 

δικτύων αυτών τα χρησιμοποιεί ως το 

κύριο μέσο λήψης ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών καναλιών. Οι εν λόγω 

υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον όταν 

είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 

στόχων γενικού συμφέροντος όπως 

ορίστηκαν σαφώς από κάθε κράτος μέλος, 

και πρέπει είναι αναλογικές και διαφανείς. 

ραδιοτηλεοπτικών καναλιών και συναφών 

συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως 

υπηρεσιών προσβασιμότητας για την 

εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης 

τελικών χρηστών με αναπηρίες σε 

περιεχόμενο και οδηγό ηλεκτρονικού 

προγραμματισμού, και υποστηρικτικά 

δεδομένα για συνδεδεμένες τηλεοπτικές 

υπηρεσίες και οδηγούς ηλεκτρονικού 

προγράμματος, σε επιχειρήσεις υπό τη 

δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη 

διάδοση εκπομπών ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών καναλιών στο κοινό, όταν 

σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των 

δικτύων και υπηρεσιών αυτών τα 

χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών. 

Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλονται 

μόνον όταν είναι αναγκαίες για την 

επίτευξη των στόχων γενικού συμφέροντος 

όπως ορίστηκαν σαφώς από κάθε κράτος 

μέλος, και πρέπει είναι αναλογικές και 

διαφανείς. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 

υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

σχετικά με την αναλογική τηλεοπτική 

μετάδοση μόνο όταν η έλλειψη μιας 

τέτοιας υποχρέωσης θα προκαλούσε 

σημαντικές αναταράξεις σε σημαντικό 

αριθμό τελικών χρηστών ή όταν δεν 

υπάρχουν άλλα μέσα διαβίβασης για 

συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια. 

 Οι υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

επιβάλλονται μόνον όταν είναι αναγκαίες 

για την επίτευξη των στόχων γενικού 

συμφέροντος όπως ορίστηκαν σαφώς από 

κάθε κράτος μέλος, και πρέπει να είναι 

αναλογικές και διαφανείς. 

 

Τροπολογία  235 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο επανεξετάζονται από τα 

κράτη μέλη το αργότερο εντός ενός έτους 

από [ ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, εκτός εάν τα κράτη 

μέλη έχουν διεξάγει την εν λόγω 

επανεξέταση εντός των τεσσάρων 

προηγουμένων ετών. 

1α. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στην πρώτη παράγραφο επανεξετάζονται 

από τα κράτη μέλη το αργότερο εντός ενός 

έτους από [ ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν τα κράτη 

μέλη έχουν διεξάγει την εν λόγω 

επανεξέταση εντός των τεσσάρων 

προηγουμένων ετών. 

 

Τροπολογία  236 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β Τα κράτη μέλη δύναται επιπλέον 

να επιβάλλουν εύλογα δικαιώματα 

«υποχρεωτικής προσφοράς» όσον αφορά 

συγκεκριμένα κανάλια ραδιοτηλεοπτικών 

μεταδόσεων γενικού ενδιαφέροντος προς 

επιχειρήσεις που υπόκεινται σε 

υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος υπό τη 

δικαιοδοσία τους.  

 

Τροπολογία  237 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 106 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ούτε η παράγραφος 1 του παρόντος 

άρθρου ούτε το άρθρο 57 παράγραφος 2 

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 

(2) Ούτε η παράγραφος 1 του παρόντος 

άρθρου ούτε το άρθρο 57 παράγραφος 2 

προδικάζουν τη δυνατότητα των κρατών 

μελών, να καθορίζουν στη νομοθεσία τους 

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 και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Εάν πρέπει να προβλέπεται αμοιβή, η 
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εξασφαλίζουν ότι αυτή εφαρμόζεται με 

ανάλογο και διαφανή τρόπο. 
απαίτηση για αμοιβή και το ύψος της 

μπορεί να ορίζονται νομοθετικά, η εν 

λόγω δε αμοιβή εφαρμόζεται με ανάλογο 

και διαφανή τρόπο. 

 

Τροπολογία  238 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 107 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 83 

παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές μπορούν να ζητούν από όλες τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και/ή διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών να διαθέτουν 

πλήρως ή εν μέρει στους τελικούς χρήστες 

τις πρόσθετες ευκολίες που αναφέρονται 

στο Μέρος Β του παραρτήματος VΙ, με την 

επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας και 

της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και 

πλήρως ή εν μέρει τις ευκολίες που 

παρατίθενται στο μέρος Α του 

παραρτήματος VI. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 83 

παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές 

αρχές μπορούν να ζητούν από όλους τους 

παρόχους που παρέχουν υπηρεσίες 

πρόσβασης στο διαδίκτυο και/ή διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών να διαθέτουν 

δωρεάν, κατά περίπτωση,πλήρως ή εν 

μέρει στους τελικούς χρήστες τις 

πρόσθετες ευκολίες που αναφέρονται στο 

Μέρος Β του παραρτήματος VΙ, με την 

επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας, 

καθώς και πλήρως ή εν μέρει τις ευκολίες 

που παρατίθενται στο μέρος Α του 

παραρτήματος VI. 

 

Τροπολογία  239 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 107 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα κράτος μέλος δεν 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. 

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. 
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Τροπολογία  240 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Δυνατότητα νόμιμης 

παρακολούθησης από αρμόδιες εθνικές 

αρχές σύμφωνα με την οδηγία 

2002/58/ΕΚ και την οδηγία 95/46/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 

για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών54. 

διαγράφεται 

__________________  

54 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31.  

 

Τροπολογία  241 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – επιμέρους τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΕΙΝΑΙ 

ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ  

Αιτιολόγηση 

Ο τίτλος εναρμονίζει την αφαίρεση της λέξης «λειτουργική» από το κείμενο. 

 

Τροπολογία  242 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – μέρος Α – στοιχείο α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Τέτοιοι αναλυτικοί λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν τη σαφή αναφορά της 

ταυτότητας του παρόχου, της τυπολογίας 

και της διάρκειας των υπηρεσιών που 

χρεώνονται στον τελικό χρήστη από 

τυχόν αριθμούς πρόσθετου τέλους. 

 

Τροπολογία  243 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – μέρος Α – στοιχείο α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον 

καλούντα τελικό χρήστη , 

περιλαμβανομένων των κλήσεων σε 

γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον 

αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος 

τελικού χρήστη. 

Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον 

καλούντα τελικό χρήστη, 

περιλαμβανομένων των κλήσεων σε 

γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον 

αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος 

τελικού χρήστη, αλλά μπορούν να 

διατίθενται με άλλα μέσα, όπως οι 

επιγραμμικές διεπαφές. 

Αιτιολόγηση 

Ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει στον αναλυτικό λογαριασμό, μπορεί να διατίθεται στους τελικούς 

χρήστες μέσω ενός ιστοτόπου, για παράδειγμα. 

 

Τροπολογία  244 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – μέρος Α – στοιχείο α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 

ζητήσουν από τους φορείς εκμετάλλευσης 

να παρέχουν αναγνώριση καλούσας 

γραμμής (CLI) δωρεάν. 

Αιτιολόγηση 

Η υπηρεσία αυτή πρέπει να είναι δωρεάν. 
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Τροπολογία  245 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VII – τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΡΘΡΑ 84 ΚΑΙ 85 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ Ή 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΡΘΡΑ 84 ΚΑΙ 85 

 

Τροπολογία  246 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VII – επιμέρους τίτλος 1 α (νέος) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΜEΡΟΣ Α: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Τροπολογία  247 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VII – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΜEΡΟΣ Β: ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η κάλυψη ή 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 
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αναλογικό τρόπο. Τούτο σημαίνει ότι οι 

μεταφορές προκαλούν τις ελάχιστες 

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και τη 

ζήτηση των χρηστών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 85 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. 

 

Τροπολογία  248 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εθνική κανονιστική αρχή είναι αρμόδια 

για τη δημοσίευση των πληροφοριών που 

ορίζονται στο παρόν παράρτημα, σύμφωνα 

με το άρθρο 96. Η εθνική κανονιστική 

αρχή αποφασίζει ποιες πληροφορίες 

πρέπει να δημοσιεύονται από τις 

επιχειρήσεις παροχής διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών 

ανεξαρτήτως αριθμών, και ποιες 

πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται από 

την ίδια, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν 

τις επιλογές τους με πλήρη ενημέρωση. 

Εάν κρίνεται κατάλληλο, οι εθνικές 

Η εθνική κανονιστική αρχή είναι αρμόδια 

για τη δημοσίευση των πληροφοριών που 

ορίζονται στο παρόν παράρτημα, σύμφωνα 

με το άρθρο 96. Η εθνική κανονιστική 

αρχή αποφασίζει ποιες πληροφορίες είναι 

βάσιμες προκειμένου να δημοσιεύονται 

από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και παρόχους διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών 

επικοινωνιών βάσει αριθμών, και ποιες 

πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται από 

την ίδια, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

δυνατότητα όλων των τελικών χρηστών 

να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη 

ενημέρωση. Εάν κρίνεται κατάλληλο, οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
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ρυθμιστικές αρχές μπορούν να προωθούν 

μέτρα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης πριν 

από την επιβολή οιασδήποτε υποχρέωσης. 

προωθούν μέτρα αυτορρύθμισης ή 

συρρύθμισης πριν από την επιβολή 

οιασδήποτε υποχρέωσης. 

 

Τροπολογία  249 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.1. Πεδίο εφαρμογής των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και τα κύρια 

χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παρεχόμενων ελάχιστων επιπέδων 

ποιότητας υπηρεσιών και τυχόν 

περιορισμών που επιβάλλονται από τον 

πάροχο για τη χρήση του παρεχόμενου 

τερματικού εξοπλισμού . 

2.1. Πεδίο εφαρμογής των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και τα κύρια 

χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παρεχόμενων ελάχιστων επιπέδων 

ποιότητας υπηρεσιών και τυχόν 

περιορισμών που επιβάλλονται από τον 

πάροχο για τη χρήση του παρεχόμενου 

τερματικού εξοπλισμού και προσβάσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της 

υπηρεσίας και τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις.  

Αιτιολόγηση 

Περιλαμβάνει την κάλυψη για τα άτομα με αναπηρίες. 

 

Τροπολογία  250 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.2. Τιμολόγια των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με όγκους 

επικοινωνιών συγκεκριμένων σχεδίων 

τιμολογίων και τα εφαρμοστέα τιμολόγια 

για πρόσθετες μονάδες επικοινωνίας, 

αριθμούς ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε 

ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης, τέλη 

πρόσβασης και συντήρησης, όλα τα είδη 

των τελών χρήσης, ειδικά και 

στοχοθετημένα τιμολογιακά καθεστώτα, 

καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και οι 

2.2. Τιμολόγια των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με όγκους 

επικοινωνιών (όπως οι περιορισμοί της 

χρήσης δεδομένων, ο αριθμός των 

λεπτών φωνητικής επικοινωνίας, ο 

αριθμός των σύντομων γραπτών 

μηνυμάτων) συγκεκριμένων σχεδίων 

τιμολογίων και τα εφαρμοστέα τιμολόγια 

για πρόσθετες μονάδες επικοινωνίας, 

αριθμούς ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε 

ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης, τέλη 
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δαπάνες που αφορούν τον τερματικό 

εξοπλισμό. 

πρόσβασης και συντήρησης, όλα τα είδη 

των τελών χρήσης, ειδικά και 

στοχοθετημένα τιμολογιακά καθεστώτα, 

καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και οι 

δαπάνες που αφορούν τον τερματικό 

εξοπλισμό. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι οι «όγκοι» δεν ορίζονται, απαιτούνται γενικά παραδείγματα προκειμένου να 

αντικατοπτρίζεται το κείμενο του άρθρου 95. 

 

Τροπολογία  251 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.5. Αν η επιχείρηση είναι πάροχος 

υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών, πληροφορίες για την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και πληροφορίες εντοπισμού του 

καλούντος. 

2.5. Παροχή σε τελικούς χρήστες 

πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση 

σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον 

εντοπισμό του καλούντος. Αν η 

επιχείρηση είναι πάροχος υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, πληροφορίες για την πρόσβαση ή 

για οποιουσδήποτε περιορισμούς στην 

παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και 

πληροφοριών εντοπισμού του καλούντος. 

 

Τροπολογία  252 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.6. Λεπτομέρειες προϊόντων και 

υπηρεσιών σχεδιασμένων για χρήστες με 

αναπηρία. 

2.6. Λεπτομέρειες προϊόντων και 

υπηρεσιών σχεδιασμένων για χρήστες με 

αναπηρίες, όπου συμπεριλαμβάνονται 

λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων 

με λειτουργικούς περιορισμούς. 
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Αιτιολόγηση 

Με βάση τη διατύπωση της οδηγίας ΕΑΑ για τις τηλεπικοινωνίες, παράρτημα I. 

 

Τροπολογία  253 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2.6. α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.6α. Προσβάσιμες πληροφορίες για τη 

διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας 

με βοηθητικές υπηρεσίες 

Αιτιολόγηση 

Με βάση τη διατύπωση της οδηγίας ΕΑΑ για τις τηλεπικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  254 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – πίνακας 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Χρόνος αναμονής   

Διακύμανση χρόνου 

επιστροφής πακέτων 

  

Απώλεια πακέτων   

Τροπολογία 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Χρόνος αναμονής 

(καθυστέρηση) 

ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Διακύμανση χρόνου 

επιστροφής πακέτων 
ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Απώλεια πακέτων ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Τροπολογία  255 

Πρόταση οδηγίας 



 

AD\1133855EL.docx 167/170 PE602.838v03-00 

 EL 

Παράρτημα X – τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 

 

Τροπολογία  256 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – σημείο 2 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με 

οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής 

διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 cm, οι 

οποίες διατίθενται στην αγορά προς 

πώληση ή μίσθωση στην Ένωση, 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) η οποία 

επιτρέπει την απλή σύνδεση 

περιφερειακών και η οποία μπορεί να 

μεταφέρει όλα τα συναφή στοιχεία του 

σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, 

περιλαμβανομένων των πληροφοριών που 

αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με 

οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής 

διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 cm, οι 

οποίες διατίθενται στην αγορά προς 

πώληση ή μίσθωση στην Ένωση, 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) η οποία 

επιτρέπει την απλή σύνδεση 

περιφερειακών και η οποία μπορεί να 

μεταφέρει όλα τα συναφή στοιχεία του 

σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, 

περιλαμβανομένων των πληροφοριών που 

αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο τερματικός 

εξοπλισμός ψηφιακών συσκευών 

τηλεόρασης πρέπει να είναι 

διαλειτουργικός, εφόσον είναι τεχνικά 

εφικτό, ώστε να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα με άλλους 

παρόχους. 

 

Τροπολογία  257 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – σημείο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. ΣΎΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 Κάθε ραδιοφωνική συσκευή η οποία 

διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από 

[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο] έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 

ψηφιακές και αναλογικές επίγειες 

ραδιοεκπομπές. Η παράγραφος αυτή δεν 

έχει εφαρμογή στον μικρό καταναλωτικό 

ραδιοεξοπλισμό χαμηλού κόστους ή για 

τα προϊόντα όπου ο δέκτης έχει απλώς 

παρεπόμενο χαρακτήρα. Δεν έχει επίσης 

εφαρμογή σε ραδιοεξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες 

κατά την έννοια του άρθρου 1 ορισμός 56 

του κανονισμού περί ραδιοεπικοινωνιών 

της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 

(ITU), 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αναδιατύπωση) 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 
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