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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός επικαιροποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες στην ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την εγγύηση της ελευθερίας της 

έκφρασης και της πληροφόρησης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εισηγητής συνιστά, ως εκ τούτου, την περαιτέρω 

τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση με τις νέες προτάσεις 

κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
 

Ο εισηγητής πιστεύει συγκεκριμένα ότι, παράλληλα με την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών, στόχος της οδηγίας θα πρέπει επίσης 

να είναι η εγγύηση κοινών ελάχιστων προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων και 

υπηρεσιών, καθώς και την ιδιωτική ζωή των τελικών χρηστών. Συνεπώς, είναι ουσιώδες να 

συμπεριληφθούν όλα τα είδη υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, ακόμη και όταν ένας 

μηχανισμός διαπροσωπικής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί δευτερεύον στοιχείο για 

άλλη υπηρεσία, και να ληφθούν παράλληλα υπόψη οι μελλοντικές εξελίξεις και συνέργειες 

μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

Όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 

2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική 

ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου, ο 

εισηγητής επιμένει επίσης ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφύλαξη της ασφάλειας και 

της ακεραιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση της 

πλήρους κρυπτογράφησης και, όταν είναι αναγκαίο, να καθίσταται υποχρεωτική, σύμφωνα 

με την αρχή της προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού. Ειδικότερα, 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 τυχόν μη εξουσιοδοτημένη κρυφή πρόσβαση. Αν και αυτή η νέα διάταξη 

αφορά την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλιστεί 

το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο ιδιωτικός χαρακτήρας 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο προκειμένου να ενισχυθούν η ασφάλεια των δικτύων και των 

υπηρεσιών και οι διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι τα νέα καθήκοντα που 

έχουν ανατεθεί στον BEREC για την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών σε αυτόν τον 

συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής και συμβατή εφαρμογή. 

Επιπλέον, η ανεξαρτησία του BEREC βασίζεται επίσης στην εγγύηση ότι οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από τη βιομηχανία 

και τα κρατικά όργανα στον βαθμό που ούτε θα ζητούν ούτε θα δέχονται εντολές από 

κανέναν, θα λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοσία, όπως προβλέπει η νομοθεσία, και θα 

διαθέτουν επαρκείς εξουσίες. 

 

Ο εισηγητής εισάγει ειδική διατύπωση όσον αφορά πιθανούς περιορισμούς που επιβάλλουν 

τα κράτη μέλη για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ώστε να 
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διασφαλιστεί ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη και τη συναφή νομολογία του ΔΕΕ, κάθε 

περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται σε αυτόν 

τον Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν 

λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί 

επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά 

σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 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 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) Στη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά, η Επιτροπή επισήμανε ότι η 

αναθεώρηση του πλαισίου για τις 

τηλεπικοινωνίες θα δώσει έμφαση σε 

μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή 

κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά 

δίκτυα υψηλής ταχύτητας, προσφέρουν πιο 

συνεκτική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς 

όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση 

του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για γνήσια ενιαία αγορά με 

την αντιμετώπιση του κατακερματισμού 

των κανονιστικών ρυθμίσεων, 

διασφαλίζουν ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς και συνεκτική εφαρμογή των 

κανόνων, καθώς και παρέχουν πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο. 

3) Στη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά, η Επιτροπή επισήμανε ότι η 

αναθεώρηση του πλαισίου για τις 

τηλεπικοινωνίες θα δώσει έμφαση σε 

μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή 

κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά 

δίκτυα υψηλής ταχύτητας, προσφέρουν πιο 

συνεκτική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς 

όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση 

του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για γνήσια ενιαία αγορά με 

την αντιμετώπιση του κατακερματισμού 

των κανονιστικών ρυθμίσεων, 

διασφαλίζουν την ουσιαστική προστασία 

των καταναλωτών, ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς και συνεκτική εφαρμογή των 

κανόνων, καθώς και παρέχουν πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό θεσμικό 

πλαίσιο. Στη στρατηγική της για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή 

ανακοίνωσε επίσης ότι θα προέβαινε σε 

αναθεώρηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για 

να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους 

χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ισότιμοι όροι 
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ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες 

της αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με την πρόταση κανονισμού 

(COM(2017)10) για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, μόνον υπό τους όρους που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

τους τυχόν περιορισμούς που συνάδουν 

προς το άρθρο 52 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης, ιδίως τα μέτρα που αφορούν τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη 

δημόσια υγεία. 

5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την 

εξασφάλιση της ελευθερίας παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, μόνον υπό τους όρους που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

τους τυχόν περιορισμούς που συνάδουν 

προς το άρθρο 52 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης, ιδίως τα μέτρα που αφορούν τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη 

δημόσια υγεία, και το άρθρο 52 

παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(εφεξής, «ο Χάρτης»). 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, και συγκεκριμένα με την 

τροπολογία 20 που αφορά το άρθρο 12. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θίγουν τη δυνατότητα κάθε κράτους 

6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θίγουν τη δυνατότητα κάθε κράτους 



 

PE601.042v02-00 6/37 AD\1127738EL.docx 

EL 

μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 

τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 

87 και 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

προστασία των ουσιαστικών συμφερόντων 

του στον τομέα της ασφάλειας και για την 

εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, ηθικής 

και ασφάλειας, καθώς και για να 

διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση και 

δίωξη εγκλημάτων. 

μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 

τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 

87 και 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

προστασία των ουσιαστικών συμφερόντων 

του στον τομέα της ασφάλειας και για την 

εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας, καθώς και για να διευκολύνει 

τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 

εγκλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

μέτρα αυτά πρέπει να προβλέπονται από 

τον νόμο, να σέβονται το βασικό 

περιεχόμενο των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον 

Χάρτη και να υπόκεινται στην αρχή της 

αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

52 παράγραφος 1, του Χάρτη. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, και συγκεκριμένα με την 

τροπολογία 20 που αφορά το άρθρο 12. 

 

Τροπολογία  4 

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 

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 
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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 

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. 

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 

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 της ελευθερίας της 

έκφρασης και της πληροφόρησης, του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 

της πολιτισμικής πολυμορφίας, της 

προστασίας του καταναλωτή, του 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

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 

δημόσιου συμφέροντος. Αν και η 

«μεταφορά σημάτων» εξακολουθεί να 

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 και 

τα δικαιώματά τους 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 δημόσιου 

συμφέροντος. Αν και η «μεταφορά 
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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. 

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 και της προστασίας των 

δικαιωμάτων του, 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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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 

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 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, και συγκεκριμένα με την 

τροπολογία 13 που αφορά το άρθρο 2. 

 

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 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 

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 στον τελικό χρήστη 

έναντι μη χρηματικής αντιπαροχής, ιδίως 

με την παροχή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων. Η έννοια 

της αμοιβής θα πρέπει συνεπώς να 

καλύπτει καταστάσεις όπου ο πάροχος 

υπηρεσίας ζητά και ο τελικός χρήστης 

παρέχει εν γνώσει του δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή άλλα 

δεδομένα άμεσα ή έμμεσα στον πάροχο. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 

καταστάσεις κατά τις οποίες ο τελικός 

χρήστης επιτρέπει την πρόσβαση σε 

πληροφορίες χωρίς να τις παρέχει 

ενεργώς, όπως δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της 

διεύθυνσης IP, ή άλλες πληροφορίες που 
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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. 

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. 

_________________ _________________ 

24Υπόθεση C-352/85, Bond van 

Adverteerders κ.λπ. κατά του ολλανδικού 

δημοσίου, EU:C:1988:196. 

24 Απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Απριλίου 

1988, Bond van Adverteerders κ.λπ. κατά 

του ολλανδικού δημοσίου, C-352/85, 

ECLI: 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 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 

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 

ταχυδρομείου, υπηρεσιών ανταλλαγής 

μηνυμάτων, ή ομάδων συζητήσεων. Οι 

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 

καλύπτουν μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ 

πεπερασμένου, δηλαδή όχι εν δυνάμει 
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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. 

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. 

Αιτιολόγηση 

Παράλληλα με την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων 

υπηρεσιών, στόχος της οδηγίας θα πρέπει επίσης να είναι η διασφάλιση κοινών ελάχιστων 

προτύπων όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ιδιωτική ζωή 

των τελικών χρηστών. Συνεπώς, είναι ουσιώδες να συμπεριληφθούν όλα τα είδη υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, ακόμη και όταν ένας μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί δευτερεύον στοιχείο για άλλη υπηρεσία, και να ληφθούν 
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παράλληλα υπόψη οι μελλοντικές εξελίξεις και συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

36) Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών ώστε να 

εξασφαλίζεται η θωράκιση των επικεφαλής 

και των μελών τους έναντι εξωτερικών 

πιέσεων, με την πρόβλεψη ελάχιστων 

προσόντων διορισμού και ελάχιστης 

διάρκειας της θητείας τους. Επιπλέον, με 

τον περιορισμό της δυνατότητας να 

ανανεώνεται η θητεία τους περισσότερες 

από μία φορές και την απαίτηση για 

κατάλληλο σύστημα περιτροπής για το 

συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση θα 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κανονιστικής 

άλωσης, θα διασφαλιστεί η συνέχεια και 

θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία. 

36) Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών ώστε να 

εξασφαλίζεται η θωράκιση των επικεφαλής 

και των μελών τους έναντι εξωτερικών 

πιέσεων, με την πρόβλεψη ελάχιστων 

προσόντων διορισμού και ελάχιστης 

διάρκειας της θητείας τους. Επιπλέον, με 

τον περιορισμό της δυνατότητας να 

ανανεώνεται η θητεία τους περισσότερες 

από μία φορές και την απαίτηση για 

κατάλληλο σύστημα περιτροπής για το 

συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση θα 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κανονιστικής 

άλωσης, θα διασφαλιστεί η συνέχεια και 

θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές είναι νομικά διακριτές και 

λειτουργικά ανεξάρτητες από τη 

βιομηχανία και τις κυβερνήσεις, δεν 

ζητούν ούτε δέχονται εντολές από 

οιονδήποτε φορέα, λειτουργούν με 

διαφάνεια και λογοδοσία, όπως 

προβλέπουν η ενωσιακή και οι εθνικές 

νομοθεσίες, και διαθέτουν επαρκείς 

εξουσίες. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με την πρόταση κανονισμού για τον 

BEREC (COM(2016)0591). 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 91α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

διαφύλαξη της ασφάλειας και της 

ακεραιότητας των δικτύων και των 

υπηρεσιών, θα πρέπει να προωθηθεί η 

χρήση της πλήρους κρυπτογράφησης και, 

όταν είναι τεχνικά εφικτό, να καθίσταται 

υποχρεωτική, σύμφωνα με την αρχή της 

προστασίας των δεδομένων εκ 

σχεδιασμού. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 

δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καμία 

υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών 

κρυπτογράφησης, στους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και σε όλους τους υπόλοιπους 

οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν αποδυνάμωση 

της ασφάλειας των δικτύων και των 

υπηρεσιών τους, όπως επιτρέποντας ή 

διευκολύνοντας μη εξουσιοδοτημένες 

κρυφές προσβάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους συνοχής του κειμένου με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 

ειδικότερα με το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης 

της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα 

κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά 

με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και 

με το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα 

θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, 

ασφάλεια και επιβολή του νόμου. 

 

 

 

Τροπολογία   10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 111 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

111) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 111) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
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τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 

περιορίσουν την ελευθερία παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για λόγους δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους 

λόγους αυτού του περιορισμού. 

τα κράτη μέλη αποφασίζουν να 

περιορίσουν την ελευθερία παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για λόγους δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, 

τέτοιοι περιορισμοί  θα πρέπει να 

αιτιολογούνται δεόντως, να προβλέπονται 

από τον νόμο, να σέβονται το βασικό 

περιεχόμενο των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον 

Χάρτη και να υπόκεινται στην αρχή της 

αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

52 παράγραφος 1, του Χάρτη. Επιπλέον, 

κάθε εθνική νομοθεσία που επιτρέπει στις 

δημόσιες αρχές να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε δίκτυα ή στο περιεχόμενο 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

γενικευμένη βάση θα πρέπει να θεωρηθεί 

ότι θέτει σε κίνδυνο την ουσία του 

θεμελιώδους δικαιώματος του σεβασμού 

της ιδιωτικής ζωής, όπως αυτό 

κατοχυρώνεται από το άρθρο 7 του 

Χάρτη και προκύπτει και από τις 

αποφάσεις του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-

362/141a  και στις συνεκδικαζόμενες 

υποθέσεις C-293/12 και C-594/121b, 

καθώς και από τη διάταξη του 

Δικαστηρίου αυτού στην υπόθεση C-

557/071c. 

 _________________ 

 1a Απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Οκτωβρίου 

2015, Maximillian, Schrems κατά 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, C-

362/14, ECLI:EU:C:2015:650 

 1b Απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 

2014, Digital Rights Ireland Ltd κατά του 

Minister for Communications, Marine 

and Natural Resources κ.λπ. και Kärntner 

Landesregierung κ.λπ., συνεκδικαζόμενες 

υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c Διάταξη του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης 

Φεβρουαρίου 2009, LSG-Gesellschaft zur 
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Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH κατά 

Tele2 Telecommunication GmbH, C-

557/07, ECLI:EU:C:2009:107. 

Αιτιολόγηση 

Πέρα από την διευκρίνιση ότι κάθε εγκρινόμενος νόμος πρέπει να σέβεται τις ελευθερίες και 

βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πρέπει επίσης να 

γίνει παραπομπή στις υποθέσεις Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, Tele2 

και Digital Rights Ireland που όλες τους παρέχουν τη νομική βάση που στηρίζει την πεποίθηση 

ότι ένας νόμος που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να έχουν πρόσβαση κατά τρόπο γενικευμένο 

στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να θεωρείται ως υποσκάπτων το 

ουσιαστικό περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. 

 

 

Τροπολογία   11 

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 

σήμερα 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 

σήμερα διαθέσιμη μια εύρυθμα 

λειτουργούσα και φιλική προς τα παιδιά 

υπηρεσία για την καταγγελία εξαφάνισης 

παιδιών στον αριθμό «116000», καθώς και 

μια γραμμή υποστήριξης στον αριθμό 

«116111» για τα παιδιά που χρειάζονται 

φροντίδα και προστασία. 

Αιτιολόγηση 

Εστιαζόμενοι αποκλειστικά στον επείγοντα αριθμό για τις εξαφανίσεις παιδιών, χάνουμε τις 

παραπομπές στις γραμμές υποστήριξης 116111 που είναι σημαντικές για όλα τα παιδιά που 

είναι σε δύσκολη θέση ή διατρέχουν κίνδυνο, π.χ. όλα τα παιδιά που υφίστανται βία, μια ομάδα-

στόχο δηλαδή πολύ ευρύτερη εκείνης των εξαφανισμένων παιδιών. 

 

Τροπολογία   12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 227 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 227 α) Όταν πολίτες ταξιδεύουν μεταξύ 

κρατών μελών συχνά χρειάζεται να 

καλέσουν ή να χρησιμοποιήσουν μια 

τηλεφωνική γραμμή επείγουσας ανάγκης 

ή μία ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 

υποστήριξης που λειτουργεί στο κράτος 

μέλος καταγωγής τους, πράγμα που 

σήμερα είναι αδύνατον. Θα πρέπει οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση στις δικές 

τους εθνικές γραμμές επείγουσας ανάγκης 

ή υποστήριξης, προσθέτοντας τον κωδικό 

της χώρας τους, για να αντιμετωπίσουν 

επείγοντα προβλήματα ή επειδή 

χρειάζεται να μεσολαβήσουν για την 

εξασφάλιση βοήθειας σε πρόσωπο 

ευρισκόμενο στη χώρα καταγωγής τους, 

όταν οι υπηρεσίες που λειτουργούν στο 

κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορούν να 

παράσχουν αποτελεσματική βοήθεια για 

γεωγραφικούς ή γλωσσικούς λόγους. 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 90, 

παράγραφος 2α (νέα). Όταν οι πολίτες μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο είναι 

πάντα πιθανό να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με διάφορες γραμμές επείγουσας ανάγκης ή 

υποστήριξης στη χώρα καταγωγής τους για να τακτοποιήσουν ή να ζητήσουν από άλλους να 

τακτοποιήσουν επείγοντα προβλήματά τους. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις γραμμές με 

την πληκτρολόγηση του κωδικού της χώρας τους θα βοηθούσε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν 

βοήθεια ή συμβουλές 

 

 

Τροπολογία  13 

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 

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 
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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 . 

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, 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 . 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι , 

αφενός, η υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση 

δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, 

βιώσιμο ανταγωνισμό, διαλειτουργικότητα 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και οφέλη για τους τελικούς 

χρήστες. 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι , 

αφενός, η υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση 

ασφαλών δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας, βιώσιμο ανταγωνισμό, 

διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

προσβασιμότητα και οφέλη για τους 

τελικούς χρήστες. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- των μέτρων που λαμβάνονται, σε 

ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, τηρουμένου 

του ενωσιακού δικαίου, για την επιδίωξη 

στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως 

σχετικά με τη ρύθμιση του περιεχομένου 

και την πολιτική στον οπτικοακουστικό 

τομέα 

- των μέτρων που λαμβάνονται, σε 

ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, τηρουμένου 

του ενωσιακού δικαίου, για την επιδίωξη 

στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής, τη ρύθμιση του 

περιεχομένου και την πολιτική στον 

οπτικοακουστικό τομέα 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  16 

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 

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· 
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διαπροσωπικής και διαδραστικής 

επικοινωνίας απλώς ως έλασσον 

χαρακτηριστικό που συνδέεται άρρηκτα 

με άλλη υπηρεσία· 

Αιτιολόγηση 

Παράλληλα με την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων 

υπηρεσιών, στόχος της οδηγίας θα πρέπει επίσης να είναι η διασφάλιση κοινών ελάχιστων 

προτύπων όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ιδιωτική ζωή 

των τελικών χρηστών. Συνεπώς, είναι ουσιώδες να συμπεριληφθούν όλα τα είδη υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών, ακόμη και όταν ένας μηχανισμός διαπροσωπικής και 

διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί δευτερεύον στοιχείο για άλλη υπηρεσία, και να ληφθούν 

παράλληλα υπόψη οι μελλοντικές εξελίξεις και συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

22) «ασφάλεια» δικτύων και 

υπηρεσιών, η ικανότητα δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 

ανθίστανται, σε δεδομένο βαθμό 

αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν τη 

διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 

ακεραιότητα ή το απόρρητο των 

δεδομένων που αποθηκεύονται, 

μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών 

που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες 

μέσω των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών. 

22) «ασφάλεια» δικτύων και 

υπηρεσιών, η τεχνική και διαρθρωτική 

ικανότητα δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 

ανθίστανται, σε δεδομένο βαθμό 

αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν τη 

διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 

ακεραιότητα ή το απόρρητο των 

δεδομένων που αποθηκεύονται, 

μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών 

που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες 

μέσω των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, και συγκεκριμένα με την 

τροπολογία 22 που αφορά το άρθρο 40. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές κανονιστικές και λοιπές 

αρμόδιες αρχές μπορούν να συμβάλλουν, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην 

εξασφάλιση της εφαρμογής πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προαγωγή της 

πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 

καθώς και στον πλουραλισμό των μέσων 

ενημέρωσης. 

Οι εθνικές κανονιστικές και λοιπές 

αρμόδιες αρχές μπορούν να συμβάλλουν, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην 

εξασφάλιση της εφαρμογής πολιτικών που 

αποσκοπούν στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

της ιδιωτικής ζωής, στην προαγωγή της 

πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 

καθώς και στον πλουραλισμό των μέσων 

ενημέρωσης. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή κατά το 

στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και 

την εναρμόνιση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος στην Ένωση . Προς τον 

σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους 

μεταξύ άλλων την οικονομία, την 

ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο 

συμφέρον, τη δημόσια ασφάλεια και 

άμυνα , την ελευθερία έκφρασης, τις 

πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές 

και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ 

καθώς και τα διάφορα συμφέροντα των 

κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, 

με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης 

του ραδιοφάσματος και την αποφυγή 

επιβλαβών παρεμβολών. 

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με την Επιτροπή κατά το 

στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και 

την εναρμόνιση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος στην Ένωση . Προς τον 

σκοπό αυτό, λαμβάνουν υπόψη τους 

μεταξύ άλλων την οικονομία, την 

ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο 

συμφέρον, τη δημόσια ασφάλεια και 

άμυνα , την προστασία των δεδομένων 

και της ιδιωτικής ζωής, την ελευθερία 

έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, 

κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των 

πολιτικών της ΕΕ καθώς και τα διάφορα 

συμφέροντα των κοινοτήτων χρηστών του 

ραδιοφάσματος, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος και την αποφυγή 

επιβλαβών παρεμβολών. 
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή, κατά περίπτωση, τα μέλη του 

συλλογικού οργάνου που ασκεί αυτό το 

καθήκον στο πλαίσιο εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής ή οι αντικαταστάτες τους, 

διορίζονται για θητεία τουλάχιστον 

τεσσάρων ετών και επιλέγονται μεταξύ 

προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και 

επαγγελματικής πείρας, με βάση τα 

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις και 

την πείρα τους και κατόπιν ανοικτής 

διαδικασίας επιλογής. Τα πρόσωπα αυτά 

δεν δικαιούνται να υπηρετήσουν 

περισσότερες από δύο θητείες, συνεχείς ή 

μη. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

συνέχεια της λήψης αποφάσεων με 

πρόβλεψη κατάλληλου συστήματος 

περιτροπής για τα μέλη του συλλογικού 

οργάνου ή τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, 

όπως με τον διορισμό των πρώτων μελών 

του συλλογικού οργάνου για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, προκειμένου να μην 

συμπίπτουν οι θητείες τους, καθώς και 

εκείνες των διαδόχων τους, την ίδια 

χρονική στιγμή. 

1. Ο επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής, ή, κατά περίπτωση, τα μέλη του 

συλλογικού οργάνου που ασκεί αυτό το 

καθήκον στο πλαίσιο εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής ή οι αντικαταστάτες τους, 

διορίζονται για θητεία τουλάχιστον 

τεσσάρων ετών και επιλέγονται μεταξύ 

προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και 

επαγγελματικής πείρας, με βάση τα 

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις και 

την πείρα τους και κατόπιν ανοικτής και 

διαφανούς διαδικασίας επιλογής. Τα 

πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να 

υπηρετήσουν περισσότερες από δύο 

θητείες, συνεχείς ή μη. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν τη συνέχεια της λήψης 

αποφάσεων με πρόβλεψη κατάλληλου 

συστήματος περιτροπής για τα μέλη του 

συλλογικού οργάνου ή τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη, όπως με τον διορισμό 

των πρώτων μελών του συλλογικού 

οργάνου για διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, προκειμένου να μην 

συμπίπτουν οι θητείες τους, καθώς και 

εκείνες των διαδόχων τους, την ίδια 

χρονική στιγμή. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με την πρόταση κανονισμού για τον 

BEREC. 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 10 , οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές ενεργούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά , και δεν ζητούν ούτε 

λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον 

φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί 

βάσει εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων 

που υλοποιούν την ενωσιακή νομοθεσία. 

Αυτό δεν εμποδίζει την επιτήρηση 

σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό 

δίκαιο. Εξουσία αναστολής ή ακύρωσης 

αποφάσεων των εθνικών κανονιστικών 

αρχών διαθέτουν αποκλειστικά τα όργανα 

προσφυγής που έχουν συγκροτηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 31. 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 10 , οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές ενεργούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά, είναι νομικά διακριτές και 

λειτουργικά ανεξάρτητες από την 

κυβέρνηση, λειτουργούν με διαφάνεια και 

υπευθυνότητα σύμφωνα με το ενωσιακό 

και το εθνικό δίκαιο, διαθέτουν επαρκείς 

εξουσίες και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν 

οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε 

σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων 

που τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων που υλοποιούν 

την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό δεν 

εμποδίζει την επιτήρηση σύμφωνα με το 

εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Εξουσία 

αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των 

εθνικών κανονιστικών αρχών διαθέτουν 

αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που 

έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

31. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων, την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την πρόταση για τον BEREC. Επίσης, συνδέεται με την 

τροπολογία 19, δεδομένου ότι με αυτήν επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των 

οργάνων εποπτείας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές , οι 

λοιπές αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 

οδηγίας και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Σε 

σχέση με τις ανταλλασσόμενες 

πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή 

εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο 

εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα 

αρχή. 

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές , οι 

λοιπές αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας 

οδηγίας και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Σε 

σχέση με τις ανταλλασσόμενες 

πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανόνες 

της Ένωσης περί προστασίας των 

δεδομένων και η αποδέκτρια αρχή 

εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο 

εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα 

αρχή. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

ελευθερία παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την 

επιφύλαξη των όρων που θέτει η παρούσα 

οδηγία. Προς το σκοπό αυτόν, τα κράτη 

μέλη δεν εμποδίζουν μια επιχείρηση να 

παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός εάν τούτο είναι 

απαραίτητο για τους λόγους που εκτίθενται 

στο άρθρο 52 παράγραφος 1 της συνθήκης. 

Κάθε τέτοιος περιορισμός στην ελευθερία 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών αιτιολογείται 

δεόντως και πρέπει να κοινοποιείται στην 

Επιτροπή. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

ελευθερία παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την 

επιφύλαξη των όρων που θέτει η παρούσα 

οδηγία. Προς το σκοπό αυτόν, τα κράτη 

μέλη δεν εμποδίζουν μια επιχείρηση να 

παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, εκτός εάν τούτο είναι 

απαραίτητο για τους λόγους που εκτίθενται 

στο άρθρο 52 παράγραφος 1 της συνθήκης. 

Κάθε τέτοιος περιορισμός στην ελευθερία 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να 

αιτιολογείται δεόντως, να προβλέπεται 

από τον νόμο, να σέβεται το βασικό 

περιεχόμενο των δικαιωμάτων και 
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ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον 

Χάρτη και να υπόκειται στην αρχή της 

αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 52 

παράγραφος 1 του Χάρτη και 

κοινοποιείται στην Επιτροπή.   

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τον Χάρτη και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, κάθε περιορισμός στην άσκηση των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται 

από τον νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον 

εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος 

που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

τρίτων. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν οι πληροφορίες περιέχουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 

Επιτροπή, ο BEREC και οι 

ενδιαφερόμενες αρχές διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση της επεξεργασίας 

δεδομένων με τους κανόνες της Ένωσης 

περί προστασίας των δεδομένων. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία δεδομένων και την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η πρόταση αναδιατύπωσης προβλέπει την επεξεργασία δεδομένων 

σε πολλές περιπτώσεις και δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τη συμμόρφωση με την 

ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. 

 

 

Τροπολογία   25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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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 την ευκολότερη 

αλλαγή παρόχου. 

Αιτιολόγηση 

Ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί αναγκαία την τροπολογία αυτή, διότι θα ενισχύσει την ελευθερία 

επιλογής του χρήστη και θα συμβάλει στην στρατηγική για μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην 

Ένωση. 

 

Τροπολογία   26 

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 

ελαχιστοποίηση του αντικτύπου 

συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια χρηστών και άλλων δικτύων και 

υπηρεσιών. 

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 να διασφαλίζεται ότι, εφόσον 

κρίνεται τεχνικά εφικτό, το 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 
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υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους συνοχής του κειμένου με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 

ειδικότερα με το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης 

της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα 

κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά 

με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και 

με το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα 

θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, 

ασφάλεια και επιβολή του νόμου. 

 

Τροπολογία   27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 

καμία υποχρέωση στους παρόχους των 

δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

διαθέσιμων στο κοινό η οποία θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της 

ασφάλειας των δικτύων ή υπηρεσιών 

τους. 

 Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 

επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις 

ασφαλείας στους παρόχους δημοσίων 

δικτύων επικοινωνιών ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων 

στο κοινό σε περισσότερα από ένα κράτη 

μέλη, κοινοποιούν τα μέτρα αυτά στην 

Επιτροπή και στον ENISA. Ο ENISA 

συνδράμει τα κράτη μέλη στον 

συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται 

προς αποφυγή των επικαλύψεων ή 

διαφορετικών απαιτήσεων που ενδέχεται 

να δημιουργήσουν κινδύνους ασφαλείας 

και φραγμούς στην εσωτερική αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 
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επιτακτικούς λόγους συνοχής του κειμένου με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και 

ειδικότερα με το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης 

της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα 

κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά 

με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και 

με το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα 

θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, 

ασφάλεια και επιβολή του νόμου. 

 

Τροπολογία   28 

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 απώλειας της ακεραιότητας 

που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη 

λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες στο άρθρο 40. Το πρώτο τμήμα 

είναι απαραίτητο διότι ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία που αφορά το εδάφιο 3. 

 

Τροπολογία   29 

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· 

 

Τροπολογία   30 

Πρόταση οδηγίας 
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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   31 

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   32 

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   33 

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 

επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει ότι η 

αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον. 

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 τους 

παρόχους, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 

του συμβάντος είναι προς το δημόσιο 

συμφέρον. 
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Αιτιολόγηση 

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας είναι απαραίτητο για επιτακτικούς λόγους συνοχής με την 

θέση του ΕΚ, και ειδικότερα με τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα 

παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα 

παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων, και της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των 

μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη 

διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 

είναι απαραίτητο διότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες στο άρθρο 40. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Από τις ... [ημερομηνία], 

προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή 

εφαρμογή  μέτρων για την ασφάλεια των 

δικτύων και των υπηρεσιών, ο BEREC, 

κατόπιν διαβούλευσης με τους 

ενδιαφερομένους και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή και άλλους 

οργανισμούς της Ένωσης, εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 

ελάχιστα κριτήρια και κοινές 

προσεγγίσεις για την ασφάλεια των 

δικτύων και των υπηρεσιών και την 

προώθηση της χρήσης κρυπτογράφησης 

από τερματικό σε τερματικό. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με την πρόταση κανονισμού για τον 

BEREC. Η τροπολογία ενισχύει την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών πληροφοριών. 

 

Τροπολογία   35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 40, 

οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την εξουσία 

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 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 40, 

οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την εξουσία 

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 

 

Τροπολογία   36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

H ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για 

αγνοούμενα παιδιά 

H ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για 

αγνοούμενα παιδιά και η γραμμή 

υποστήριξης για παιδιά 

 

Τροπολογία   37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία 

που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική 

γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων 

που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η 

ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται 

στον αριθμό «116000». 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία 

που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική 

γραμμή για τις εξαφανίσεις παιδιών. Η 

ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή είναι φιλική 

προς τα παιδιά και διατίθεται στον αριθμό 

«116000». 

 

Τροπολογία   38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 1α. 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». 

Αιτιολόγηση 

Οι γραμμές υποστήριξης (ή γραμμές βοήθειας) αποτελούν βασικές υπηρεσίες, που έχουν επίσης 

ρόλο συμβούλου. Τα παιδιά μπορούν να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια επικοινωνώντας με 

την γραμμή υποστήριξης 116111 παρά απευθυνόμενα σε πρόσωπα σε υπηρεσίες που δεν 

γνωρίζουν ή που δεν εμπιστεύονται. Εάν ένα παιδί (ή άλλο πρόσωπο) καλέσει την γραμμή 

υποστήριξης για παιδιά ενημερώνοντας ότι ένα παιδί κινδυνεύει, η πληροφορία αυτή μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιηθεί στις αρχές προστασίας του παιδιού/στην αστυνομία. Οι 

γραμμές υποστήριξης παρέχουν βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες ή έχουν ανάγκη. 

 

Τροπολογία   39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πολίτες ενημερώνονται σχετικά με την 

ύπαρξη και τη δυνατότητα χρήσης και 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει 

των πεδίων αριθμοδότησης «116000» και 

116111' στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Αιτιολόγηση 

Οι επείγουσες γραμμές κλήσης για τις εξαφανίσεις παιδιών καθιερώθηκαν με την απόφαση 

2007/116/ΕΚ της Επιτροπής και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω 

του ίδιου αριθμού, του 116000. Σύμφωνα με μια μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, μόνο το 13% 

του πληθυσμού της Ένωσης γνωρίζει σήμερα την υπηρεσία 116000. Η Ένωση έχει το ίδιο 

πρόβλημα και με τον αριθμό 116111, που δημιουργήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της 

Επιτροπής (οδηγία καθολικής υπηρεσίας). Η ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και 

προσβασιμότητα αυτών των υπηρεσιών βοηθά στην εφαρμογή του νόμου. 

 

Τροπολογία   40 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 90 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οι οποίες 

παρέχονται βάσει του πεδίου 

αριθμοδότησης «116000» στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση 

των τελικών χρηστών με αναπηρία 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. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα παιδιά και οι τελικοί χρήστες με 

αναπηρία ενημερώνονται σχετικά με την 

ύπαρξη και τη δυνατότητα χρήσης και 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει των 

πεδίων αριθμοδότησης «116000» και 

116111' στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να 

διευκολύνεται η πρόσβαση των ευρύτερων 

χρηστών σε αυτές τις υπηρεσίες επίσης και 

όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη 

βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα 

σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που 

δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 39. 

 

Τροπολογία   41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

με την προσθήκη του κωδικού χώρας, οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση στους 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης και τις 

γραμμές υποστήριξης που λειτουργούν 

στο δικό τους κράτος μέλος, όταν 

ταξιδεύουν από το ένα κράτος μέλος στο 

άλλο. 

Αιτιολόγηση 

Όταν οι πολίτες μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο είναι πάντα πιθανό να 

χρειαστεί να επικοινωνήσουν με διάφορες γραμμές επείγουσας ανάγκης ή υποστήριξης στη 

χώρα καταγωγής τους για να τακτοποιήσουν ή να ζητήσουν από άλλους να τακτοποιήσουν 

επείγοντα προβλήματά τους. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις γραμμές με την 

πληκτρολόγηση του κωδικού της χώρας τους θα βοηθούσε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν 

βοήθεια ή συμβουλές 
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Τροπολογία  42 

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 βάσει της εθνικότητας ή 

του τόπου κατοικίας του τελικού χρήστη, 

εκτός αν οι εν λόγω διαφορές είναι 

αντικειμενικά αιτιολογημένες και 

συνάδουν με την εμβέλεια και την 

ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 52 του 

Χάρτη. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τον Χάρτη και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, κάθε περιορισμός στην άσκηση των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται 

από τον νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον 

εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος 

που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

τρίτων. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από τις... [ημερομηνία], 

προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή 

εφαρμογή της διαφύλαξης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο BEREC, 

κατόπιν διαβούλευσης με τους 

ενδιαφερομένους και σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή και τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

κοινές προσεγγίσεις για να εξασφαλισθεί 
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ότι τα εθνικά μέτρα για την πρόσβαση 

των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και 

εφαρμογές, ή τη χρήση αυτών, μέσω 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

τις ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται από 

τον Χάρτη και τις γενικές αρχές του 

δικαίου της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού, η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για 

πιεστικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου καθώς και τη συνοχή με 

άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις, και συγκεκριμένα με την πρόταση κανονισμού για τον 

BEREC. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 114 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Από τις ... [5 έτη μετά την 

ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται 

στη δεύτερη υποπαράγραφο  της πρώτης 

παραγράφου του άρθρου 115] και στη 

συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή 

πραγματοποιεί επισκόπηση της 

εφαρμογής για την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 93. 
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