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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.Εισαγωγή

Σε τουλάχιστον 147 εκατ. ανέρχεται ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ (37 εκατ. τουρίστες και 
110 εκατ. σταθεροί πελάτες)1 τους οποίους αφορούν σήμερα τα υπερβολικά υψηλά τέλη της 
διεθνούς περιαγωγής στο πλαίσιο της κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή η δυνατότητα να 
πραγματοποιούν ή απλώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό.

Τούτο καθίσταται δυνατόν χάρις στις συμφωνίες διεθνούς περιαγωγής μεταξύ του παρόχου 
με τον οποίο έχει σχέση ο πελάτης και του παρόχου στο εξωτερικό, στο δίκτυο του οποίου 
φιλοξενείται ο πελάτης.

Όπως ομόφωνα επεσήμαναν οι ενώσεις καταναλωτών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι 
περισσότεροι πολιτικοί υπεύθυνοι, η τιμή της υπηρεσίας περιαγωγής δεν μειώθηκε χάρις στη 
δυναμική του ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεφωνικών παρόχων, φαινόμενο που αντίθετα 
παρατηρήθηκε  στο πλαίσιο της κινητής τηλεφωνίας σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, τα τέλη 
παρέμειναν αδικαιολόγητα υψηλά, ελάχιστα διαφανή και με εκπληκτικές ομοιότητες μεταξύ 
των διαφόρων παρόχων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο κράτος μέλος.

Διαπιστώνοντας την έκδηλη αδράνεια των τηλεφωνικών παρόχων σε σχέση με τη μείωση των 
τελών περιαγωγής και παρά τις επί σειράν ετών εκκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
με τελευταία εκείνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ψήφισμά του Δεκεμβρίου 2005, Η 
Επιτροπή υπέβαλε τον παρελθόντα Ιούλιο την παρούσα πρόταση κανονισμού.

2. Κύρια σημεία της Πρότασης της Επιτροπής

Α) Ρύθμιση των τιμών χονδρικής

Καθορίζονται τα μέγιστα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής. Για τις τοπικές κλήσεις, εκείνες 
δηλαδή που πραγματοποιούνται εντός της χώρας επίσκεψης, το όριο της τιμής χονδρικής 
ισούται με το διπλό του μέσου κοινοτικού τέλους τερματισμού. Για τις διεθνείς κλήσεις, 
εκείνες δηλαδή που πραγματοποιούνται τόσο προς τη χώρα προέλευσης του πελάτη όσο και 
προς ένα άλλο κράτος μέλος, η οριακή τιμή χονδρικής ισούται με το τριπλό του μέσου 
κοινοτικού τέλους τερματισμού.

Β) Ρύθμιση των τιμών λιανικής

Το μέγιστο όριο των λιανικών τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής καθορίζεται στο 130% 
του ορίου της χονδρικής. Για τις εισερχόμενες κλήσεις, το μέγιστο αυτό όριο εφαρμόζεται 
από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. Για τις εξερχόμενες αντίθετα, τα μέγιστα όρια 
των τιμών λιανικής τίθενται αυτομάτως σε ισχύ κατόπιν εξαμήνου.

Γ) Διαφάνεια στις τιμές λιανικής

Η πρόταση ευνοεί επίσης τη διαφάνεια στις τιμές λιανικής θεσπίζοντας την υποχρέωση για 
τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν στους συνδρομητές τους μέσω 

  
1 Εκτίμηση του αντικτύπου εκ μέρους της Επιτροπής, SEC (2006) 925, σελ. 19
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SMS ή προφορικά, αφού τους ζητηθεί και δωρεάν, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με 
τις τιμές περιαγωγής.

3. Προτάσεις

Ο εισηγητής δεν κρύβει κάποιες επιφυλάξεις μπροστά στην ανώμαλη αυτή πρόταση 
κανονισμού. Είναι πράγματι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο στόχος, με τον οποίο σε μεγάλο 
βαθμό συμφωνεί, της μείωσης των τιμών ενός προϊόντος, πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον 
υγιή ανταγωνισμό των δυνάμεων της αγοράς και όχι να υπαγορεύεται εκ των άνω με μια 
άμεση ρύθμιση των τιμών.

Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τις επιφυλάξεις αυτές αρχής, πρέπει ωστόσο να αναγνωρισθεί 
ότι για τη συγκεκριμένη αυτή υπηρεσία της κινητής τηλεφωνίας , οι συνήθεις κανόνες του 
ανταγωνισμού δεν λειτούργησαν.

Υπό το πρίσμα της ιδιομορφίας των αγορών της διεθνούς περιαγωγής και του διασυνοριακού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών, διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου, καθώς και την αδυναμία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν με 
αποτελεσματικό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό οι πάροχοι χονδρικής 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου του καταναλωτή που 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, συμφωνούμε με την Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη και τον 
επείγοντα χαρακτήρα μιας παρέμβασης με έκτακτα μέτρα.

Παραμένοντας επομένως στο πλαίσιο που χάραξε η Επιτροπή, θεωρείται σκόπιμο να 
προταθούν λίγες μόνο στοχοθετημένες τροπολογίες σχετικά με:

Α) τις τιμές λιανικής

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το περιθώριο του 130% που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά 
περιορισμένο. Το ανώτατο αυτό όριο, που θα έπρεπε να καλύπτει τόσο το κόστος λιανικής 
όσο και τα κέρδη, είναι δυνατόν να έχει ως συνέπεια μια υπερβολική συμπίεση των ιδίων των 
κινήτρων για ανταγωνισμό και διαφοροποίηση των προσφορών. Κατά πάσα πιθανότητα, οι 
τιμές θα κατέληγαν να σταθεροποιηθούν στην ανώτερη τιμή του προτεινομένου ορίου 
γεγονός πιθανότατα αρνητικό για τους παρόχους μικρών διαστάσεων που δεν έχουν ενταχθεί 
σε μεγάλους ομίλους ή σε ευρωπαϊκές συμμαχίες, οι οποίοι θα μπορούσαν να απολέσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και γενικότερα για την ελαστικότητα των τελών. Προτείνεται ως εκ 
τούτου ένα ανώτατο όριο τιμών λιανικής στο 150% της τιμής που προτείνεται για τη 
χονδρική.

Β) τη διαφάνεια

Θεωρείται σημαντικό να ενισχυθεί η διαφάνεια στις τιμές λιανικής καθιερώνοντας την 
αυτόματη υποχρέωση για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν στους 
συνδρομητές τους πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής κατά τη στιγμή της διέλευσης 
των συνόρων.

Γ) ένα μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για τα SMS και τα MMS

Προτείνεται τέλος η συμπερίληψη των SMS και MMS στη μελλοντική αναθεώρηση του 
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κανονιστικού πλαισίου, κατηγορίες που αποκλείονται σήμερα από την πρόταση κανονισμού, 
αποτελούν όμως αντικείμενο πραγματικών καταχρήσεων σε σχέση με τις τιμές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Πρέπει να γίνει χρήση κοινού 
μηχανισμού, αποκαλούμενου μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής όταν 
πραγματοποιούν κλήσεις και δεν θα 
πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
κλήσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Λόγω του διασυνοριακού 
χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, 
απαιτείται κοινός μηχανισμός ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών να αντιμετωπίζουν ενιαίο και 
συνεκτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων, 
με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα 
κριτήρια.

(14) Πρέπει να γίνει χρήση κοινού 
μηχανισμού, αποκαλούμενου μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής και 
υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων όταν 
πραγματοποιούν κλήσεις και δεν θα 
πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
κλήσεων ή για την χρήση υπηρεσιών 
επικοινωνιών δεδομένων , έτσι ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση 
του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. 
Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των
σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται κοινός 
μηχανισμός ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών να αντιμετωπίζουν 
ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο κανονιστικών 
ρυθμίσεων, με βάση αντικειμενικά 
καθιερωμένα κριτήρια. Για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε επίπεδο 
λιανικής και την εγγύηση ότι όλοι οι φορείς 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών 
εντός της Κοινότητας θα είναι σε θέση να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε 
ικανοποιητικό βαθμό, οι φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών 
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
παρέχουν κατόπιν αιτήσεως, σε όλους τους 
άλλους φορείς που εδρεύουν εντός της 
Κοινότητας, υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής.

Αιτιολόγηση

Για να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής σε όλους τους άλλους φορείς. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι κανένας φορέας δεν 
θα αποκλείεται από την πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Ο πλέον αποτελεσματικός και 
αναλογικός μηχανισμός για τη ρύθμιση του 
επιπέδου των τιμών για πραγματοποίηση 
κλήσεων διεθνούς περιαγωγής σύμφωνα με 
τα παραπάνω είναι η καθιέρωση, σε 
κοινοτική κλίμακα, μέγιστων τελών ανά 
λεπτό, σε επίπεδα λιανικής και χονδρικής

(15) Ο πλέον αποτελεσματικός και 
αναλογικός μηχανισμός για τη ρύθμιση του 
επιπέδου των τιμών για πραγματοποίηση 
κλήσεων διεθνούς περιαγωγής σύμφωνα με 
τα παραπάνω είναι η καθιέρωση, σε 
κοινοτική κλίμακα, μέγιστων τελών ανά 
λεπτό, σε επίπεδα λιανικής και χονδρικής. 
Για υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων, 
δεδομένης της ταχύτητας με την οποία 
αναπτύσσεται η τεχνολογία και του 
αυξανόμενου ρόλου της υπηρεσίας μικρών 
μηνυμάτων (SMS), καθώς και της 
υπηρεσίας πολυμεσικών 
μηνυμάτων(MMS), οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και η Επιτροπή, επιβλέπουν τις 
χονδρικές και λιανικές τιμές , 
περιλαμβανομένων των τελών SMS και 
MMS και τις περιλαμβάνουν στη 
μελλοντική αναθεώρηση του νομικού 
πλαισίου στην περίπτωση που οι τιμές 
αυτές δεν παρουσιάσουν πτωτική τάση.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής τους εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται 
στο κράτος μέλος που επισκέπτονται, έπειτα 
από αίτημά τους και ατελώς. Η διαφάνεια 
επιβάλλει επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφορούν τους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και ότι τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα εν λόγω τέλη, όπως 
επίσης και σε περιπτώσεις σημαντικών 
αλλαγών.

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής την ευχέρεια να 
λαμβάνουν εύκολα πληροφορίες σχετικά με 
την ύπαρξη συμφωνιών δρομολόγησης 
κίνησης μεταξύ του εγχώριου παρόχου και 
του παρόχου του δικτύου της χώρας στην 
οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη, 
καθώς και σχετικά με τα τέλη περιαγωγής 
με τα οποία επιβαρύνονται στο κράτος 
μέλος που επισκέπτονται, έπειτα από αίτημά 
τους και ατελώς. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν τα τέλη για τις εξερχόμενες 
και εισερχόμενες κλήσεις στο σχετικό 
κράτος μέλος Η διαφάνεια επιβάλλει επίσης 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορούν 
τους πελάτες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής 
κατά τη σύναψη των συμβάσεων και ότι 
τους ενημερώνουν τακτικά σχετικά με τα εν 
λόγω τέλη, όπως επίσης και σε περιπτώσεις 
σημαντικών αλλαγών.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 27

(27) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων 
βάσει του πλαισίου κανονιστικών 
ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες διαθέτουν τις απαιτούμενες 
εξουσίες για την εποπτεία και επιβολή των 
υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού 
εντός της επικράτειάς τους. Παρακολουθούν 
επίσης τις εξελίξεις στην τιμολόγηση 
υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για 
πελάτες κινητών επικοινωνιών σε περιαγωγή 
εντός της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το 

(27) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων 
βάσει του πλαισίου κανονιστικών 
ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες διαθέτουν τις απαιτούμενες 
εξουσίες για την εποπτεία και επιβολή των 
υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού 
εντός της επικράτειάς τους. Παρακολουθούν 
επίσης τις εξελίξεις στην τιμολόγηση 
υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για 
πελάτες κινητών επικοινωνιών σε περιαγωγή 
εντός της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το 
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ειδικό κόστος που σχετίζεται με τις κλήσεις 
περιαγωγής στις πλέον απομακρυσμένες 
περιοχές της Κοινότητας και την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί 
να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά 
χονδρικής. Εξασφαλίζουν τη διάθεση στους 
χρήστες κινητών επικοινωνιών 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

ειδικό κόστος που σχετίζεται με τις κλήσεις 
περιαγωγής στις πλέον απομακρυσμένες 
περιοχές της Κοινότητας και την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί 
να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά 
χονδρικής. Από την ημερομηνία ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάθε έξι μήνες 
οφείλουν να κοινοποιούν τα αποτελέσματα 
αυτής της παρακολούθησης στην 
Επιτροπή.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν επίσης τη διάθεση στους 
χρήστες κινητών επικοινωνιών 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

(31) Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται 
σε επανεξέταση το αργότερο δύο έτη έπειτα 
από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι παραμένει απαραίτητος 
και κατάλληλος με τις εκάστοτε κρατούσες 
συνθήκες στην αγορά των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

(31) Ο παρών κανονισμός στόχον έχει τη 
βελτίωση μιας κατάστασης όπου 
παρατηρείται δυσλειτουργία της αγοράς με 
τη θέσπιση μέτρων που αποκαθιστούν
αμέσως τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος 
των καταναλωτών. Δεν έχει μόνιμο 
χαρακτήρα και ως εκ τούτου υποβάλλεται 
σε επανεξέταση το αργότερο δύο έτη έπειτα 
από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η νομική παρέμβαση που 
ρυθμίζει τις τιμές χονδρικής και λιανικής 
των τελών παραμένει απαραίτητη και 
κατάλληλη με τις εκάστοτε κρατούσες 
συνθήκες στην αγορά των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31 Α (νέα)

(31a) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού αναβάλλεται χρονικά για τη 
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Βουλγαρία και τη Ρουμανία εν αναμονή 
των αποτελεσμάτων της ειδικής εκτίμησης 
του αντικτύπου που θα εκπονήσει η 
Επιτροπή σε σχέση με αυτά τα κράτη μέλη. 
Πάντως, η εφαρμογή ανωτάτου ορίου 
τιμών τελών περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής και λιανικής θα πρέπει να 
εισαχθεί σταδιακά εν είδει ομαλής 
προσγείωσης για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία.

Αιτιολόγηση

Οι αγορές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεν είναι ακόμη έτοιμες και έχουν ανάγκη από 
ζωτικές επενδύσεις για τη βελτίωση των δικτύων. Έτσι, είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρχει 
ειδική ανάλυση των επιπτώσεων σ' αυτά τα δύο νέα κράτη μέλη προτού τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός σχετικά με την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

-1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
για την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές 
και τη βελτίωση της παροχής 
πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά 
με τα τέλη στο πλαίσιο των διεθνών 
υπηρεσιών περιαγωγής.

Αιτιολόγηση

Στους στόχους του παρόντος κανονισμού προστίθεται η θέσπιση κανόνων για την αύξηση της 
διαφάνεια στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με 
τα τέλη στο πλαίσιο των διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ε Α) ΚΑΙ (Ε Β) (νέα)

(εa) ως "νέοι πελάτες περιαγωγής" 
νοούνται οι πελάτες περιαγωγής, μνεία των 
οποίων γίνεται στο σημείο (ε), μετά την 
έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων βάσει του 
άρθρου 4, οι οποίοι ι) υπέγραψαν για 
πρώτη φορά σύμβαση με τον πάροχο της 
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χώρας προέλευσης, ιι)υπέγραψαν σύμβαση 
με νέο πάροχο της χώρας προέλευσης, ή
ιιι) αγόρασαν προπληρωμένη κάρτα (SIM)·
(εβ) ως "υφιστάμενοι πελάτες περιαγωγής" 
νοούνται οι πελάτες περιαγωγής, μνεία των 
οποίων γίνεται στο σημείο (ε), οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ορισμού που παρατίθεται στο σημείο (εα) ή
οι νέοι πελάτες περιαγωγής που επέλεξαν 
να μην επωφεληθούν από το προβλεπόμενο 
στο άρθρο 4 τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει τους ορισμούς "νέοι πελάτες περιαγωγής" και "υφιστάμενοι πελάτες 
περιαγωγής", για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. 

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 3, ΤΙΤΛΟΣ

Τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
ρύθμιση

Τέλη χονδρικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπάγονται σε ρύθμιση

Αιτιολόγηση

Το ξεχωριστό όριο για τις τοπικές και λοιπές κλήσεις δημιουργεί μεγάλη σύγχυση και ως εκ 
τούτου θα ήταν καταλληλότερο ένα ενιαίο υψηλότερο όριο ίσο με μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10(3) πολλαπλασιαζόμενο με έναν παράγοντα της τάξης του 
3.0

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 4

Τέλη λιανικής για την πραγματοποίηση
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
ρύθμιση

Τέλη λιανικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπάγονται σε ρύθμιση 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το
συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το μέσο 
τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο πάροχος 
χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει στον 
πελάτη περιαγωγής του για την
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την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό 130% του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 
κλήση, που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Στα ανώτατα όρια τελών του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής. 

πραγματοποίηση και λήψη κλήσης
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 150%
του ισχύοντος μέγιστου τέλους χονδρικής 
για την εν λόγω κλήση, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I.
Στα ανώτατα όρια τελών του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά 
στοιχεία κόστους που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια των τιμών λιανικής για τα τέλη κλήσης είναι εξαιρετικά χαμηλά 
και δεν επιτρέπουν περιθώρια για δημιουργικό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών μορφών 
φορέων και υπηρεσιών. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να καθορισθεί ενιαίο υψηλότερο μέσο 
όριο λιανικής σε συνδυασμό με τα όρια ανωτάτων τιμών για μεμονωμένες κλήσεις ώστε να 
επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία για τους φορείς και, με τον τρόπο αυτό, να παρέχονται καλύτερες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 4 α (νέο)

Άρθρο 4α
Τιμολόγιο προστασίας καταναλωτή

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση όλων 
των πελατών περιαγωγής, με σαφή και 
διαφανή τρόπο, ένα τιμολόγιο προστασίας 
του καταναλωτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
2. Η τιμή λιανικής ανά λεπτό (εκτός ΦΠΑ), 
την οποία ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης χρεώνει στους πελάτες για την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 0.50 ευρώ για τις 
εξερχόμενες και 0.25 ευρώ για τις 
εισερχόμενες κλήσεις.
3. Παρέχεται στους υπάρχοντες πελάτες 
περιαγωγής η ευκαιρία να στραφούν στο 
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τιμολόγιο προστασίας καταναλωτή. Η 
αλλαγή αυτή παρέχεται δωρεάν και δεν 
υπόκειται στους όρους και περιορισμούς
που διέπουν τα υφιστάμενα στοιχεία της 
συνδρομής.
4. Το τιμολόγιο προστασίας καταναλωτή 
προσφέρεται αυτομάτως στους νέους 
πελάτες περιαγωγής που γίνονται 
συνδρομητές εκτός εάν επιλέξουν κάποιο 
άλλο τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή, ο 
πελάτης είναι ελεύθερος να μεταβεί στο 
τιμολόγιο προστασίας καταναλωτή εντός 
μεγίστου χρονικού διαστήματος 6 μηνών 
διατηρώντας τα λοιπά στοιχεία της 
συνδρομής.

5. Στα ανώτατα όρια τελών του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά 
στοιχεία κόστους που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη 
προαιρετικής συμμετοχής.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 6

Άρθρο 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 

Κοινότητας

Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 

Διαγράφεται
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10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κάθε πάροχος χώρας προέλευσης παρέχει 
στον πελάτη περιαγωγής, έπειτα από 
αίτημά του, εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη 
κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη στο 
κράτος μέλος που επισκέπτεται.

1. Κάθε πάροχος χώρας προέλευσης παρέχει 
αυτομάτως στον πελάτη περιαγωγής 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής και με 
την ύπαρξη συμφωνιών δρομολόγησης 
κίνησης με άλλους παρόχους υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας οι οποίες 
εφαρμόζονται για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη στο 
κράτος μέλος που επισκέπτεται. 

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με τα τέλη λιανικής και την ύπαρξη συμφωνιών καθοδήγησης ανάμεσα στον πάροχο της 
χώρας προέλευσης και τον πάροχο του δικτύου επίσκεψης ώστε να μπορεί να επιλέγει έχοντας 
τεκμηριωθεί διεξοδικά.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει να 
υποβάλει το εν λόγω αίτημα μέσω κλήσης 
κινητής τηλεφωνίας ή με αποστολή SMS
(υπηρεσία μικρών μηνυμάτων), στον αριθμό 
που εκάστοτε ορίζεται προς τούτο από τον 
πάροχο χώρας προέλευσης, και δύναται να 
επιλέξει να λάβει την πληροφορία είτε κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω κλήσης είτε μέσω 
SMS (στην περίπτωση αυτή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση).

2. Ο πελάτης περιαγωγής λαμβάνει τις 
πληροφορίες βάσει της παραγράφου 1
μέσω κλήσης κινητής τηλεφωνίας ή με 
αποστολή SMS . Όλοι οι πάροχοι 
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα επίσκεψης 
και έχουν συμφωνίες δρομολόγησης 
κίνησης με τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές εντός μιας ώρας από την είσοδο του 
πελάτη στο κράτος μέλος επίσκεψης.
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Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει την άρση αυτής της δωρεάν 
υπηρεσίας πληροφόρησης.

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ιδίως όταν πρόκειται για 
διασυνοριακούς χρήστες, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει ανά πάσα 
στιγμή ένα σύστημα σε εθελοντική βάση ("pull system"- SMS κατ' αίτηση).

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
προβαίνουν σε δημόσια διάθεση των 
πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε των 
άρθρων 3, 4 και 4a, κατά τρόπο που να 
επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρατήρησης και εποπτείας, όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να 
δημοσιοποιούνται για να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες να ενημερώνονται 
διεξοδικά.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
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πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας και επικοινωνιών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας 
μικρών μηνυμάτων (SMS) και της 
υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων 
(MMS), ιδίως στις πλέον απομακρυσμένες 
περιοχές της Κοινότητας, και ανακοινώνει 
τα αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης στην Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματός της.

πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας, ιδίως στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας, 
και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εν 
λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή κάθε 
έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα γρήγορο πέρασμα για αυτή τη ρύθμιση, η περιαγωγή 
δεδομένων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται άμεσα σε αυτή τη ρύθμιση. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό το γεγονός ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή ελέγχουν το κόστος 
περιαγωγής στον τομέα, αξιολογούν τα αποτελέσματα και προτείνουν την ανάλογη ρύθμιση 
εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Το κατάλληλο σημείο για αυτό είναι στην "Επανεξέταση" 
άρθρου 12 - βλ. άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
φροντίζουν ότι κάθε αλλαγή των τελών τους 
που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης με τα άρθρα 3, 4 και 6, 
τίθενται σε εφαρμογή εντός διμήνου από 
κάθε δημοσίευση κατ' εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου.

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
φροντίζουν ότι κάθε αλλαγή των τελών τους 
που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης με τα άρθρα 3 και 4, τίθενται 
σε εφαρμογή εντός διμήνου από κάθε 
δημοσίευση κατ' εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου.

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια των τιμών λιανικής για τα τέλη κλήσης είναι εξαιρετικά χαμηλά 
και δεν επιτρέπουν περιθώρια για δημιουργικό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών μορφών 
φορέων και υπηρεσιών. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να καθορισθεί ενιαίο υψηλότερο μέσο 
όριο λιανικής σε συνδυασμό με τα όρια ανωτάτων τιμών για μεμονωμένες κλήσεις ώστε να 
επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία για τους φορείς και, με τον τρόπο αυτό, να παρέχονται καλύτερες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 11 Α (νέο)

Άρθρο 11α
Υπηρεσίες δεδομένων
1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών 
μεταβίβασης δεδομένων, SMS και MMS, 
και συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις 
μέσες τιμές χονδρικής για υπηρεσίες 
διεθνούς περιαγωγής που επιβάλλουν οι 
φορείς της κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τα αποτελέσματα αυτών των 
ελέγχων 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και, στη συνέχεια, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.
2. Επί τη βάσει των στοιχείων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή, εντός 18 μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση με 
ανάλυση των τιμών χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής δεδομένων 
εντός της Κοινότητας. Εάν, μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, οι τιμές χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής δεδομένων 
δεν έχουν μειωθεί σε επίπεδα ανάλογα με 
αυτά που ισχύουν για τις υπηρεσίες 
διεθνούς περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, 
η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 
υπαγωγής του τομέα σε ρύθμιση με στόχο 
τη μείωση των τιμών χονδρικής που 
αφορούν την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών μεταβίβασης 
δεδομένων και προτείνει, εφόσον 
απαιτηθεί, την κατάλληλη ρύθμιση.
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η γρήγορη μετάβαση στη ρύθμιση αυτή, η περιαγωγή δεδομένων δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται άμεσα σε αυτή τη ρύθμιση. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή ελέγχουν το κόστος περιαγωγής στον τομέα, 
αξιολογούν τα αποτελέσματα και προτείνουν την ανάλογη ρύθμιση εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί 
απαραίτητο.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 12

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο 
δύο έτη έπειτα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της. Στην έκθεσή της αιτιολογεί η 
Επιτροπή την ανάγκη για περαιτέρω 
κανονιστική ρύθμιση ή την πιθανότητα 
κατάργησής της, ενόψει των εξελίξεων 
στην αγορά και σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη και από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πληροφορίες, οι οποίες 
παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο 
δύο έτη έπειτα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της. Στην έκθεσή της αιτιολογεί η 
Επιτροπή την ανάγκη για περαιτέρω 
κανονιστική ρύθμιση ή την προσωρινή της 
αντικατάσταση με μια λιγότερο 
περιοριστική παρέμβαση ενόψει των 
εξελίξεων στην αγορά και σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό, ιδιαίτερα δε υπό το πρίσμα 
των επιπτώσεων στους μικρής κλίμακας 
και ανεξάρτητους παρόχους, καθώς και 
υπό το πρίσμα της έκθεσης της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 11α σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής για υπηρεσίες δεδομένων.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 16 Α (νέο)

Άρθρο 16α
Παρέκκλιση

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία.
Η Επιτροπή παρακολουθεί όλες τις 
εξελίξεις σε σχέση με τις τιμές χονδρικής 
και λιανικής για την παροχή υπηρεσιών 
φωνητικών επικοινωνιών διεθνούς 
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περιαγωγής από τους φορείς της χώρας 
προέλευσης στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία και εκπονεί αξιολόγηση των 
επιπτώσεων το αργότερο 2 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι αγορές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεν είναι ακόμη έτοιμες και έχουν ανάγκη από 
ζωτικές επενδύσεις για τη βελτίωση των δικτύων. Έτσι, είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρχει 
ειδική ανάλυση του αντικτύπου επ' αυτών των δύο νέων κρατών μελών προτού τεθεί σε 
εφαρμογή ο κανονισμός σχετικά με την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Τροπολογία 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα συνολικά τέλη χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση, η οποία (κλήση) 
εκκινεί στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσό ίσο με το τέλος 
κινητού τερματισμού που δημοσιεύεται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο:

Τα συνολικά τέλη χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση, η οποία (κλήση) 
εκκινεί στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσό ίσο με το τέλος 
κινητού τερματισμού που δημοσιεύεται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο επί 2.5.

α) επί δύο, σε περίπτωση κλήσης 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση προς 
αριθμό που ανήκει σε δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται 
το δίκτυο επίσκεψης· ή
β) επί τρία, σε περίπτωση κλήσης 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση προς 
αριθμό που ανήκει σε δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο σε κράτος μέλος εκτός εκείνου όπου 
βρίσκεται το δίκτυο επίσκεψης.
Στα μέγιστα όρια χρέωσης του παρόντος 
παραρτήματος περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους, όπως π.χ. τέλη 
αποκατάστασης κλήσης.
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Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα μέγιστα όρια για τα τέλη χονδρικής είναι πολύ χαμηλά και θα επιφέρουν 
σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στους φορείς, ιδίως σε χώρες αυξημένης τουριστικής κίνησης. 
Επιπλέον, τα χωριστά όρια για τοπικές και άλλες κλήσεις θα προξενήσουν μεγάλη σύγχυση. 
Συνεπώς, θα ήταν καταλληλότερο ένα ενιαίο υψηλότερο όριο ίσο με το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού που δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο επί τρία.
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