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Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 227
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 
σε κάθε πελάτη περιαγωγής αυτομάτως 
μόλις εισέρχεται σε άλλο κράτος μέλος, με 
ενιαίο μήνυμα υπηρεσίας κειμένου (SMS) ή 
άλλη κατάλληλη υπηρεσία για τους πελάτες 
με προβλήματα οράσεως, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δωρεάν,
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και την 
αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και 
MMS και κάθε άλλου είδους υπηρεσίες 
επικοινωνιών από τον εν λόγω πελάτη σε 
κάθε δίκτυο στο κράτος μέλος που 
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επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 228
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 
αποστέλλει χωρίς χρέωση στον πελάτη 
περιαγωγής, αυτομάτως μόλις εισέρχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύντομο 
μήνυμα κειμένου (SMS) παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα 
εξατομικευμένα τέλη λιανικής για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη λιανικής. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν από τους διαφόρους φορείς παροχής σε χώρα που 
επισκέπτονται αυτόν για τον οποίο ο φορέας παροχής της χώρας τους προσφέρει τη χαμηλότερη 
χρέωση τελών λιανικής για την υπηρεσία περιαγωγής.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 229
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 
στον πελάτη περιαγωγής, αυτομάτως και 
ατελώς με μήνυμα SMS, μόλις εισέρχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη λιανικής για πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη 
στο κράτος μέλος που επισκέπτεται

Or. de
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Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 230
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 
στον πελάτη περιαγωγής εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη λιανικής για πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη 
στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 231
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 
στον πελάτη περιαγωγής, ατελώς αμέσως 
μόλις συνδεθεί σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας πέρα από αυτό της χώρας 
προέλευσης, εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης με SMS, σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη λιανικής για πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη 
στο κράτος μέλος που επισκέπτεται. Ο 
πελάτης μπορεί να επιλέξει να μη λαμβάνει 
την υπηρεσία αυτή.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υπηρεσία αυτή είναι προς όφελος της μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 232
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 

1. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, εντός μιας 
ώρας από την είσοδο του πελάτη 
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κράτος μέλος που επισκέπτεται. περιαγωγής σε άλλο κράτος μέλος, τις 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 4. Ένας πελάτης που έχει 
ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται το αυτόματο 
μήνυμα SMS, έχει το δικαίωμα ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης να του παράσχει εκ νέου την 
υπηρεσία αυτή.
Δεν απαιτείται από τους παρόχους χώρας 
προέλευσης να διαβιβάζουν μέσω 
αυτόματου μηνύματος SMS πληροφορίες 
στον πελάτη εάν, αμέσως πριν από 
μεμονωμένη κλήση την οποία προτίθεται 
να πραγματοποιήσει, τον ενημερώνουν 
μέσω μηνύματος για την ανά λεπτό 
τιμολόγησή της επιτρέποντάς του με τον 
τρόπο αυτό να παραιτείται ατελώς από την 
πραγματοποίησή της ή εάν, σε περίπτωση 
που πραγματοποιεί ή λαμβάνει την κλήση, 
του παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση, η 
οποία περιλαμβάνει και τη χρέωση της 
κλήσεως ενόσω αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, 
μέσω μηνύματος στην οθόνη της συσκευής 
του καθ' όλη τη διάρκεια της κλήσεως 
αυτής. 
Οι πάροχοι χώρας προέλευσης προσφέρουν 
στους τυφλούς ή μειωμένης όρασης 
πελάτες τους, κατόπιν αιτήσεώς τους,
πληροφορίες υπό μορφή ηχητικού 
μηνύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ άλλων, οι τροπολογίες επί του άρθρου 7 εισάγουν ένα σύστημα αυτόματης ενημέρωσης 
σχετικά με τις τιμές περιαγωγής εκτός και αν ο καταναλωτής έχει αποφασίσει διαφορετικά, 
μέσω μηνύματος SMS, όπου θα παρέχονται πλήρεις πληροφορίες εφόσον ζητηθούν. 
Εναλλακτικά, οι φορείς παροχής θα παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με 
μεμονωμένες κλήσεις.

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 233
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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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. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δωρεάν 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 234
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. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δωρεάν 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 235
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. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δωρεάν 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
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λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τιμολόγιο των 
διεθνών κλήσεων περιαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες πρέπει να δίδονται εφόσον ζητηθούν.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 236
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. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δωρεάν 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται αυτομάτως και χωρίς καθυστέρηση 
σχετικά με τις ουσιώδεις λεπτομέρειες των χρεώσεων.

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 237
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 

1. Εκτός εάν ο πελάτης περιαγωγής έχει 
ειδοποιήσει τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για το αντίθετο, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτομάτως μέσω 
αποστολής μηνύματος SMS, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληροφορίες 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής ανά 
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κράτος μέλος που επισκέπτεται. λεπτό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τον 
εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία : Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 238
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. Με σκοπό τη βελτιστοποίηση των 
συστημάτων τιμολόγησης, κάθε πάροχος 
χώρας προέλευσης παρέχει σε κάθε πελάτη 
περιαγωγής, εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη 
κλήσεων και την αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων SMS και MMS και άλλων 
υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων 
διεθνούς περιαγωγής.

Or. it

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 239
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 
υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες 
αυτομάτως και ατελώς, ουσιώδεις 
πληροφορίες της βασικής τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από 
τους εν λόγω πελάτες στο κράτος μέλος που 
επισκέπτονται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκόλυνσης της διαφάνειας και απλούστευσης των διαδικασιών για τους 
καταναλωτές.
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Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 240
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). 

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 241
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). Διαγράφεται 

2. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει να 
υποβάλει αίτημα με αποστολή SMS ή με 
φωνητική κλήση προκειμένου να λάβει 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
χρεώσεις περιαγωγής που εφαρμόζονται 
για την παροχή άλλων υπηρεσιών. Για την 
παροχή κάθε ζητούμενης 
συμπληρωματικής πληροφορίας μπορεί να 
επιβληθεί τέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη λιανικής. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν από τους διαφόρους φορείς παροχής σε χώρα που 
επισκέπτονται αυτόν για τον οποίο ο φορέας παροχής της χώρας τους προσφέρει τη χαμηλότερη 
χρέωση τελών λιανικής για την υπηρεσία περιαγωγής.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 242
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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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. Εναλλακτικά, κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης μπορεί να συμμορφούται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παράγραφος 1, αποστέλλοντας στους 
πελάτες περιαγωγής του εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης, έπειτα από 
αίτημά τους, είτε με φωνητική κλήση είτε 
μέσω SMS.  

Or. de

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 243
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. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στους 
καταναλωτές αυτομάτως, έναν τηλεφωνικό 
αριθμό που θα τους επιτρέπει να 
λαμβάνουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η παραπάνω αναφερόμενη 
υπηρεσία πληροφοριών παρέχεται ατελώς, 
τόσο όσον αφορά την υποβολή του 
αιτήματος όσο και τη λήψη των 
αιτηθεισών πληροφοριών .

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκόλυνσης της διαφάνειας και απλούστευσης των διαδικασιών για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 244
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 

2. Ο πελάτης λαμβάνει, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, μήνυμα από τον πάροχο της 
χώρας του εντός μιας ώρας από την είσοδό 
του στο κράτος μέλος που επισκέπτεται, με 
το οποίο του κοινοποιείται ο τρόπος με τον 
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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). 

οποίο μπορεί να λάβει πλήρεις, 
εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με 
τις χρεώσεις κατόπιν αιτήσεώς του και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση μεγάλου όγκου πληροφοριών που περιλαμβάνουν μη φωνητικές υπηρεσίες θα ήταν 
ενοχλητική για τους πελάτες. Έτσι λοιπόν, οι πελάτες πρέπει απλώς να λαμβάνουν μήνυμα που 
θα τους ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες χωρίς χρέωση, εφόσον το επιθυμούν. Το μήνυμα αυτό πρέπει να αποσταλεί εντός 
μιας ώρας από τη στιγμή που ο καταναλωτής εισέρχεται στο υπό επίσκεψη κράτος μέλος, 
μολονότι αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση προβλημάτων 
κάλυψης δικτύου.

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 245
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 δύναται να υποβάλει αίτημα 
για την παροχή πλήρων εξατομικευμένων 
πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις που 
εφαρμόζονται στις υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων μέσω κλήσης κινητής 
τηλεφωνίας ή με αποστολή SMS, 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).

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 246
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

2. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει να 
υποβάλει το εν λόγω αίτημα μέσω κλήσης 
κινητής τηλεφωνίας ή με αποστολή SMS

2. Ο πελάτης δύναται να υποβάλει αίτημα 
για την παροχή πλήρων εξατομικευμένων 
πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις που 
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(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).

εφαρμόζονται στις υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων μέσω κλήσης κινητής 
τηλεφωνίας ή με αποστολή SMS, 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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τιμολόγιο των 
διεθνών κλήσεων περιαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται εφόσον 
ζητηθούν.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 247
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 δύναται να ζητήσει πλήρη 
τιμολογιακή πληροφόρηση μέσω κλήσης 
κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που 
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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 248
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει να 
υποβάλει το εν λόγω αίτημα μέσω κλήσης 

2. Ο πελάτης δύναται επίσης να επιλέξει να 
υποβάλει αίτημα μέσω κλήσης κινητής 
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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). Διαγράφεται

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). Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υπηρεσία αυτή είναι προς όφελος της μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 249
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2 α. Ένας πελάτης περιαγωγής δικαιούται 
να λαμβάνει από τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης, το ευλόγως ταχύτερο δυνατόν 
μόλις εισέρχεται σε άλλο κράτος μέλος, 
αυτόματο σύντομο μήνυμα ή άλλη 
κατάλληλη υπηρεσία για τους πελάτες με 
προβλήματα οράσεως, που θα περιέχει 
μόνο εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη
κλήσεων σε κάθε δίκτυο στο κράτος μέλος 
που επισκέπτεται. Οι πελάτες πρέπει να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταπηδούν 
από το πρότυπο ώσης (push mode - ήτοι, 
αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση μέσω 
SMS) στο πρότυπο έλξης (pull mode - ήτοι, 
τιμολογιακή ενημέρωση κατ' αίτηση μέσω 
SMS). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ από πρακτικής σκοπιάς δεν είναι πιθανό να υπάρχει δυνατότητα παροχής σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο (μέσω SMS) όλων των τιμολογίων των δυνατών υπηρεσιών δεδομένων, ενώ 
τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να διατίθενται εφόσον ζητηθούν, η αυτόματη παροχή 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να περιοριστεί πρακτικά περισσότερο στις 
φωνητικές υπηρεσίες. Καθόσον το SMS είναι μια υπηρεσία «βέλτιστης προσπάθειας» η παροχή
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των πληροφοριών εντός μιας ώρας από τη στιγμή άφιξης, στην πράξη, δεν είναι δυνατόν να 
διασφαλιστεί. 

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 250
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα) 

2 α. Ένας πελάτης περιαγωγής δικαιούται 
να λαμβάνει από τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το ταχύτερο δυνατόν 
μόλις εισέρχεται σε άλλο κράτος μέλος, 
αυτόματο SMS ή άλλη κατάλληλη 
υπηρεσία για τους πελάτες με προβλήματα 
οράσεως, που θα περιέχει μόνο 
εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης 
σχετικά με τα ισχύοντα τέλη λιανικής για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων σε 
κάθε δίκτυο στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται. Οι πελάτες πρέπει να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταπηδούν 
από το πρότυπο ώσης (push mode - ήτοι, 
αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση μέσω 
SMS) στο πρότυπο έλξης (pull mode - ήτοι, 
τιμολογιακή ενημέρωση κατ' αίτηση μέσω 
SMS).

Or. en

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 251
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

Διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη λιανικής. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν από τους διαφόρους φορείς παροχής σε χώρα που 
επισκέπτονται αυτόν για τον οποίο ο φορέας παροχής της χώρας τους προσφέρει τη χαμηλότερη 
χρέωση τελών λιανικής για την υπηρεσία περιαγωγής.
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Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 252
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

Διαγράφεται 

Or. de

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 253
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

Διαγράφεται 

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκόλυνσης της διαφάνειας και απλούστευσης των διαδικασιών για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία : Ján Hudacký

Τροπολογία 254
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

3. Η παραπάνω αναφερόμενη πρώτη 
διαφανής και επαρκής υπηρεσία 
τιμολογιακών πληροφοριών παρέχεται 
ατελώς, ενώ το κόστος των 
συμπληρωματικών αιτηθεισών από τον 
πελάτη πληροφοριών που αφορούν το 
κόστος, καθορίζεται από τον πάροχο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν ήδη στους 
καταναλωτές δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κλήσης. Η ελεύθερη επιλογή της 
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χρέωσης των ζητούμενων πληροφοριών θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε 
χαμηλότερες χρεώσεις ή ακόμη και σε παροχή δωρεάν πληροφοριών προς τους πελάτες, με 
καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την εναλλακτική επιλογή της επιβολής τιμών. 

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 255
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται, τουλάχιστον μια 
φορά, ατελώς, τόσο όσον αφορά την 
υποβολή του αιτήματος όσο και τη λήψη 
των αιτηθεισών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 256
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία
πληροφοριών παρέχεται ατελώς, τόσο όσον 
αφορά την υποβολή του αιτήματος όσο και 
τη λήψη των αιτηθεισών πληροφοριών .

3. Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες
πληροφοριών παρέχονται ατελώς, τόσο 
όσον αφορά την υποβολή του αιτήματος, αν 
υπάρχει, όσο και τη λήψη των αιτηθεισών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 257
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε κάθε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 258
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Oι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης

4. Οι ουσιώδεις πληροφορίες βασικής 
τιμολόγησης που αναφέρονται στην 
παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου είναι 
τα ισχύοντα τέλη βάσει του συστήματος 
τιμολόγησης του εκάστοτε πελάτη 
περιαγωγής για την πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκόλυνσης της διαφάνειας και απλούστευσης των διαδικασιών για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 259
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνοψίζουν σε τυποποιημένο 
μοπρφότυπο τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες ο ενδιαφερόμενος 
πελάτης περιαγωγής ενδέχεται να 
καταβάλει υψηλότερη από την πιθανότερη 
χρέωση, και παρέχουν τον τηλεφωνικό 
αριθμό κλήσης που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 2. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρότυπο ώσης SMS παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με την πιθανή χρέωση που 
μπορεί να αναμένει για κλήσεις περιαγωγής. Όμως το πρότυπο ώσης SMS πρέπει επίσης να 
αναφέρει και τους όρους υπό τους οποίους ο πελάτης ενδέχεται να καταβάλει υψηλότερη 
χρέωση, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την γραμμή υπηρεσίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, την οποία μπορεί να καλεί ο πελάτης προκειμένου να διευκρινίσει τους ισχύοντες 
όρους.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 260
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη κλήσεων σε οποιοδήποτε δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνοψίζουν σε τυποποιημένο 
μορφότυπο τα ισχύοντα τέλη, 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την πραγματοποίηση 
και λήψη φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο 
επίσκεψης στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιεί περιαγωγή ο πελάτης.

Οι πλήρεις πληροφορίες τιμολόγησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
περιλαμβάνουν τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση και λήψη φωνητικών 
κλήσεων και την αποστολή και λήψη 
δεδομένων στο δίκτυο επίσκεψης προς 
οποιονδήποτε προορισμό εντός της 
Κοινότητας. Στις πληροφορίες πρέπει να 
τονίζονται οι διαφορές ανάμεσα στη 
χρέωση σε ώρες αιχμής και σε ώρες εκτός 
αιχμής, καθώς και οιεσδήποτε άλλες 
αυξομειώσεις στη χρέωση βάσει της 
χρονικής στιγμής πραγματοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7, παράγραφος 1.
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Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 261
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4a. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο συνοψίζουν τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσεων εντός του 
κράτους μέλους επίσκεψης και προς τη 
χώρα προέλευσης καθώς και τη λήψη 
κλήσεων. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν 
τα τέλη του δικτύου υποδοχής. Ένας 
πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν 
χρειάζεται το αυτόματο μήνυμα SMS, έχει 
το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει 
εκ νέου την υπηρεσία αυτή. Οι πάροχοι 
χώρας προέλευσης προσφέρουν στους 
τυφλούς ή μειωμένης όρασης πελάτες τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες υπό 
μορφή ηχητικού μηνύματος.

Or. en

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 262
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα) 

4a. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο συνοψίζουν τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσεων εντός του 
κράτους μέλους επίσκεψης και προς τη 
χώρα προέλευσης καθώς και τη λήψη 
κλήσεων. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν 
τα τέλη του δικτύου υποδοχής. Ένας 
πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν 
χρειάζεται το αυτόματο μήνυμα SMS, έχει 
το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει 
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εκ νέου την υπηρεσία αυτή. Οι πάροχοι 
χώρας προέλευσης προσφέρουν στους 
τυφλούς ή μειωμένης όρασης πελάτες τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες υπό 
μορφή ηχητικού μηνύματος.

Or. en

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 263
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4a. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο συνοψίζουν τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσεων εντός του 
κράτους μέλους επίσκεψης και προς τη 
χώρα προέλευσης καθώς και τη λήψη 
κλήσεων. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης σχετίζονται με 
τις χρεώσεις που επιβάλλονται από το 
δίκτυο της εκάστοτε χώρας προέλευσης με 
την είσοδο στο κράτος μέλος επίσκεψης. 
Ένας πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν 
χρειάζεται το αυτόματο μήνυμα SMS, έχει 
το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει 
εκ νέου την υπηρεσία αυτή. Οι πάροχοι 
χώρας προέλευσης προσφέρουν στους 
τυφλούς ή μειωμένης όρασης πελάτες τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες υπό 
μορφή ηχητικού μηνύματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται αυτομάτως και χωρίς καθυστέρηση 
σχετικά με τις ουσιώδεις λεπτομέρειες των χρεώσεων.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 264
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα) 
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4a. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο συνοψίζουν τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσεων εντός του 
κράτους μέλους επίσκεψης και προς τη 
χώρα προέλευσης καθώς και τη λήψη 
κλήσεων. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν 
τα τέλη του δικτύου υποδοχής.Ένας 
πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν 
χρειάζεται το αυτόματο μήνυμα SMS, έχει 
το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει 
εκ νέου την υπηρεσία αυτή. Οι πάροχοι 
χώρας προέλευσης προσφέρουν στους 
τυφλούς ή μειωμένης όρασης πελάτες τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες υπό 
μορφή ηχητικού μηνύματος.

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 265
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα) 

4a. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο συνοψίζουν τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση κλήσεων εντός του 
κράτους μέλους επίσκεψης και προς τη 
χώρα προέλευσης καθώς και τη λήψη 
κλήσεων. Οι βασικές εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν 
τα τέλη του δικτύου υποδοχής. Ένας 
πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν 
χρειάζεται το αυτόματο μήνυμα SMS, έχει 
το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει 
εκ νέου την υπηρεσία αυτή. Οι πάροχοι 
χώρας προέλευσης προσφέρουν στους 
τυφλούς ή μειωμένης όρασης πελάτες τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες υπό 
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μορφή ηχητικού μηνύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τιμολόγιο των 
διεθνών κλήσεων περιαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες πρέπει να δίδονται εφόσον ζητηθούν.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 266
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4a. Όλοι οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής ένα μήνυμα 
εικόνας ή προειδοποίησης στην οθόνη της 
συσκευής του κινητού τηλεφώνου τους που 
θα τους ενημερώνει ότι πρόκειται να 
λάβουν κλήση περιαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προειδοποίηση.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 267
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως τους νέους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· επίσης, τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται 
σημαντική αλλαγή στα εν λόγω τέλη.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών, ύστερα από κάθε 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 3, ενημερώνουν πλήρως χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον κάθε 
πελάτη σχετικά με τα τέλη περιαγωγής. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η ανά 
λεπτό χρέωση που επί του παρόντος 
καταβάλλει ο πελάτης για τις φωνητικές 
κλήσεις περιαγωγής, καθώς και η τιμή 
κάθε μηνύματος SMS, MMS και μονάδας 
δεδομένων περιαγωγής, όπου αυτό 
εφαρμόζεται. Αυτή η ενημέρωση παρέχεται 
εγγράφως στους νέους πελάτες κατά τη 
σύναψη των συμβάσεων. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών παρέχουν επίσης στους πελάτες 
τους ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα 
τέλη περιαγωγής όταν παρέχουν 
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πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις ή τις 
αλλαγές αυτών γενικώς και όταν 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής θα εμφανίζονται 
μονίμως σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα 
του παρόχου χώρας προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 268
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως τους νέους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· επίσης, τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται 
σημαντική αλλαγή στα εν λόγω τέλη.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως όλους τους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· Παρέχουν επίσης με κάθε 
πρόσφορο μέσο πληροφορίες σχετικά με 
τις ισχύουσες χρεώσεις περιαγωγής.
επίσης, τους ενημερώνουν χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη περιαγωγής, κάθε φορά που 
σημειώνεται σημαντική αλλαγή στα εν λόγω 
τέλη. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ενημερώνουν πλήρως όλους τους πελάτες 
περιαγωγής σχετικά με τους όρους που 
αφορούν την τιμολογιακή προστασία των 
καταναλωτών που προβλέπεται στο άρθρο 
4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη λιανικής. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης στη χώρα 
που επισκέπτονται τον φορέα παροχής υπηρεσιών περιαγωγής, για τον οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσής τους παρέχει τα πιο ευνοϊκά τιμολόγια λιανικής.
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Τροπολογία : Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 269
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως τους νέους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· επίσης, τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται 
σημαντική αλλαγή στα εν λόγω τέλη.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως τους νέους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· επίσης, τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
περιαγωγής, κάθε φορά που ο πάροχος 
προβαίνει σε μεταβολή των τελών 
περιαγωγής.

Or. pl

Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 270
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5a. Όταν μια επιχείρηση μεταβάλλει τις 
οικιακές τιμές επικαλούμενη τον παρόντα 
κανονισμό, υποβάλλει εσωτερικούς 
λογαριασμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται πλήρης λογιστική διαφάνεια όταν ένας πάροχος αιτιολογεί την αύξηση των 
χρεώσεων των εσωτερικών κλήσεων επικαλούμενος τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 271
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5a. Κάθε πάροχος υπηρεσιών διασφαλίζει 
ότι όλοι οι πελάτες δύνανται να λάβουν 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους που 
αναφέρονται στο τιμολόγιο προστασίας του 
καταναλωτή που προβλέπει το άρθρο 4.  
Αυτό το πράττουν διασφαλίζοντας ότι κάθε 
πελάτης λαμβάνει τουλάχιστον ένα μήνυμα 
SMS κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 
έξι μηνών, τα οποία εξηγούν ότι ο πάροχος 
προσφέρει ευρωπαϊκή χρέωση (Euro
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Tariff) χωρίς επί πλέον κόστος, 
προσδιορίζει τα τέλη που πρέπει να 
καταβληθούν για την αποστολή και λήψη 
φωνητικών κλήσεων στο πλαίσιο της εν 
λόγω ευρωχρέωσης και παρέχει τους 
καθορισθέντες αριθμούς που ορίζονται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ ΤΠΚ ή Euro Tariff πρέπει να δημοσιοποιείται δεόντως από τους 
παρόχους υπηρεσιών ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες έχουν επίγνωση των 
επιλογών τους. Η τροπολογία αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών να το πράξουν, 
εξισορροπώντας τη με διαχειρίσιμο τρόπο παρεχόμενη ενημέρωση των πελατών που σχεδιάζουν 
να ταξιδέψουν με την αποφυγή παροχής υπερβολικών πληροφοριών. Η ενημέρωση σχετικά με 
την περιαγωγή που απαιτείται βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το ΤΠΚ εφόσον ζητηθεί.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 272
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 B (νέα)

5β. Ο πάροχος υπηρεσιών που παρέχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 2 μέσω ορισθέντος αριθμού 
παρέχει, εφόσον ζητηθεί, επίσης και 
πληροφορίες σχετικά με την ευρωχρέωση 
καθώς και για τον τρόπο μεταπήδησης του 
πελάτη σε αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ ΤΠΚ ή Euro Tariff πρέπει να δημοσιοποιείται δεόντως από τους 
παρόχους υπηρεσιών ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες έχουν επίγνωση των 
επιλογών τους. Η τροπολογία αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών να το πράξουν, 
εξισορροπώντας τη με διαχειρίσιμο τρόπο παρεχόμενη ενημέρωση των πελατών που σχεδιάζουν 
να ταξιδέψουν με την αποφυγή παροχής υπερβολικών πληροφοριών. Η ενημέρωση σχετικά με 
την περιαγωγή που απαιτείται βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το ΤΠΚ εφόσον ζητηθεί.
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Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 273
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5a. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να επισύρουν 
την προσοχή όλων των πελατών 
περιαγωγής τους στην ύπαρξη της 
ευρωχρέωσης (Euro Tariff). Συγκεκριμένα, 
στέλνουν κατ' αρχάς ανακοίνωση σε κάθε 
σχετικό πελάτη τους, εντός 2 μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, 
περιγράφοντας με σαφή και αμερόληπτο 
τρόπο την ευρωχρέωση και, στη συνέχεια, 
μία υπενθύμιση σε εύλογα χρονικά 
διαστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υψηλού επιπέδου συνειδητοποίηση της ευρωχρέωσης έχει ζωτική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα συνέβαλε πολύ η επικοινωνία με κάθε καταναλωτή, είτε με επιστολή είτε με SMS, τόσο πριν 
από την έναρξη της χρέωσης όσο και σε περιοδικά διαστήματα εφεξής. 

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 274
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 α (νέα)

5a. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης 
λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να επισύρουν 
την προσοχή όλων των πελατών 
περιαγωγής τους στην ύπαρξη της 
ευρωχρέωσης (Euro Tariff). Συγκεκριμένα, 
στέλνουν κατ' αρχάς ανακοίνωση σε κάθε 
σχετικό πελάτη τους, εντός 2 μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, 
περιγράφοντας με σαφή και αμερόληπτο 
τρόπο την ευρωχρέωση και, στη συνέχεια, 
μία υπενθύμιση σε εύλογα χρονικά 
διαστήματα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η υψηλού επιπέδου συνειδητοποίηση της ευρωχρέωσης έχει ζωτική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα συνέβαλε πολύ η επικοινωνία με κάθε καταναλωτή, είτε με επιστολή είτε με SMS, τόσο πριν 
από την έναρξη της χρέωσης όσο και σε περιοδικά διαστήματα εφεξής. Ενδεχομένως οι 
πληροφορίες αυτές να μην ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες και η υποχρέωση αυτή να αφορά 
μόνο τους ατομικούς πελάτες.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 275
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν και επιβλέπουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
εντός της επικράτειάς τους.

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν και επιβλέπουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
εντός της επικράτειάς τους. Συγκεκριμένα, 
παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις 
μέσες απαιτήσεις χρέωσης για 
εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις επί 
τη βάσει των συνολικών τιμών λιανικής 
που χρεώνονται για περιαγωγή και του 
συνολικού αριθμού των λεπτών 
περιαγωγής για εισερχόμενες και 
εξερχόμενες κλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναφορά της βάσης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις μέσες τιμές  
που ορίζονται στο άρθρο 4. Ο υπολογισμός της συμμόρφωσης πρέπει να γίνεται χωριστά για τις 
εισερχόμενος και εξερχόμενος κλήσεις καθόσον υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 276
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διενεργούν ενδελεχείς μελέτες των 
αντίστοιχων εθνικών αγορών περιαγωγής. 
Ειδικότερα, συλλέγουν στοιχεία για τον 
όγκο των εισερχομένων και εξερχομένων 
λεπτών περιαγωγής, καθώς και τα 
αντίστοιχα έσοδα των παρόχων. Τα 
αποτελέσματα των μελετών πρέπει να είναι 
διαθέσιμα τουλάχιστον έξι μήνες πριν από 
την ημερομηνία αναθεώρησης του 
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κανονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την παγίωση των 
πληροφοριών που αφορούν τις τιμές, τον όγκο και τα έσοδα που αφορούν την περιαγωγή, ώστε 
να υπάρχει σαφής εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς περιαγωγής.  Είναι λυπηρό το γεγονός ότι 
αυτές οι μελέτες δεν ήταν διαθέσιμες πριν από την έγκριση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 277
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προβαίνουν 
σε δημόσια διάθεση των επικαιροποιημένων 
πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή 
του παρόντος διαγωνισμού κατά τρόπο που 
να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες.

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προβαίνουν 
σε δημόσια διάθεση των επικαιροποιημένων 
πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή 
του παρόντος διαγωνισμού κατά τρόπο που 
να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
έχουν εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Παρακολουθούν τις εξελίξεις 
στις τιμές χονδρικής και λιανικής για την 
παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, 
υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και 
επικοινωνιών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας SMS
και της υπηρεσίας πολυμεσικών 
μηνυμάτων (MMS), ιδίως, όχι όμως 
αποκλειστικά στις εξελίξεις που αφορούν 
τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της 
Κοινότητας, και δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης κάθε 12 μήνες. 
Πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται 
χωριστά για επιχειρήσεις, πελάτες με 
σύμβαση προπληρωμής και πελάτες με 
σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 της πρότασης της Επιτροπής, και ενίσχυση 
των υποχρεώσεων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για παρακολούθηση της εφαρμογής του 
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κανονισμού και για διάθεση των αποτελεσμάτων σε όλους. Η υποχρέωση όσον αφορά την 
παρακολούθηση του κανονισμού περιγράφεται πολύ γενικά ("που αφορά την εφαρμογή…").  
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην διακίνηση ετερόκλητων πληροφοριών στην Κοινότητα. Συνεπώς, 
πριν από την ολοκλήρωση του κανονισμού, πρέπει να προσδιοριστεί  και να περιληφθεί μια 
βασική δέσμη πληροφοριών που πρέπει να συλλέγουν και να δημοσιοποιηθούν σε κάθε κράτος 
μέλος.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 278
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση με τη παράγραφο 5 του άρθρου 8.

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 279
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 

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

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών 
περιαγωγής, ιδίως στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας, 
και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εν 
λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή κάθε 
έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Πληροφόρηση 
πρέπει να παρέχεται χωριστά για 
επιχειρήσεις, πελάτες με σύμβαση 
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αιτήματός της. προπληρωμής και πελάτες με σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων.

Or. en

Τροπολογία : Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 280
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 

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

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών 
περιαγωγής, ιδίως στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας, 
και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εν 
λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή κάθε 
έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Πληροφόρηση 
πρέπει να παρέχεται χωριστά για 
επιχειρήσεις, πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής και πελάτες με σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων.

Or. en

Τροπολογία : András Gyürk

Τροπολογία 281
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.

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

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας και επικοινωνιών δεδομένων, 
και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εν 
λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή κάθε 
έξι μήνες έπειτα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, υπό μορφή 
εκθέσεως.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο ρόλος της διεθνούς αγοράς υπηρεσιών 
δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός.  Η διαβίβαση ήχου μέσω διαδικτύου (VoiP) 
αποτελεί επαναστατική εξέλιξη στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι ανοίγει τον 
δρόμο προς φθηνότερη διαβίβαση ήχου. Η διάδοση και η ύπαρξη των δικτύων τρίτης γενιάς 
(3G) και άλλων συναφών τεχνολογιών έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά κινητών 
υπηρεσιών. Προς όφελος των καταναλωτών και υπέρ της διασφάλισης του ανταγωνισμού, 
πρέπει να διενεργείται πιο εντατική παρακολούθηση των διεργασιών της αγοράς και, σε 
περίπτωση που η λειτουργία τους δεν είναι ικανοποιητική, πρέπει να παρέχεται η προοπτική 
ανάλογης παρέμβασης.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 282
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 

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

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
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 στην 
ιδιαίτερα δυσμενή από απόψεως 
περιαγωγής περίπτωση των πολιτών που 
ζουν και εργάζονται και των επιχειρήσεων 
που λειτουργούν στις διασυνοριακές 
περιοχές μεταξύ γειτονικών κρατών μελών 
και τις διασυνοριακές περιοχές σε 
γειτονικά κράτη μέλη και ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης 
στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τέλη περιαγωγής δεν καταβάλλονται μόνο από τους ταξιδιώτες, αλλά και από τις επιχειρήσεις, 
ως επί το πλείστον ΜΜΕ, και τους πολίτες που κατοικούν, εργάζονται ή αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ.  Όλοι οι προαναφερόμενοι 
αντιμετωπίζουν μόνιμη επιβολή τελών στις καθημερινές δραστηριότητές τους, χωρίς να 
ταξιδεύουν όταν υπόκεινται αναπόφευκτα σε περιαγωγή (τούτο σημαίνει ότι υπάγονται σε 
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άλλους, διασυνοριακούς φορείς ενώ κατοικούν στην πατρίδα τους). Είναι καλύτερα οι πάροχοι 
να βρίσκουν λύσεις αλλά αν δεν το πράττουν, η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται είτε 
μέσω συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών είτε, εν τέλει, μέσω της Επιτροπής. 

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 283
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 

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

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

Or. en

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 284
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα) 

6a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις μέσες χρεώσεις 
λιανικής κάθε μεμονωμένου παρόχου 
χώρας προέλευσης, διαιρώντας κάθε 
προερχόμενο από περιαγωγή έσοδο 
παρόχου κινητής τηλεφωνίας με τον 
αντίστοιχο όγκο δεδομένων σε εξαμηνιαία 
βάση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
οι εισερχόμενες όσο και οι εξερχόμενες 
κλήσεις.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατά 
τρόπο που θα παρέχει στους καταναλωτές 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις χρεώσεις 
περιαγωγής.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 285
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα) 

6a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις μέσες χρεώσεις 
λιανικής κάθε μεμονωμένου παρόχου 
χώρας προέλευσης, διαιρώντας κάθε 
προερχόμενο από περιαγωγή έσοδο 
παρόχου κινητής τηλεφωνίας με τον 
αντίστοιχο όγκο δεδομένων σε εξαμηνιαία 
βάση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
οι εισερχόμενες όσο και οι εξερχόμενες 
κλήσεις.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
οφείλουν να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
κατά τρόπο που θα παρέχει στους 
καταναλωτές δυνατότητα εύκολης 
πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. 

Or. en

Τροπολογία : Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 286
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα) 

6a. Με βάση τις εκθέσεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Ομάδας Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών, κάθε 12 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανάλυση 
των διεθνών τιμών λιανικής και χονδρικής 
για την υπηρεσία περιαγωγής στην 
Κοινότητα. Αν οι διεθνείς τιμές λιανικής 
και χονδρικής για την υπηρεσία 
περιαγωγής δεν έχουν μειωθεί σημαντικά 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, ενεργώντας 
προσεκτικά με βάση τη ρυθμιστική 



AM\660182EL.doc 33/70 PE 386.538v03-00

EL

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2, προσαρμόζει τον 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή τέλους 
κινητού τερματισμού που αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι. 

Or. en

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 287
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα) 

6a. Με βάση τις εκθέσεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Ομάδας Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών, κάθε 12 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανάλυση 
των διεθνών τιμών λιανικής και χονδρικής 
για την υπηρεσία περιαγωγής στην 
Κοινότητα. Αν οι διεθνείς τιμές λιανικής 
και χονδρικής για την υπηρεσία 
περιαγωγής δεν έχουν μειωθεί σημαντικά 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, ενεργώντας 
προσεκτικά με βάση τη ρυθμιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2, προσαρμόζει τον 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή τέλους 
κινητού τερματισμού που αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία : András Gyürk

Τροπολογία 288
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 A (νέα).

6a. Με βάση τις εκθέσεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών κάθε 12 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ανάλυση των χρεώσεων 
λιανικής και χονδρικής για την υπηρεσία 
διεθνούς περιαγωγής υπηρεσιών 
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επικοινωνιακών δεδομένων στην 
Κοινότητα. Σε περίπτωση που οι τιμές 
διεθνούς περιαγωγής υπηρεσιών 
δεδομένων εμφανίζονται αδικαιολόγητα 
υψηλές μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονξισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει επίσης πρόταση κανονισμού για 
τις εν λόγω τιμές με βάση τον κανονισμό 
για τις χρεώσεις περιαγωγής των 
φωνητικών επικοινωνιών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο ρόλος της διεθνούς αγοράς υπηρεσιών 
δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Η διαβίβαση ήχου μέσω διαδικτύου (VoiP) 
αποτελεί επαναστατική εξέλιξη στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι ανοίγει τον 
δρόμο προς φθηνότερη διαβίβαση ήχου. Η διάδοση και η ύπαρξη των δικτύων τρίτης γενιάς 
(3G) και άλλων συναφών τεχνολογιών έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά κινητών 
υπηρεσιών. Προς όφελος των καταναλωτών και υπέρ της διασφάλισης του ανταγωνισμού, 
πρέπει να διενεργείται πιο εντατική παρακολούθηση των διεργασιών της αγοράς και, σε 
περίπτωση που η λειτουργία τους δεν είναι ικανοποιητική, πρέπει να παρέχεται η προοπτική 
ανάλογης παρέμβασης.

Τροπολογία : Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 289
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 B (νέα) 

6b. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών SMS και 
άλλων υπηρεσιών επικοινωνιακών 
δεδομένων, και ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα της εν λόγω 
παρακολούθησης στην Επιτροπή κάθε έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Πληροφόρηση πρέπει να 
παρέχεται χωριστά για επιχειρήσεις, 
πελάτες με σύμβαση προπληρωμής και 
πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των 
υστέρων. 

Or. en
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Τροπολογία : Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 290
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Γ (νέα) 

6c. Με βάση τις εκθέσεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών κάθε 12 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ανάλυση των χρεώσεων 
λιανικής και χονδρικής για την υπηρεσία 
διεθνούς περιαγωγής υπηρεσιών 
επικοινωνιακών δεδομένων στην 
Κοινότητα. Αν οι διεθνείς χρεώσεις για την 
υπηρεσία περιαγωγής δεν έχουν μειωθεί 
σημαντικά μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
αξιολογεί την ανάγκη θέσπισης κανονισμού 
για τη μείωση των χρεώσεων για την 
παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακών 
δεδομένων διεθνούς περιαγωγής, και εντός 
3 μηνών υποβάλλει νέα πρόταση. 

Or. en

Τροπολο

γία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 291
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 

8. Οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών που έχουν καθιερωθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/EΚ 
διατίθενται επίσης για ανεπίλυτες διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και (κατά περίπτωση 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας) άλλων 
τελικών χρηστών όσον αφορά θέματα που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό. 

8. Οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών που έχουν καθιερωθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/EΚ 
διατίθενται επίσης για ανεπίλυτες διαφορές 
μεταξύ πελατών υπηρεσιών περιαγωγής 
που είναι καταναλωτές και (κατά 
περίπτωση βάσει της εθνικής νομοθεσίας) 
άλλων πελατών υπηρεσιών περιαγωγής 
όσον αφορά θέματα που περιλαμβάνονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήσσονος σημασίας τεχνικές ρυθμίσεις για να αντικατοπτριστεί ότι ο κανονισμός αναφέρεται 
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στους πελάτες περιαγωγής.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 292
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Α (νέα)

8α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ξεκινούν 
και εφαρμόζουν ενημερωτική εκστρατεία 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, οι 
εφημερίδες και ο κινηματογράφος, σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για να  
επισημανθούν οι συνθήκες της 
ευρωχρέωσης, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.  Η 
εκστρατεία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει 
η ευρωχρέωση.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 293
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Α (νέα) 

8α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ξεκινούν 
και εφαρμόζουν ενημερωτική εκστρατεία 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, οι 
εφημερίδες και ο κινηματογράφος, σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για να ενισχυθεί 
το επίπεδο συνειδητοποίησης όσον αφορά 
τις συνθήκες των τιμολογίων καταναλωτή 
ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού.  Η εκστρατεία 
πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 294
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Α (νέα) 

8α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ξεκινούν 
και εφαρμόζουν ενημερωτική εκστρατεία 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, οι 
εφημερίδες ή ο κινηματογράφος, σε 
ολόκληρη την Κοινότητα για να ενισχυθεί 
το επίπεδο συνειδητοποίησης όσον αφορά 
τις συνθήκες των τιμολογίων προστασίας 
καταναλωτή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία : Ján Hudacký

Τροπολογία 295
ΑΡΘΡΟ 9 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες προς την παράβαση και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και της 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες προς την παράβαση και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και της 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννομη τάξη ορισμένων κρατών μελών (π.χ. Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία) δεν 
επιτρέπουν την επιβολή υποχρεώσεων, εν προκειμένω κυρώσεων, από το παράγωγο δίκαιο. 
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της κανονικής νομοθεσίας που ενδέχεται να απαιτεί πολλούς μήνες 
μέσω της νομοθετικής διαδικασίας από την υποβολή σχεδίου πρότασης μέχρι την έγκρισή της 
από το κοινοβούλιο. Το ελάχιστο εύλογο χρονικό όριο για τη θέσπιση των μέτρων αυτών είναι 
οι 9 μήνες.
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Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 296
ΑΡΘΡΟ 9 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες προς την παράβαση και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και της 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες προς την παράβαση και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και της 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη η εννεάμηνη περίοδος κοινοποίησης δεν αρκεί.

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 297
ΑΡΘΡΟ 10

Μέσο τέλος κινητού τερματισμού Διαγράφεται
1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 
2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, έπειτα από 
αίτημα και εντός του χρονικού ορίου που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή στο εν λόγω 
αίτημα, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II. 
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το μέσο τέλος κινητού 
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τερματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4.
4. Κατά την πρώτη δημοσίευση του μέσου 
τέλους κινητού τερματισμού έπειτα από 
την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
η Επιτροπή δύναται να βασιστεί στις πλέον 
πρόσφατες, σχετικές με το παράρτημα ΙΙ 
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ, σε εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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.
6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τις προτεινόμενες από την Επιτροπή ρυθμίσεις, πολλοί μικροί φορείς που συμβάλλουν στη 
διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού, η επιλογή των καταναλωτών και η ανάπτυξη 
νέων και καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι δυνατόν να βρεθούν 
σε μειονεκτική θέση. Η καθιέρωση ανωτάτων ορίων τιμών παρέχει ένα βαθμό προστασίας 
στους μικρότερους φορείς.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 298
ΑΡΘΡΟ 10

Μέσο τέλος κινητού τερματισμού Διαγράφεται
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1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 
2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, έπειτα από 
αίτημα και εντός του χρονικού ορίου που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή στο εν λόγω 
αίτημα, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II. 
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4.
4. Κατά την πρώτη δημοσίευση του μέσου 
τέλους κινητού τερματισμού έπειτα από 
την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
η Επιτροπή δύναται να βασιστεί στις πλέον 
πρόσφατες, σχετικές με το παράρτημα ΙΙ 
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ, σε εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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.
6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση στο άρθρο 10 για καθορισμό ανωτάτων ορίων στις χρεώσεις χονδρικής καθιστά τις 
διατάξεις του άρθρου10 περιττές.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 299
ΑΡΘΡΟ 10

Μέσο τέλος κινητού τερματισμού Διαγράφεται
1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 
2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, έπειτα από 
αίτημα και εντός του χρονικού ορίου που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή στο εν λόγω 
αίτημα, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II. 
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4.
4. Κατά την πρώτη δημοσίευση του μέσου 
τέλους κινητού τερματισμού έπειτα από 
την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
η Επιτροπή δύναται να βασιστεί στις πλέον 
πρόσφατες, σχετικές με το παράρτημα ΙΙ 
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ, σε εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
φροντίζουν ότι κάθε αλλαγή των τελών 
τους που είναι απαραίτητα για την 
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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.
6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που τα όρια των χρεώσεων καθορίζονται αριθμητικά, δεν χρειάζεται να υπάρξει 
αναφορά στον υπολογισμό του μέσου τέλος κινητού τερματισμού.  Το σύστημα αυτό είναι 
λιγότερο διαφανές για τους καταναλωτές και θα προσθέσει περιττό διοικητικό βάρος στις ΕΡΑ.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 300
ΑΡΘΡΟ 10

Μέσο τέλος κινητού τερματισμού Διαγράφεται
1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 
2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, έπειτα από 
αίτημα και εντός του χρονικού ορίου που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή στο εν λόγω 
αίτημα, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II. 
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4.
4. Κατά την πρώτη δημοσίευση του μέσου 
τέλους κινητού τερματισμού έπειτα από 
την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
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η Επιτροπή δύναται να βασιστεί στις πλέον 
πρόσφατες, σχετικές με το παράρτημα ΙΙ 
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ, σε εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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.
6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν η τιμή χονδρικής τεθεί ως καθορισμένο ποσό (π.χ. 36 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό), οι 
διατάξεις του άρθρου 10 καθίστανται περιττές.  

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 301
ΑΡΘΡΟ 10

Μέσο τέλος κινητού τερματισμού Διαγράφεται
1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 
2. Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, έπειτα από 
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αίτημα και εντός του χρονικού ορίου που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή στο εν λόγω 
αίτημα, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα II. 
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4.
4. Κατά την πρώτη δημοσίευση του μέσου 
τέλους κινητού τερματισμού έπειτα από 
την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
η Επιτροπή δύναται να βασιστεί στις πλέον 
πρόσφατες, σχετικές με το παράρτημα ΙΙ 
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ, σε εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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.
6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 302
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία του παραρτήματος ΙΙ, βάσει 
πληροφοριών που ανακοινώνουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 
το μέσο τέλος κινητού τερματισμού ορίζεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία 
του παραρτήματος ΙΙ, βάσει πληροφοριών 
που ανακοινώνουν οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 303
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 το άρθρο 3, τίθενται σε 
εφαρμογή εντός διμήνου από κάθε 
δημοσίευση κατ' εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 304
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 305
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 3.

6. Τροποποιήσεις απαραίτητες για την 
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην 
τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις της αγοράς 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
13, παράγραφος 2α.

Or. en

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 306
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 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. Ο παρών κανονισμός λήγει 
σε δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 307
ΑΡΘΡΟ 12 A (νέο)

Άρθρο 12α
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Διάρκεια ισχύος Κανονισμού.
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί βραχυπρόθεσμου μέτρου που πρέπει να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.  

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 308
ΑΡΘΡΟ 12 A (νέο)

Άρθρο 12a
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τρία έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ένα μέσο ρύθμισης της τιμής συνιστά σημαντική παρέμβαση στην 
ανάπτυξη της αγοράς και, συνεπώς, πρέπει να τεθεί χρονικό περιθώριο στην ισχύ του παρόντος 
κανονισμού. Είναι επίσης πιθανόν ότι εντός τριών ετών οι τιμές θα έχουν συμπιεστεί 
σημαντικά.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 309
ΑΡΘΡΟ 12 A (νέο)

Άρθρο 12 α
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυσλειτουργία της αγοράς που παρατηρήθηκε κατά πάσα πιθανότητα σύντομα θα 
εξομαλυνθεί. Αν αυτό δεν συμβεί, η ΕΕ θα μπορεί πάντα να παρεμβαίνει και πάλι στην αγορά.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 310
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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1 α. Ο κανονισμός αυτός λήγει μετά τρία 
έτη.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Λόγω της ήδη υψηλής συνειδητοποίησης της κοινής γνώμης όσον αφορά τα τέλη περιαγωγής, με 
τις αρχικές προσπάθειες μεμονωμένων παρόχων να παρέχουν φθηνότερα τιμολόγια περιαγωγής 
και τα προτεινόμενα εν προκειμένω μέτρα, υπάρχει σημαντική πιθανότητα ο παρών κανονισμός 
να αποδώσει σύντομα καρπούς.  Δεν είναι πιθανόν οι πάροχοι να αποσύρουν εν συνεχεία τα 
πλεονεκτήματα που προσέφεραν στους καταναλωτές.  

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 311
ΑΡΘΡΟ 12 A (νέο)

Άρθρο 12α
Ρήτρα λήξεως της ισχύος

Το αργότερο τρία έτη έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του, ο παρών κανονισμός 
επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο 261 της Συνθήκης, 
ενώ σε διαφορετική περίπτωση παύει να 
ισχύει. 

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 312
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Ο παρών κανονισμός λήγει τρία έτη 
έπειτα από την έναρξη ισχύος του, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση της 
Επιτροπής είναι θετική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική σε τρία έτη, ο κανονισμός αυτός δεν είναι πλέον 
απαραίτητος. 



AM\660182EL.doc 49/70 PE 386.538v03-00

EL

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 313
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Εφαρμόζεται μόνο για περίοδο πέντε 
ετών μετά την πάροδο της οποίας λήγει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό η περίοδος ισχύος να περιοριστεί, ούτως ώστε μετά πέντε έτη να διασφαλιστεί ο 
ελεύθερος ανταγωνισμός και η λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.  

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 314
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 
δώδεκα μήνες έπειτα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της. Στην έκθεσή της 
αιτιολογεί η Επιτροπή κατά πόσον, ενόψει 
των εξελίξεων στην αγορά και σε σχέση 
αφενός με τον ανταγωνισμό και, αφετέρου, 
με την προστασία των καταναλωτών, 
υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για παράταση 
της ισχύος του παρόντος κανονισμού και 
πέραν της περιόδου που ορίζεται στο 
άρθρο 12α, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. 
Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή 
περιλαμβάνει τις εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στις τιμές λιανικής και 
χονδρικής για την παροχή στους πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής 
επικοινωνίας και επικοινωνίας μεταφοράς 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των 
μηνυμάτων SMS και της Υπηρεσίας 
Πολυμεσικών Μηνυμάτων (MMS), 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον χρειάζεται, 
και συστάσεων σχετικά με την ανάγκη 
ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Για τον 
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σκοπό αυτό η Επιτροπή δύναται να 
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα κατά πόσον απετεύχθησαν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, όπου 
είναι αναγκαίο, υποβάλλει τις δέουσες 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 315
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 
18 μήνες έπειτα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της. Στην έκθεσή της 
αιτιολογεί η Επιτροπή κατά πόσον, ενόψει 
των εξελίξεων στην αγορά και σε σχέση 
αφενός με τον ανταγωνισμό και, αφετέρου, 
με την προστασία των καταναλωτών, 
υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για παράταση 
της ισχύος του παρόντος κανονισμού και 
πέραν της περιόδου που ορίζεται στο 
άρθρο 12α, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο.
Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή 
περιλαμβάνει τις εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στις τιμές λιανικής και 
χονδρικής για την παροχή στους πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής 
επικοινωνίας και επικοινωνίας μεταφοράς 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των 
μηνυμάτων SMS και της Υπηρεσίας 
Πολυμεσικών Μηνυμάτων (MMS), 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον χρειάζεται, 
και συστάσεων σχετικά με την ανάγκη 
ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Για τον 
σκοπό αυτό η Επιτροπή δύναται να 
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
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παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 2.Η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα κατά πόσον απετεύχθησαν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, όπου 
είναι αναγκαίο, υποβάλλει τις δέουσες 
προτάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναθεώρησης χρήζει σαφέστερης 
διατύπωσης. Είναι επίσης σημαντικό στην αναθεώρηση να περιληφθεί και η εξέλιξη των τιμών 
των μηνυμάτων SMS και MMS.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 316
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 
δεκαοκτώ μήνες έπειτα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στην 
έκθεσή της αιτιολογεί η Επιτροπή κατά 
πόσον, ενόψει των εξελίξεων στην αγορά 
και σε σχέση αφενός με τον ανταγωνισμό
και, αφετέρου, με την προστασία των 
καταναλωτών, υπάρχει περαιτέρω ανάγκη 
για παράταση της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και πέραν της περιόδου που 
ορίζεται στο άρθρο 12α, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις στην τιμολόγηση των 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε 
εθνικό επίπεδο. Στην έκθεση αυτή η 
Επιτροπή περιλαμβάνει τις εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στις τιμές λιανικής και 
χονδρικής για την παροχή στους πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής 
επικοινωνίας και επικοινωνίας μεταφοράς 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των 
μηνυμάτων SMS και της Υπηρεσίας 
Πολυμεσικών Μηνυμάτων (MMS), 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον χρειάζεται, 
και συστάσεων σχετικά με την ανάγκη 
ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Για τον 



PE 386.538v03-00 52/70 AM\660182EL.doc

EL

σκοπό αυτό η Επιτροπή δύναται να 
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα κατά πόσον απετεύχθησαν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, όπου 
είναι αναγκαίο, υποβάλλει τις δέουσες 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 317
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 πιθανότητα
τερματισμού της, ενόψει των εξελίξεων 
στην αγορά και σε σχέση αφενός με τον 
ανταγωνισμό και, αφετέρου, με την 
προστασία των καταναλωτών, υπάρχει 
περαιτέρω ανάγκη για παράταση της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και πέραν 
της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 12α, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην 
τιμολόγηση των υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. Στην 
έκθεση αυτή η Επιτροπή περιλαμβάνει τις 
εξελίξεις που σημειώθηκαν στις τιμές 
λιανικής και χονδρικής για την παροχή 
στους πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών 
φωνητικής επικοινωνίας και επικοινωνίας 
μεταφοράς δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηνυμάτων 
SMS και της Υπηρεσίας Πολυμεσικών 
Μηνυμάτων (MMS), 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον χρειάζεται, 
και συστάσεων σχετικά με την ανάγκη 
ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Για τον 
σκοπό αυτό η Επιτροπή δύναται να 
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
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παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα κατά πόσον απετεύχθησαν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, όπου 
είναι αναγκαίο, υποβάλλει τις δέουσες 
προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 318
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 
18 μήνες έπειτα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της. Στην έκθεσή της 
αιτιολογεί η Επιτροπή την ανάγκη για 
οιαδήποτε περαιτέρω κανονιστική ρύθμιση 
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. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυσλειτουργία της αγοράς που παρατηρήθηκε κατά πάσα πιθανότητα θα εξομαλυνθεί. Αν 
αυτό δεν συμβεί, η ΕΕ θα μπορεί πάντα να παρεμβαίνει και πάλι στην αγορά.

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 319
ΑΡΘΡΟ 12

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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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.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες έπειτα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η έκθεση 
αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση 
σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω 
κανονιστική ρύθμιση και συνοδεύεται, αν 
χρειαστεί, από τις δέουσες νομοθετικές 
προτάσεις. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για συμπληρωματικές λεπτομέρειες στην έκθεση ανασκόπησης και ευθυγράμμιση της 
διατύπωσης με τις συνήθεις διατυπώσεις.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 320
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. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την ανάγκη 
για περαιτέρω κανονιστική ρύθμιση και 
συνοδεύεται, αν χρειαστεί, από τις δέουσες 
νομοθετικές προτάσεις. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για συμπληρωματικές λεπτομέρειες στην έκθεση ανασκόπησης και ευθυγράμμιση της 
διατύπωσης με τις συνήθεις διατυπώσεις.
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Τροπολογία : Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 321
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, υπό το φως των εξελίξεων στην 
αγορά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, 
καθώς και τα αποτελέσματα που απέφερε ο 
παρών κανονισμός, την ανάγκη για νέα 
πρόταση της Επιτροπής για την 
καθιέρωση μιας πραγματικά 
αποτελεσματικής διεπόμενης από τον 
ανταγωνισμό εσωτερικής αγοράς 
τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλει στην 
εξάλειψη των διασυνοριακών 
επιβαρύνσεων εντός της επόμενης 
πενταετίας. 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.

Or. it

Τροπολογία : András Gyürk

Τροπολογία 322
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. 

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 του οικονομικού 
περιβάλλοντος, των εξελίξεων στην αγορά 
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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.

και τους μηχανισμούς ανταγωνισμού και 
οικονομικής διαπραγμάτευσης που έχουν 
αναπτυχθεί.. 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.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Μια αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς στρεβλώσεις έχει θεμελιώδη σημασία 
τόσο για την ευημερία των πολιτών της ΕΕ όσο και για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Μια 
ανταγωνιστική αγορά συμβάλλει στη μείωση των δαπανών των πολιτών και στην ενθάρρυνση 
των επενδύσεων και της καινοτομίας. Όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις των διαδικασιών 
ανταγωνισμού και η αγορά δεν είναι σε θέση να τις διορθώσει, υπάρχει ανάγκη παρέμβασης. Η 
παρέμβαση αυτή δικαιολογείται μόνο στο βαθμό που, και έως ότου η αγορά θα είναι εκ νέου σε 
θέση να αυτορυθμιστεί. Όταν αυτό συμβεί, δεν δικαιολογείται πλέον διατήρηση του κανονισμού.

Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 323
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 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. Οιαδήποτε πρόταση 
κατάργησης του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να παρέχει σαφείς αποδείξεις ότι οι 
εξελίξεις της αγοράς που συνιστούν αιτία 
για την κατάργηση θα είναι διαρκούς 
χαρακτήρα και όχι αντιστρέψιμες μετά την 
κατάργηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 324
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 πιθανότητα 
κατάργησής της, ενόψει των εξελίξεων στην 
αγορά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 
Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή δύναται να 
λάβει υπόψη τις μελέτες των εθνικών 
αγορών περιαγωγής που διατίθενται από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τουλάχιστον 
έξι μήνες πριν από την αναθεώρηση του 
κανονισμού. Επί πλέον, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις συνέπειες των 
περιφερειακών ανισορροπιών των 
ανισορροπιών ανά πάροχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει σαφής εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς περιαγωγής, η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων όσον αφορά τις τιμές, τους όγκους και τα έσοδα που αφορούν την περιαγωγή, πρέπει 
να λαμβάνοντα σε εθνικό επίπεδο.

Στη διαδικασία αναθεώρησης ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ορισμένοι 
πάροχοι αντιμετωπίζουν αναμφιβόλως υψηλότερο από το μέσο όρο κόστος χονδρικής λόγω 
ειδικών συνθηκών πέραν της επιρροής τους (π.χ. χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ορεινή και 
νησιωτική τοπογραφία, μεγάλη ροή τουριστών σε περιορισμένη χρονική περίοδο κλπ).

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 325
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς 
τις εξελίξεις των τιμών στην αγορά 
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επικοινωνιών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων 
SMS και MMS. Υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με τις εξελίξεις στην αγορά εντός ... 1. Σε 
περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, η 
έκθεση αυτή περιλαμβάνει και πρόταση 
παρέμβασης και αιτιολογεί διεξοδικώς 
τους λόγους για κάθε προτεινόμενη 
ενέργεια. Κάθε τέτοιου είδους πρόταση 
μπορεί επίσης να υποβληθεί χωριστά, 
όποτε αυτό δικαιολογείται από τις εξελίξεις 
στην αγορά ή λόγω απουσίας εξελίξεων.
__________
1Δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει, αν χρειαστεί, δυνατότητα ταχείας ρύθμισης των επικοινωνιών δεδομένων που 
δεν το επιτρέπει η παρούσα έλλειψη δεδομένων.

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 326
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς 
τις εξελίξεις των τιμών στην αγορά 
επικοινωνιών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων 
SMS και MMS.Υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με τις εξελίξεις στην αγορά εντός δώδεκα 
μηνώναπό την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.Σε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αναγκαίο, η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει και πρόταση παρέμβασης και 
αιτιολογεί διεξοδικώς τους λόγους για κάθε 
προτεινόμενη ενέργεια. Κάθε τέτοιου 
είδους πρόταση μπορεί επίσης να 
υποβληθεί χωριστά, όποτε αυτό 
δικαιολογείται από τις εξελίξεις στην 
αγορά ή λόγω απουσίας εξελίξεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει, αν χρειαστεί, δυνατότητα ταχείας ρύθμισης στις επικοινωνίες δεδομένων που 
δεν επιτρέπει η σημερινή έλλειψη δεδομένων. 

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 327
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Η Επιτροπή αναλύει τις επιπτώσεις του 
παρόντος κανονισμού επί της 
καταστάσεως του ανταγωνισμού στους 
μικρών διαστάσεων, ανεξάρτητους ή νέους 
στην αγορά φορείς. Υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εντός 
... 1. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί 
αναγκαίο, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και 
πρόταση παρέμβασης. Κάθε τέτοιου είδους 
πρόταση μπορεί επίσης να υποβληθεί 
χωριστά, όποτε αυτό δικαιολογείται από 
τις εξελίξεις στην αγορά ή λόγω απουσίας 
εξελίξεων.
__________
1Δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει, αν χρειαστεί, δυνατότητα ταχείας ρύθμισης στις επικοινωνίες δεδομένων που 
δεν επιτρέπει η σημερινή έλλειψη δεδομένων.

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 328
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1B. Η Επιτροπή αναλύει τις επιπτώσεις 
του παρόντος κανονισμού επί της 
καταστάσεως του ανταγωνισμού στους 
μικρών διαστάσεων, ανεξάρτητους ή νέους 
στην αγορά φορείς. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή πρέπει να αναλύσει κατά πόσον 
οι μικροί, ανεξάρτητοι ή νεοεισερχόμενοι 
πάροχοι υπόκεινται σε μεροληπτική 
τιμολόγηση.Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
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αναφέρει αν θα πρέπει να ρυθμιστεί η 
πρόσβαση όσον αφορά των μικρότερων, 
ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων παρόχων 
σε αμερόληπτους όρους. Σε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αναγκαίο, η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει και πρόταση παρέμβασης. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση μέχρι ... 
(Δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε τέτοιου είδους πρόταση μπορεί 
επίσης να υποβληθεί χωριστά, όποτε αυτό 
δικαιολογείται από τις εξελίξεις στην 
αγορά ή λόγω απουσίας εξελίξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια στην ανάλυση της Επιτροπής, διερευνώντας την επίδραση 
του κανονισμού επί των μικρότερων, ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων παρόχων. 

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 329
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1γ. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις εξελίξεις στην Κοινότητα 
όσον αφορά τον τομέα που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ευρύτερη ετήσια ανασκόπηση.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 330
ΑΡΘΡΟ 13

Συμβουλευτική Επιτροπή Διαγράφεται
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή επικοινωνιών, η οποία έχει 
συσταθεί από δυνάμει του άρθρου 22 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
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παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η 
επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
ορίζεται σε τρεις μήνες.
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει των προτεινομένων χρονικών ορίων όσον αφορά την περίοδο ισχύος της οδηγίας, οι 
διατάξεις του άρθρου 13 είναι περιττές.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 331
ΑΡΘΡΟ 13

Συμβουλευτική Επιτροπή Διαγράφεται
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή επικοινωνιών, η οποία έχει 
συσταθεί από δυνάμει του άρθρου 22 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η 
επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
ορίζεται σε τρεις μήνες.
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 332
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2 α. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, 
εδάφια (1) έως (4), και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του 
άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 333
ΑΡΘΡΟ 15

Εφαρμογή Διαγράφεται
Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει τη προτεινόμενης απαλοιφής του άρθρου 13, η διάταξη αυτή είναι περιττή.  

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 334
ΑΡΘΡΟ 15

Εφαρμογή Διαγράφεται
Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 335
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 3 καθιστά περιττή τη διατήρηση του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 336
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Or. es

Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 337
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή του Παραρτήματος Ι απορρέει από τις τροπολογίες επί του άρθρου 3 (βλέπε 
τροπολογία 146). 

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 338
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή του Παραρτήματος Ι απορρέει από τις τροπολογίες επί του άρθρου 3 (βλέπε 
τροπολογία 146).

Τροπολογία : Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia

Τροπολογία 339
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α) & (Β)

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· 

α) επί 1,5 σε περίπτωση κλήσης περιαγωγής 
που υπόκειται σε ρύθμιση προς αριθμό που 
ανήκει σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στο 
κράτος μέλος όπου βρίσκεται το δίκτυο 
επίσκεψης·

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.

β) επί δύο, 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. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι απαιτούνται δύο υπολογιστικοί παράγοντες καθόσον υπάρχει 
διαφορά κόστους των κλήσεων αναλόγως του κατά πόσον αφορούν αριθμό κλήσης εντός ή 
εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται το δίκτυο επίσκεψης. Οι μελέτες κατέδειξαν 
επίσης ότι η μέγιστη χρέωση χονδρικής, που υπολογίζεται με βάση τους παράγοντες που ορίζει 
στην πρότασή της η Επιτροπή, δεν εξασφαλίζουν δίκαιες τιμές περιαγωγής για τους 
καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καθοριστούν χαμηλότεροι 
παράγοντες για την προστασία των καταναλωτών αφήνοντας ,ωστόσο, ακόμη περιθώρια 
κέρδους για τις εταιρείες.

Τροπολογία : Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 340
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 

Τα συνολικά τέλη χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλλει σε οιονδήποτε 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 
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κινητού τερματισμού που δημοσιεύεται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο:

κινητού τερματισμού που δημοσιεύεται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο 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

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

Στο μέγιστο όριο χρέωσης του παρόντος 
παραρτήματος περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους, όπως π.χ. τέλη 
αποκατάστασης κλήσης.

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.

Or. pl

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 341
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 φωνητικής κλήσης, 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 δύο.

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
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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.

Στη χρέωση του παρόντος παραρτήματος 
περιλαμβάνονται τα τέλη αποκατάστασης 
κλήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίες ανώτατες τιμές χονδρικής. Η ανώτατη τιμή δεν υπόκειται σε μέσο όρο και εφαρμόζεται 
ανεξαρτήτως του προορισμού της κλήσης. Ο τύπος, οποίος βασίζεται στην έκθεση της 
οικονομικής σχολής της Κοπεγχάγης που επισυνάπτεται στην παρούσα γνωμοδότηση και 
αποτελεί βάση συζήτησης, θα καταλήξει επί του παρόντος σε μέγιστη τιμή 25 λεπτών του ευρώ. 

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 342
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 3.

Τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

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 σε οιονδήποτε 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 δύο, για όλες τις 
κλήσεις σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο είτε 
στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται το δίκτυο 
επίσκεψης, είτε σε κράτος μέλος εκτός 
εκείνου όπου βρίσκεται το δίκτυο 
επίσκεψης.

α) επί δύο, σε περίπτωση κλήσης 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση προς 
αριθμό που ανήκει σε δημόσιο τηλεφωνικό 
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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.

Or. en

Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 343
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1 α. Πέρα από τη μέγιστη τιμή που 
αναφέρεται στα σημεία (α) και (β), ο 
πάροχος κινητών υπηρεσιών μπορεί να 
προσφέρει συμπληρωματικά τιμολόγια από 
τα οποία μπορεί να επιλέξει ο πελάτης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι κινητών υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματικά τιμολόγια 
πέρα από τα σχεδιασμένα τυπικά τιμολόγια.  

Τροπολογία : Dominique Vlasto et Margie Sudre

Τροπολογία 344
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α (νέα)

1α. Το συμπληρωματικό κόστος που 
συνδέεται με τη θέση των πλέον 
απόμακρων περιοχών και τη διαβίβαση 
των κλήσεων μεταξύ της ηπειρωτικής 
Ευρώπης και των περιοχών αυτών, πρέπει 
να προστεθεί στα εν λόγω ανώτατα όρια 
τιμών για τις κλήσεις που γίνονται από και 
προς παρόχους κινητών υπηρεσιών που 
διαθέτουν άδειες που καλύπτουν 
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αποκλειστικά τις πλέον απόμακρες 
περιοχές της Κοινότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις απόμακρες περιοχές, η δρομολόγηση των κλήσεων ενέχει πολύ υψηλότερο κόστος σε σχέση 
με αυτό που αναλαμβάνουν άλλοι ευρωπαίοι πάροχοι, λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας. Τα 
προβλεπόμενα όρια τιμών θα ωθήσουν τους ευρωπαίους παρόχους να αποδεχθούν πελάτες 
παρόχων που δραστηριοποιούνται στις απόμακρες περιοχές χωρίς να είναι σε θέση να 
καλύψουν το κόστος και, συνεπώς, θα οδηγηθούν στο να κλείσουν τους προορισμούς στους 
πελάτες παρόχων από τις απόμακρες περιοχές.

Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 345
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή του Παραρτήματος ΙΙ απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρου 4.

Τροπολογία : Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 346
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II; ΣΗΜΕΙΟ (1), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

β) Ως «τέλος κινητού τερματισμού ανά 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά» νοείται το μέσο ανά λεπτό 
τέλος (συμπεριλαμβανομένων των τελών 
αποκατάστασης κλήσης), βάσει τρίλεπτης 
κλήσης χρέωσης αιχμής, χωρίς ΦΠΑ και 
στο εθνικό νόμισμα του εκάστοτε κράτους, 
για τον τερματισμό κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας στο κινητό του δίκτυο που 
χρεώνει κάθε φορέας εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως έχει 
καθοριστεί σύμφωνα με μεθοδολογία
εγκεκριμένη από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή· 

(β) Ως «τέλος κινητού τερματισμού ανά 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά» νοείται το μέσο ανά λεπτό 
τέλος (συμπεριλαμβανομένων των τελών 
αποκατάστασης κλήσης), βάσει της μέσης 
τρίλεπτης κλήσης, χωρίς ΦΠΑ και στο 
εθνικό νόμισμα του εκάστοτε κράτους, για 
τον τερματισμό κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας στο κινητό του δίκτυο που 
χρεώνει κάθε φορέας εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως έχει 
καθοριστεί σύμφωνα με μέθοδο
εγκεκριμένη από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή• 
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Or. pl

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 347
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II; ΣΗΜΕΙΟ (2)

Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 
παράγραφος 3 είναι ο μέσος όρος των 
εθνικών σταθμισμένων μέσων τελών 
κινητού τερματισμού, ο οποίος σταθμίζεται 
με βάση τον συνολικό αριθμό των ενεργών 
συνδρομητών σε κάθε κράτος μέλος. 
Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις 
πληροφορίες προσδιορίζουν την στην 
παράγραφο 3 παρακάτω, οι οποίες έχουν 
ανακοινωθεί στην Επιτροπή από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές κατόπιν αιτήματος κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 ή 4.

Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 
παράγραφος 3 είναι το 75ο εκατοστημόριο 
των εθνικών σταθμισμένων μέσων τελών 
κινητού τερματισμού. Υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
προσδιορίζουν την στην παράγραφο 3 
παρακάτω, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί 
στην Επιτροπή από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές κατόπιν αιτήματος κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 ή 4. Όλα τα κράτη 
μέλη έχουν την ίδια στάθμιση για τον 
υπολογισμό του 75ου εκατοστημόριου των 
εθνικών σταθμισμένων μέσων τελών 
κινητού τερματισμού. Αν το 75ο 
εκατοστημόριο των εθνικών σταθμισμένων 
μέσων τελών κινητού τερματισμού 
ευρίσκεται μεταξύ δύο κρατών μελών, 
χρησιμοποιείται ο απλός μέσος όρος των 
μέσων τελών κινητού στα εν λόγω δύο 
κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την έκθεση της οικονομικής σχολής της Κοπεγχάγης.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 348
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II; ΣΗΜΕΙΟ (3), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

(β) το σύνολο όλων των ενεργών 
συνδρομητών ανά φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά στο κράτος 
μέλος τους,

(β) το σύνολο όλων των Συνολικών Λεπτών 
Φωνητικού Τερματισμού ανά φορέα 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά στο κράτος μέλος τους,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από την έκθεση της οικονομικής σχολής της Κοπεγχάγης.


