
AM\660783EL.doc PE 384.658v03-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

29.3.2007 PE 384.658v03-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 39-226

Σχέδιο έκθεσης (PE 384.334v01-00)
Paul Rübig
Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 39
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Το υψηλό επίπεδο των τιμών που 
καταβάλλουν οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους 
μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της 
Κοινότητας προκαλεί ανησυχίες στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών επισήμανε 
κατά την ολομέλεια της τον Μάιο του 2005 ( 
μεταξύ άλλων) ότι τα γενικά τέλη είναι πολύ 
υψηλά χωρίς σαφή δικαιολόγηση· ότι το 
γεγονός αυτό φαίνεται να προκύπτει τόσο 
από υψηλά τέλη χονδρικής που 
επιβάλλονται από τον ξένο (φιλοξενούντα) 

(1) Το υψηλό επίπεδο των τιμών που 
καταβάλλουν οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους 
μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της 
Κοινότητας έχει καταδείξει αποτυχία της 
αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Η ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών επισήμανε 
κατά την ολομέλεια της τον Μάιο του 2005 ( 
μεταξύ άλλων) ότι τα γενικά τέλη είναι πολύ 
υψηλά χωρίς σαφή δικαιολόγηση· ότι το 
γεγονός αυτό φαίνεται να προκύπτει τόσο 
από υψηλά τέλη χονδρικής που 
επιβάλλονται από τον ξένο (φιλοξενούντα) 
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φορέα εκμετάλλευσης δικτύου όσο και, σε 
πολλές περιπτώσεις, από υψηλές 
προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του 
πελάτη· ότι μειώσεις στα τέλη χονδρικής 
συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη 
λιανικής· και ότι υφίστανται ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ των αγορών στα διάφορα κράτη 
μέλη.

φορέα εκμετάλλευσης δικτύου όσο και, σε 
πολλές περιπτώσεις, από υψηλές 
προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του 
πελάτη· ότι μειώσεις στα τέλη χονδρικής 
συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη 
λιανικής· και ότι υφίστανται ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ των αγορών στα διάφορα κράτη 
μέλη. 

Or. en

Τροπολογία : Miloslav Ransdorf 

Τροπολογία 40
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Το υψηλό επίπεδο των τιμών που 
καταβάλλουν οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους 
μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της 
Κοινότητας προκαλεί ανησυχίες στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Η ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών επισήμανε 
κατά την ολομέλεια της τον Μάιο του 2005 ( 
μεταξύ άλλων) ότι τα γενικά τέλη είναι πολύ 
υψηλά χωρίς σαφή δικαιολόγηση· ότι το 
γεγονός αυτό φαίνεται να προκύπτει τόσο 
από υψηλά τέλη χονδρικής που 
επιβάλλονται από τον ξένο (φιλοξενούντα) 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου όσο και, σε 
πολλές περιπτώσεις, από υψηλές 
προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του 
πελάτη· ότι μειώσεις στα τέλη χονδρικής 
συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη 
λιανικής· και ότι υφίστανται ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ των αγορών στα διάφορα κράτη 
μέλη. 

(1) Το υψηλό επίπεδο των τιμών που 
καταβάλλουν οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους 
μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της 
Κοινότητας προκαλεί ανησυχίες στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Η ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών επισήμανε 
κατά την ολομέλεια της τον Μάιο του 2005 ( 
μεταξύ άλλων) ότι τα γενικά τέλη είναι πολύ 
υψηλά χωρίς σαφή δικαιολόγηση· ότι το 
γεγονός αυτό φαίνεται να προκύπτει τόσο 
από υψηλά τέλη χονδρικής που 
επιβάλλονται από τον ξένο (φιλοξενούντα) 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου όσο και, σε 
πολλές περιπτώσεις, από υψηλές 
προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του 
πελάτη· ότι μειώσεις στα τέλη χονδρικής 
συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη 
λιανικής· και ότι υφίστανται ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ των αγορών στα διάφορα κράτη 
μέλη. Αν και ορισμένοι φορείς έχουν 
προσφάτως θεσπίσει τέλη περιαγωγής τα 
οποία διασφαλίζουν στους πελάτες 
ευνοϊκότερους όρους, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ενδείξεις για το γεγονός ότι οι 
τιμές συνεχίζουν να υπερβαίνουν κατά 
πολύ το κόστος που βαρύνει τους φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και 
δεν αντανακλούν επαρκώς τις προσδοκίες 
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των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητάς τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές. 

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul; Werner Langen; Daniel Caspary

Τροπολογία 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 Α (νέα)

(1α) Οι τιμές λιανικής μειώθηκαν μόνο 
κατά το παρελθόν έτος 2006 κατά 25%. Οι 
από τις ΕΡΑ εκφρασθείσες προσδοκίες ότι 
οι πάροχοι δικτύου θα προβούν περαιτέρω 
σε μειώσεις των τιμών από τη χονδρική 
στη λιανική επιβεβαιώθηκαν κατ' αυτόν 
τον τρόπο.

Or. de

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Η σύσταση προσδιορίζει ως σχετική 
αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων 
ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά 
διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών. Οι εργασίες που 
έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (τόσο μεμονωμένα όσο 
και στο πλαίσιο της ομάδας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών) για την 
ανάλυση των εθνικών αγορών χονδρικής για 
διεθνή περιαγωγή έχουν, ωστόσο, 
καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε 
καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή 
στάθμη των χονδρικών τελών διεθνούς 
περιαγωγής εξαιτίας της δυσκολίας 
προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική 
ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαίτερων 
περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού 

(4) Η σύσταση προσδιορίζει ως σχετική 
αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων 
ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά 
διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών. Οι εργασίες που 
έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (τόσο μεμονωμένα όσο 
και στο πλαίσιο της ομάδας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών) για την 
ανάλυση των εθνικών αγορών χονδρικής για 
διεθνή περιαγωγή έχουν, ωστόσο, 
καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε 
καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή 
στάθμη των χονδρικών τελών διεθνούς 
περιαγωγής εξαιτίας της δυσκολίας 
προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική 
ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαίτερων 
περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού 
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της χαρακτήρα. της χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, θα ήταν 
σκόπιμο να εξετασθεί η ανάγκη σύστασης 
μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία : Werner Langen 

Τροπολογία 43
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και 
χονδρικής παρουσιάζουν μοναδικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη 
λήψη εξαιρετικών μέτρων που υπερβαίνουν 
τους κατά τα λοιπά διαθέσιμους 
μηχανισμούς του πλαισίου κανονιστικών 
ρυθμίσεων του 2002.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Να διαγραφεί ως μη ειδική δήλωση.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 44
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Οι κανονιστικές υποχρεώσεις 
επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και 
χονδρικής για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, 
δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η 
πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής ενδέχεται 
να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες 
τιμές λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 

Διαγράφεται
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διεθνούς αγοράς περιαγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 45
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Οι κανονιστικές υποχρεώσεις 
επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και 
χονδρικής για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, 
δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η 
πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής ενδέχεται 
να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες 
τιμές λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Τροπολογία 46
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται
σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συμφερόντων των πελατών 
περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει 
αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών 
χονδρικής για υπηρεσίες διεθνούς 

Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να 
επιβληθούν κανονιστικές υποχρεώσεις σε 
επίπεδο χονδρικής για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών περιαγωγής.
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περιαγωγής ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς ρυθμίσεων των τιμών λιανικής και των τιμών χονδρικής 
κρίνεται ως υπερβολική παρέμβαση στην αγορά με μακρόπνοες επιπτώσεις για τον κλάδο των 
Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τον ανταγωνισμό. Ο 
στόχος της πρότασης, δηλαδή η μείωση των τελών κινητής περιαγωγής σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, είναι αξιέπαινος, η ρύθμιση όμως των τιμών σε επίπεδο λιανικής πρέπει να 
παραμείνει ως το έσχατο μέσον.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 47
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Οι κανονιστικές υποχρεώσεις 
επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και 
χονδρικής για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, 
δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, 
η μείωση των τιμών χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής ενδέχεται να 
μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής.

(12) Οι κανονιστικές υποχρεώσεις 
επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και 
χονδρικής για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, 
δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, 
η μείωση των τιμών χονδρικής για 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής ενδέχεται να 
μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής. Δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο οι όροι 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής που 
προσφέρονται στους μικρών διαστάσεων, 
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ανεξάρτητους και νεοσύστατους φορείς να 
τους εμποδίζουν να καταστούν 
ανταγωνιστικοί, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάληψη έγκαιρης και κατάλληλης δράσης 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
πιστοποιείται οποιασδήποτε μορφής 
κατάχρηση. Η Επιτροπή θα αναλύσει τις 
επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού επί 
της καταστάσεως του ανταγωνισμού στους 
μικρών διαστάσεων, ανεξάρτητους και 
νεοσύστατους φορείς. 

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis 

Τροπολογία 48
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται 
σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συμφερόντων των πελατών 
περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει 
αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών 
χονδρικής για υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής.

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται 
σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συμφερόντων των πελατών 
περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει 
αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών 
χονδρικής για υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
απουσίας σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η 
ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του 
επιπέδου των τιμών λιανικής χωρίς να 
αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους 
χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να 
διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της 
διεθνούς αγοράς περιαγωγής. Η Επιτροπή 
δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες του
παρόντος κανονισμού στην αγορά και 
εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ιδίως 
όσον αφορά τους μικρών διαστάσεων, 
ανεξάρτητους και νεοεισερχόμενους στην 
αγορά φορείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή τονίζεται το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στον ανταγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο της αγοράς αυτής.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 49
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, 
ενώ οι υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν 
απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Να διαγραφεί ως μη ειδική δήλωση.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης 

Τροπολογία 50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, 
ενώ οι υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν 
απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει να 
τεθούν σε ισχύ αμέσως και απευθείας σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση εφαρμογή των ορίων τελών τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής 
είναι απολύτως αναγκαία για την μείωση των τιμών. Αυτός είναι, άλλωστε και ο πρωταρχικός 
στόχος του κανονισμού. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης εξήγγειλαν 
πέρυσι σημαντικές μειώσεις τελών, τα τέλη λιανικής παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Για τον 
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λόγο αυτό, δεν είναι αναγκαία η θέσπιση ρήτρας ετεροχρονισμένης έναρξης ισχύος.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, 
ενώ οι υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν 
απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
πρέπει να ισχύσουν απευθείας σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντανακλά την διαγραφή του άρθρου 5 της πρότασης της Επιτροπής, στο 
οποίο προβλεπόταν εξάμηνη περίοδος πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης των τιμών 
λιανικής για τις εξερχόμενες κλήσεις. 

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 52
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
τους για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, 
ενώ οι υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν 
απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί 12μηνη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμοστούν, ενώ 
οι υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν 
απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
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(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική 
περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους 
για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, ενώ οι 
υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν απευθείας 
σε όλα τα κράτη μέλη.

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθούν έξι μήνες στους 
ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης για 
να προσαρμόσουν τις τιμές και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους για την 
εξασφάλιση συμμόρφωσης, ενώ οι 
υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν απευθείας 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν περατωθεί η ρύθμιση, θα πρέπει να παρασχεθεί στους φορείς εκμετάλλευσης εύλογη 
προκαθορισμένη χρονική περίοδος για την εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών. 

Τροπολογία : Ivo Belet

Τροπολογία 54
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να εύλογη χρονική περίοδος
στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους 
για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, ενώ οι 
υποχρεώσεις πρέπει να ισχύσουν απευθείας 
σε όλα τα κράτη μέλη.

(13) Οι προκύπτουσες υποχρεώσεις πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί χρονική περίοδος έξι 
μηνών στους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις 
τιμές λιανικής και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες τους για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης, ενώ οι υποχρεώσεις πρέπει 
να ισχύσουν απευθείας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. nl

Τροπολογία : Miloslav Ransdorf

Τροπολογία 55
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 Α (νέα)

(13α) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι 
οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών δεν καθιστούν 
δυσμενέστερους τους όρους εργασίας σε 
αυτόν τον τομέα, ως αποτέλεσμα του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

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

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα συνδεόμενο με τη χρήση του τίτλου “μέθοδος ευρωπαϊκής 
εγχώριας αγοράς”. Θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί αυτή η αιτιολογική σκέψη 
προκειμένου να περιγραφούν οι αρχές που εφαρμόζονται στη ρύθμιση της αγοράς χονδρικής.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 57
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Πρέπει να γίνει χρήση κοινού 
μηχανισμού, αποκαλούμενου μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 

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

Κοινότητας δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής όταν 
πραγματοποιούν κλήσεις και δεν θα 
πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
κλήσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. 

Or. de

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 58
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4. Εισερχόμενες κλήσεις στην ΕΕ 
θα πρέπει κατ' αρχήν να μην έχουν κόστος.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 59
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

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

14) Πρέπει να γίνει χρήση κοινού 
μηχανισμού, αποκαλούμενου μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής όταν 
πραγματοποιούν κλήσεις και δεν θα 
πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
κλήσεων, προβλέποντας αυτόματες μέσες 
τιμές που να αντανακλούν πιο πιστά το 
κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε 
συνδυασμό με μέγιστα τέλη, παρέχοντας 
ταυτόχρονα στους χρήστες το δικαίωμα να 
αποδέχονται υψηλότερες τιμές περιαγωγής, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας καταναλωτών με παράλληλη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Λόγω του διασυνοριακού 
χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, 
απαιτείται κοινός μηχανισμός ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών να αντιμετωπίζουν ενιαίο και 
συνεκτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων, 
με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα 
κριτήρια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η προσαρμογή στην τροποποιημένη διάρθρωση των ανώτατων ορίων τιμών.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

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

(14) Πρέπει να γίνει χρήση κοινού 
μηχανισμού, αποκαλούμενου μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται ή 
κατοικούν εντός της Κοινότητας δεν θα 
καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για 
φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής 
όταν πραγματοποιούν κλήσεις και δεν θα 
πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
κλήσεων, ή μηνυμάτων υπό μορφή 
κειμένου, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Λόγω του διασυνοριακού 
χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, 
απαιτείται κοινός μηχανισμός ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών να αντιμετωπίζουν ενιαίο και 
συνεκτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων, 
με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα 
κριτήρια. Κατά την θέσπιση του κοινού 
μηχανισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
και οι φορείς εκμετάλλευσης δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιάζουσα 
κατάσταση των πολιτών που κατοικούν 
και εργάζονται και των επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στις 
διασυνοριακές περιοχές των γειτονικών 
κρατών μελών. Ανεξάρτητα από τον
παρόντα κανονισμό, λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα να 
επωμίζονται οι χρήστες το κόστος 
αναπόφευκτων περιαγωγών. Δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, η 
Επιτροπή προβλέπεται να υποβάλει το 
2008 έκθεση προόδου για το εν λόγω 
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ζήτημα.

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 
άλλους, διασυνοριακούς φορείς, ενώ κατοικούν στην πατρίδα τους).

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 61
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

(14α) Λαμβανομένων υπόψη των 
εκτιμήσεων ανωτέρω, ο πλέον 
αποτελεσματικός και αναλογικός 
μηχανισμός για τη ρύθμιση του επιπέδου 
των τιμών για πραγματοποίηση κλήσεων 
διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής, είναι η καθιέρωση σε κοινοτικό 
επίπεδο μέσων μέγιστων τελών, 
υπολογιζομένων ανά λεπτό και φορέα 
εκμετάλλευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται κανένα πλεονέκτημα συνδεόμενο με τη χρήση του τίτλου “μέθοδος ευρωπαϊκής 
εγχώριας αγοράς”. Ενδείκνυται περισσότερο να χρησιμοποιηθεί αυτή η αιτιολογική σκέψη 
προκειμένου να περιγραφούν οι αρχές που εφαρμόζονται στη ρύθμιση της αγοράς χονδρικής.

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 62
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

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

Διαγράφεται
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λεπτό, σε επίπεδα λιανικής και χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 63
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

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

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

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 64
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 65
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Ο πλέον αποτελεσματικός και 
αναλογικός μηχανισμός για τη ρύθμιση του 
επιπέδου των τιμών για πραγματοποίηση 
κλήσεων διεθνούς περιαγωγής σύμφωνα με 

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

περιαγωγής σύμφωνα με τα παραπάνω είναι 
η καθιέρωση, σε κοινοτική κλίμακα, 
ανώτατου τέλους ανά λεπτό σε επίπεδο 
χονδρικής και λιανικής ή η θέσπιση ενός 
συστήματος υπολογισμού του τιμολογίου 
προστασίας των καταναλωτών για τους 
πελάτες περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες: φωνητικές 
επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις στο εξωτερικό ή στη χώρα υποδοχής, λήψη. Το τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών πρέπει να υπολογιστεί με τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η 
καθιέρωση συστήματος αυτόματου καθορισμού μέγιστων τιμών λιανικής. 

Τροπολογία : Ivo Belet

Τροπολογία 66
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15 Α (νέα)

(15α) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσφορά καινοτόμων πακέτων τιμών, 
πρέπει να επιτραπεί στους παρόχους της 
χώρας προέλευσης να αποκλίνουν από τα 
ανώτατα τιμολόγια σε επίπεδο λιανικής, 
εάν ο πελάτης διατυπώσει ρητά τέτοιο 
αίτημα. 

Or. nl

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 67
RECITAL 15A (νέα)

(15α) Σε επίπεδο χονδρικής, κανένας 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας 
υποδοχής δεν είναι σε θέση να επιβάλει σε 
άλλον φορέα τέλη υψηλότερα του μέγιστου 
μέσου τέλους χονδρικής. Σε επίπεδο 
λιανικής, θεσπίζεται επίσης μέγιστο ανά 
λεπτό τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών για τους νέους και τους 
υφιστάμενους πελάτες, εκτός εάν επιλέξουν 
σκόπιμα άλλο τιμολόγιο.
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Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 68
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Με τον κοινό αυτό μηχανισμό 
εξασφαλίζεται ότι τα τέλη λιανικής για τη 
διεθνή περιαγωγή αντικατοπτρίζουν πλέον 
εύλογα το υποκείμενο κόστος που 
συμβάλλει στην παροχή της υπηρεσίας, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκμετάλλευσης την ελευθερία 
ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των 
προσφορών τους και προσαρμογής της 
τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 69
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

(16α) Ωστόσο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία ευάλωτων 
πελατών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει εξάλλου να 
προτείνουν, χωρίς πρόσθετα έξοδα για τον 
καταναλωτή, λεπτομερή προσφορά 
σύμφωνα με την οποία, αφενός, η τιμή 
πραγματοποιουμένων κλήσεων διεθνούς 
περιαγωγής δεν θα υπερβαίνει ένα ανώτατο 
ποσό ανά λεπτό και, αφετέρου, η τιμή 
εισερχομένων κλήσεων διεθνούς 
περιαγωγής δεν θα υπερβαίνει ανώτατο 
ποσό ανά λεπτό. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι ανησυχίες που αναφέρονται στο αρχικό κείμενο της αιτιολογική σκέψης εξετάστηκαν 
ανωτέρω. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η αιτιολογική σκέψη προκειμένου να συνταχθεί πιο 
συγκεκριμένη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι δυνατόν να προστατευθούν οι ευάλωτοι 
πελάτες λιανικής.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 70
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Ο κοινός μηχανισμός είναι απλός στην 
εφαρμογή και την παρακολούθησή του, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
διοικητικός φόρτος για τους φορείς 
εκμετάλλευσης που επηρεάζονται από τις 
απαιτήσεις του, καθώς και για τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την εποπτεία και την 
επιβολή του. 

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι αυτονόητο και θα πρέπει στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας να διαγραφεί.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 71
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Ο κοινός μηχανισμός είναι απλός στην 
εφαρμογή και την παρακολούθησή του, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός 
φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης που 
επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς 
και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και 
την επιβολή του.

(17) Ο κοινός μηχανισμός είναι απλός στην 
εφαρμογή και την παρακολούθησή του, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός 
φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης που 
επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς 
και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 
είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και 
την επιβολή του. Προκειμένου να 
απλοποιηθεί ο υπολογισμός των μέγιστων 
τελών χονδρικής και λιανικής, ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό ειδικές τιμές, 
εκφρασμένες σε ευρώ. Με αυτόν τον 
τρόπο, βελτιώνεται η διαφάνεια για τους 
καταναλωτές και αυξάνονται η 
κανονιστική βεβαιότητα και 
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προβλεψιμότητα.

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 72
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17 Α (νέα)

(17α) Προκειμένου να αποφεύγεται στο 
μέλλον ότι ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας δεν μετακυλύουν τις 
οικονομίες που πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο χονδρικής στους πελάτες λιανικής, 
θα πρέπει οι πάροχοι να υποχρεωθούν να 
τεκμηριώνουν τη μείωση των τιμών 
λιανικής έναντι των ρυθμιστικών αρχών.

Or. de

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 73
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος 
παροχής υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής 
όσον αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό 
εντός μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και 
κλήσεις προς τη χώρα του πελάτη 
περιαγωγής ή προς τρίτη χώρα εντός της 
Κοινότητας, αφετέρου.

(18) Στα μέσα τέλη χονδρικής πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διευκρίνιση ότι τα τέλη χονδρικής πρέπει να βασίζονται σε 
μια μέση βάση υπολογισμού.
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Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 74
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος 
παροχής υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής 
όσον αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό 
εντός μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και 
κλήσεις προς τη χώρα του πελάτη 
περιαγωγής ή προς τρίτη χώρα εντός της 
Κοινότητας, αφετέρου.

(18) Στα μέσα και μέγιστα όρια τιμών 
πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα 
στοιχεία χονδρικής και λιανικής που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη αιτιολογική σκέψη απαιτεί μια αναφορά τόσο στα μέσα όρια τιμών (για το 
ανώτατο όριο τιμών που προτείνεται στην αγορά χονδρικής, και για τον στόχο τιμών που 
προτείνεται για την αγορά λιανικής) και τα μέγιστα όρια τιμών (για τις τιμές προστασίας του 
καταναλωτή). Απαιτεί επίσης μια ρητή αναφορά στην ύπαρξη του κόστους πώλησης λιανικής, 
λόγω του ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να λάβει υπόψη της τέτοια κόστη 
στην αξιολόγηση επιπτώσεων.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 75
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος 
παροχής υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής 
όσον αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό 
εντός μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και 
κλήσεις προς τη χώρα του πελάτη 
περιαγωγής ή προς τρίτη χώρα εντός της 
Κοινότητας, αφετέρου.

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα ουσιαστικά 
στοιχεία που συναπαρτίζουν την 
πραγματοποίηση και τη λήψη μιας κλήσης
διεθνούς περιαγωγής 
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής με την πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να υπάρχει αναφορά τόσο στη λήψη όσο 
και στην πραγματοποίηση μιας κλήσης. Επιπλέον, και σύμφωνα με την προτεινόμενη 
τροπολογία 10 (παράρτημα Ι), είναι αναγκαίο να διαγραφεί η αναφορά στην διαφορά του 
κόστους παροχής διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής όσον αφορά τις κλήσεις που 
πραγματοποιούνται με προορισμό που βρίσκεται εντός μιας χώρας επίσκεψης και τις κλήσεις 
που πραγματοποιούνται στην χώρα προέλευσης του πελάτη ή σε τρίτη χώρα εντός της 
Κοινότητας.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 76
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος παροχής 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής όσον 
αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό εντός 
μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και κλήσεις 
προς τη χώρα του πελάτη περιαγωγής ή προς 
τρίτη χώρα εντός της Κοινότητας, αφετέρου.

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται όλα τα ουσιαστικά στοιχεία 
που συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος παροχής 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής όσον 
αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό εντός 
μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και κλήσεις 
προς τη χώρα του πελάτη περιαγωγής ή προς 
τρίτη χώρα εντός της Κοινότητας, αφετέρου. 
Χάριν απλότητας, το όριο τιμής χονδρικής 
θα ήταν σκόπιμο να εκφράζεται ως ενιαίο 
μικτό ανώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η προσαρμογή στην τροποποιημένη διάρθρωση των ανώτατων ορίων τιμών.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 77
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 

(18) Στα μέγιστα όρια τιμών πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση διεθνούς 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
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μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος παροχής 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής όσον 
αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό εντός 
μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και κλήσεις 
προς τη χώρα του πελάτη περιαγωγής ή προς 
τρίτη χώρα εντός της Κοινότητας, αφετέρου.

μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης) και 
οι διαφορές στο υποκείμενο κόστος παροχής 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής όσον 
αφορά κλήσεις σε έναν προορισμό εντός 
μιας χώρας επίσκεψης αφενός, και κλήσεις 
προς τη χώρα του πελάτη περιαγωγής ή προς 
τρίτη χώρα εντός της Κοινότητας, αφετέρου. 
Επιπροσθέτως, στο μέγιστο τέλος 
χονδρικής πρέπει να συνεκτιμώνται 
επαρκώς οι περιφερειακές ανισορροπίες 
και διαφορές μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης και κυρίως εκείνες που 
οφείλονται σε ειδικές συνθήκες, όπως η 
τοπογραφία και οι μεγάλες ροές τουριστών
εντός σύντομων χρονικών περιόδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναμφίβολα, ορισμένοι φορείς αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος χονδρικής από τον μέσο όρο, 
εξαιτίας ειδικών συνθηκών, στις οποίες δεν έχουν καμία επιρροή. Τούτο θα πρέπει να 
συνεκτιμάται κατά την εξέταση των ανώτατων ορίων χονδρικής.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 78
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Το μέγιστο όριο τιμής για την παροχή 
κλήσης διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής βασίζεται στο μέσο ανά λεπτό 
τέλος κινητού τερματισμού για φορείς 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά, δεδομένου ότι τα εν λόγω τέλη 
τερματισμού αποτελούν ήδη αντικείμενο 
ρυθμιστικής εποπτείας σύμφωνα με το 
πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και 
κατά συνέπεια ορίζεται με αναφορά στην 
αρχή της κοστοστρέφειας. Με δεδομένα τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς τερματισμού 
κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών, καθώς και του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της διεθνούς 
περιαγωγής, παρέχουν επίσης σταθερή βάση 
για κανονιστική ρύθμιση, η οποία είναι 
αντιπροσωπευτική της διάρθρωσης του 

(19) Το μέγιστο όριο τιμής για την παροχή 
κλήσης διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής βασίζεται στο μέσο ανά λεπτό 
τέλος κινητού τερματισμού (MTR) για 
φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά, δεδομένου ότι τα εν λόγω τέλη 
τερματισμού αποτελούν ήδη αντικείμενο 
ρυθμιστικής εποπτείας σύμφωνα με το 
πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και 
κατά συνέπεια ορίζεται με αναφορά στην 
αρχή της κοστοστρέφειας. Με δεδομένα τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς τερματισμού 
κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών, καθώς και του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της διεθνούς 
περιαγωγής, παρέχουν επίσης σταθερή βάση 
για κανονιστική ρύθμιση, η οποία είναι 
αντιπροσωπευτική της διάρθρωσης του 
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κόστους των δικτύων κινητών επικοινωνιών 
σε κοινοτική κλίμακα. Το μέσο τέλος 
κινητού τερματισμού συνιστά αξιόπιστο 
στοιχείο σύγκρισης για τις βασικές 
συνιστώσες του κόστους σε επίπεδο 
χονδρικής· κατά συνέπεια, το μέγιστο όριο 
τιμής χονδρικής που βασίζεται σε 
ενδεδειγμένο πολλαπλάσιο του εν λόγω 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού παρέχει 
τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ανακτηθεί το 
πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση.

κόστους των δικτύων κινητών επικοινωνιών 
σε κοινοτική κλίμακα. Το μέσο τέλος 
κινητού τερματισμού συνιστά αξιόπιστο 
στοιχείο σύγκρισης για τις βασικές 
συνιστώσες του κόστους σε επίπεδο 
χονδρικής· κατά συνέπεια, το μέγιστο όριο 
τιμής χονδρικής που βασίζεται σε 
ενδεδειγμένο πολλαπλάσιο του εν λόγω 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού παρέχει 
τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ανακτηθεί το 
πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση. Το 
σημερινό μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
υπολογίζεται σε 0,1141 ευρώ. Για ένα τέλος 
κινητού τερματισμού αυτού του επιπέδου, 
θα ήταν σκόπιμο να οριστεί συντελεστής 3 
για τις εξερχόμενες ενδοκοινοτικές κλήσεις 
(με βάση τον οποίο προκύπτει τιμή 0.34 
ευρώ) και συντελεστής 2 για τις 
εξερχόμενες τοπικές κλήσεις (με βάση τον 
οποίο προκύπτει τιμή 0,23 ευρώ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την απουσία συνολικού κόστους σε σχέση με μια κλήση περιαγωγής σε ένα μη 
εθνικό δίκτυο, είναι θεμιτό και δίκαιο για τους καταναλωτές να οριστούν χωριστά όρια τελών 
για τις εξερχόμενες κλήσεις "εντός της ΕΕ" και τις εξερχόμενες "τοπικές" κλήσεις. Αναμφίβολα, 
ορισμένοι φορείς αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος χονδρικής από τον μέσο όρο, εξαιτίας 
ειδικών συνθηκών, στις οποίες δεν έχουν καμία επιρροή. Τούτο θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά 
την εξέταση των ανώτατων ορίων χονδρικής. 

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 79
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες 
περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα 
χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας 
κλήση περιαγωγής που υπόκειται σε 
ρύθμιση, παρέχοντας παράλληλα στους 
φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Διαγράφεται



AM\660783EL.doc 25/108 PE 384.658v03-00

EL

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 80
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες 
περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα 
χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας 
κλήση περιαγωγής που υπόκειται σε 
ρύθμιση, παρέχοντας παράλληλα στους 
φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 81
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες 
περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα 
χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας 
κλήση περιαγωγής που υπόκειται σε 
ρύθμιση, παρέχοντας παράλληλα στους 
φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 82
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20
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(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής 
την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν 
υπέρμετρα πραγματοποιώντας κλήση 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση, 
παρέχοντας παράλληλα στους φορείς 
εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης 
επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των 
προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(20) Τα μέσα και μέγιστα όρια τιμών που 
ισχύουν σε επίπεδο λιανικής πρέπει να 
παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής την 
εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα 
πραγματοποιώντας κλήση περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση, παρέχοντας 
παράλληλα στους φορείς εκμετάλλευσης της 
χώρας προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη αιτιολογική σκέψη απαιτεί, σε σχέση με την αγορά λιανικής, μια αναφορά 
τόσο στα μέγιστα όρια τιμών (για τον στόχο τιμών που προτείνεται για την αγορά λιανικής) και 
τα μέγιστα όρια τιμών (για τις τιμές προστασίας του καταναλωτή).

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 83
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής
την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν 
υπέρμετρα πραγματοποιώντας κλήση 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση, 
παρέχοντας παράλληλα στους φορείς 
εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης 
επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των 
προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(20) Το σύστημα υπολογισμού του 
τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών 
για τους πελάτες περιαγωγής παρέχει στους 
τελευταίους την εξασφάλιση ότι δεν θα 
χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας 
κλήση ή μήνυμα περιαγωγής που υπόκειται 
σε ρύθμιση, παρέχοντας παράλληλα στους 
φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών πρέπει να υπολογιστεί με τρόπο ώστε να καταστεί 
δυνατή η καθιέρωση συστήματος αυτόματου καθορισμού μέγιστων τιμών λιανικής.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 84
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο (20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
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λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής 
την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν 
υπέρμετρα πραγματοποιώντας κλήση 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση, 
παρέχοντας παράλληλα στους φορείς 
εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης 
επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των 
προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

λιανικής της ευρωχρέωσης παρέχει στους 
πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν 
θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας 
κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα 
στους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά τη χρήση της ευρωχρέωσης δεν επιτρέπεται να υπάρξει 
υπέρβαση ενός ορισμένου ανωτάτου ορίου τιμής το οποίο είναι ενδεδειγμένο. 

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 85
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Το όριο τιμής που ισχύει σε επίπεδο 
λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής 
την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν 
υπέρμετρα πραγματοποιώντας κλήση 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση, 
παρέχοντας παράλληλα στους φορείς 
εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης 
επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των 
προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(20) Οι ανώτατες τιμές που ισχύουν σε 
επίπεδο λιανικής παρέχουν στους πελάτες 
περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα 
πληρώνουν περισσότερο από ένα 
προκαθορισμένο μέγιστο ποσό,
πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας
φωνητική κλήση περιαγωγής, που απέχει 
λιγότερο από το κόστος παροχής της 
υπηρεσίας, παρέχοντας παράλληλα στους 
φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης επαρκή περιθώρια για 
διαφοροποίηση των προϊόντων που 
προσφέρουν στους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 86
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20 Α (νέα)

(20α) Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
υποχρεώνονται να προσφέρουν σε όλους 
τους πελάτες ένα "τιμολόγιο προστασίας 
των καταναλωτών", όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 4α, το οποίο να μπορεί να 
συνδυαστεί με οποιοδήποτε τιμολόγιο 
λιανικής. Αυτό το τιμολόγιο προστασίας 
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των καταναλωτών παρέχεται αυτόματα 
τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους 
νέους πελάτες, οι οποίοι διατηρούν 
ταυτόχρονα τα λοιπά στοιχεία της 
συνδρομής τους, είναι όμως σε θέση να 
επιλέγουν άλλο τιμολόγιο, ατελώς και 
χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή 
περιορισμούς όσον αφορά τα υπάρχοντα 
στοιχεία της συνδρομής τους. Χάρη σε 
αυτήν την προσέγγιση της αυτοεξαίρεσης, 
οι καταναλωτές αντλούν περισσότερα 
οφέλη, ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν 
ένα κίνητρο, ώστε να προτείνουν 
περισσότερο ανταγωνιστικά συστήματα 
τιμολόγησης λιανικής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών είναι το πιο εύκολο και πιο διαφανές τιμολόγιο 
λιανικής για τους καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τελευταίοι πρέπει να 
επωφελούνται από αυτό αυτόματα, εκτός εάν επιλέξουν ρητά εναλλακτικό σύστημα 
τιμολόγησης. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης κίνητρα για να 
προτείνουν πιο καινοτόμα και ανταγωνιστικά συστήματα τιμολόγησης.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 87
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών 
λιανικής τους ώστε να συμμορφωθούν με 
τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεθφεί εξάμηνη 
χρονική περίοδος, ώστε να δοθεί στους 
συντελεστές της αγοράς η δυνατότητα 
πραγματοποίησης των απαραίτητων 
προσαρμογών.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η άμεση εφαρμογή των ορίων τελών τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής
είναι απολύτως αναγκαία για την μείωση των τιμών. Αυτός είναι, άλλωστε και ο πρωταρχικός 
στόχος του κανονισμού. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης εξήγγειλαν 
πέρυσι σημαντικές μειώσεις τελών, τα τέλη λιανικής παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Για τον 
λόγο αυτό, δεν είναι αναγκαία η θέσπιση ρήτρας ετεροχρονισμένης έναρξης ισχύος.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 88
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών 
λιανικής τους ώστε να συμμορφωθούν με 
τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεθφεί εξάμηνη 
χρονική περίοδος, ώστε να δοθεί στους 
συντελεστές της αγοράς η δυνατότητα 
πραγματοποίησης των απαραίτητων 
προσαρμογών.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 89
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών 

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να προσαρμόσουν τις τιμές λιανικής 
τους εθελοντικά, ώστε οι επιπτώσεις του 
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λιανικής τους ώστε να συμμορφωθούν με 
τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεφτεί εξάμηνη 
χρονική περίοδος, ώστε να δοθεί στους 
συντελεστές της αγοράς η δυνατότητα 
πραγματοποίησης των απαραίτητων 
προσαρμογών.

παρόντος κανονισμού να καταστούν 
εμφανείς για τους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση εφαρμογή των ορίων τελών τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής 
είναι απολύτως αναγκαία για την μείωση των τιμών. Αυτός είναι, άλλωστε και ο πρωταρχικός 
στόχος του κανονισμού. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης εξήγγειλαν 
πέρυσι σημαντικές μειώσεις τελών, τα τέλη λιανικής παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Για τον 
λόγο αυτό, δεν είναι αναγκαία η θέσπιση ρήτρας ετεροχρονισμένης έναρξης ισχύος.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 90
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών 
λιανικής τους ώστε να συμμορφωθούν με 
τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεθφεί εξάμηνη 
χρονική περίοδος, ώστε να δοθεί στους 
συντελεστές της αγοράς η δυνατότητα 
πραγματοποίησης των απαραίτητων 
προσαρμογών.

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο τριών 
μηνών προκειμένου να εισαγάγουν 
ευρωχρέωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστεί η ευρωχρέωση μετά από ορισμένη προθεσμία.



AM\660783EL.doc 31/108 PE 384.658v03-00

EL

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 91
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών λιανικής 
τους ώστε να συμμορφωθούν με τα 
ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεθφεί εξάμηνη χρονική 
περίοδος, ώστε να δοθεί στους συντελεστές 
της αγοράς η δυνατότητα πραγματοποίησης 
των απαραίτητων προσαρμογών.

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών λιανικής 
τους ώστε να συμμορφωθούν με το 
τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται να 
προβλεφτεί εξάμηνη χρονική περίοδος, ώστε 
να δοθεί στους συντελεστές της αγοράς η 
δυνατότητα πραγματοποίησης των 
απαραίτητων προσαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
είναι ο καθορισμός σε κοινοτικό επίπεδο ενός τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 92
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό και οι οποίες 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να διαθέτουν χρονική περίοδο για 
εθελοντική προσαρμογή των τιμών λιανικής 
τους ώστε να συμμορφωθούν με τα ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται 
να προβλεφτεί εξάμηνη χρονική περίοδος, 
ώστε να δοθεί στους συντελεστές της 
αγοράς η δυνατότητα πραγματοποίησης των 
απαραίτητων προσαρμογών.

(21) Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς 
περιαγωγής πρέπει να διαθέτουν χρονική 
περίοδο για εθελοντική προσαρμογή των 
τιμών λιανικής τους ώστε να συμμορφωθούν 
με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να προβλεφτεί εξάμηνη χρονική 
περίοδος, ώστε να δοθεί στους συντελεστές 
της αγοράς η δυνατότητα πραγματοποίησης 
των απαραίτητων προσαρμογών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στις υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες: φωνητικές 
επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις στο εξωτερικό ή στη χώρα υποδοχής, λήψη. 

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 93
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

(22) Παρομοίως, εφαρμόζεται ανώτατο 
όριο στις τιμές που ενδέχεται να χρεωθούν 
οι πελάτες περιαγωγής για λήψη κλήσεων 
φωνητικής τηλεφωνίας ενόσω κάνουν 
χρήση περιαγωγής στο εξωτερικό, εντός 
της Κοινότητας, ώστε οι τιμές αυτές να 
αντικατοπτρίζουν πιστότερα το κόστος 
παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς 
και για να δοθεί στους πελάτες μεγαλύτερη 
βεβαιότητα ως προς τα τέλη με τα οποία 
θα επιβαρυνθούν απαντώντας σε κλήσεις 
του κινητού τηλεφώνου τους στο 
εξωτερικό. 

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4. Εισερχόμενες κλήσεις στην ΕΕ 
θα πρέπει κατ' αρχήν να μην έχουν κόστος.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 94
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
καινοτομικές προσφορές στους πελάτες, οι 
οποίες είναι ευνοϊκότερες από ό,τι τα 
μέγιστα ανά λεπτό τέλη που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(23) Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
καινοτομικές προσφορές στους πελάτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του γεγονότος ότι δεν ρυθμίζονται οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής, δεν 
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επηρεάζονται καινοτομικές ευνοϊκές προσφορές προς τους καταναλωτές.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 95
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
καινοτομικές προσφορές στους πελάτες, οι 
οποίες είναι ευνοϊκότερες από ό,τι τα 
μέγιστα ανά λεπτό τέλη που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(23) Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
καινοτομικές προσφορές στους πελάτες, οι 
οποίες είναι ευνοϊκότερες από ό,τι τα μέτρα
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 96
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23 Α (νέα) 

(23a) Οι τεχνικές καθοδήγησης της 
κίνησης μπορούν να συμβάλουν στην 
εξασφάλιση του ότι οι χρήστες 
καταβάλλουν πάντα το χαμηλότερο από τα 
διαθέσιμα τέλη, αλλά μπορούν επίσης και 
να περιορίζουν την επιλογή του πελάτη. Ο 
χρήστης πρέπει πάντα να μπορεί να 
επιλέγει από μόνος του όποιο δίκτυο 
επίσκεψης προτιμά.

Or. en

Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 97
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23 Α (νέα) 

(23α) Η ανταγωνιστικότητα και η 
καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για τον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών και για τον 
λόγο αυτό η τεχνολογική ουδετερότητα θα 
πρέπει να ευνοηθεί σε σχέση με τα 
κανονιστικά μέτρα κατά την επιλογή των 
τεχνολογικών μεθόδων που χρησιμοποιούν 
οι φορείς εκμετάλλευσης για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την 
καλύτερη εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι ιδέες αυτές πρέπει 
να ευνοούνται, ώστε να μην καταπνίγονται η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία σε αυτόν τον 
τομέα.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 98
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24 

(24) Οι απαιτήσεις τιμολόγησης στον 
παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από το εάν οι πελάτες 
περιαγωγής έχουν συνάψει με τον οικείο 
πάροχό τους (πάροχο χώρας προέλευσης) 
σύμβαση προπληρωμής ή πληρωμής εκ των 
υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χρήστες κινητής 
φωνητικής τηλεφωνίας δύνανται να 
επωφεληθούν από τις διατάξεις του.

(24) Οι απαιτήσεις τιμολόγησης και τα 
τιμολόγια στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν οι 
πελάτες περιαγωγής έχουν συνάψει με τον 
οικείο πάροχό τους (πάροχο χώρας 
προέλευσης) σύμβαση προπληρωμής ή 
πληρωμής εκ των υστέρων (με έκδοση 
λογαριασμού), ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
όλοι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας 
δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις 
του. Οι πελάτες που έχουν ήδη συμβάσεις 
κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι σε 
θέση να επιλέγουν το τιμολόγιο προστασίας 
των καταναλωτών για τους πελάτες 
περιαγωγής, σύμφωνα με προσαρμοσμένες 
συμβατικές διατάξεις. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν 
ενεργά όλους τους πελάτες σχετικά με τους 
όρους που διέπουν το τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις τις οποίες να επιθυμούν να 
μετατρέψουν σε νέες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι συμβατικές συμφωνίες για τις 
υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής του μελλοντικού 
τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών. Στις υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες: φωνητικές επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις από το 
εξωτερικό ή στη χώρα υποδοχής, λήψη. 

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 99
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25 
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(25) Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
δημοσιεύονται τακτικά από την Επιτροπή. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης που υπέχουν 
υποχρεώσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού διαθέτουν εύλογο χρονικό 
διάστημα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι τιμές 
τους παραμένουν εντός των μέγιστων ορίων, 
όπως τροποποιούνται από την εν λόγω 
δημοσίευση.

(25) Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
δημοσιεύονται τακτικά από την Επιτροπή. 
Το σημερινό μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού υπολογίζεται σε 0,1141 ευρώ. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης που υπέχουν 
υποχρεώσεις βάσει του παρόντος
κανονισμού διαθέτουν εύλογο χρονικό 
διάστημα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι τιμές 
τους παραμένουν εντός των μέγιστων ορίων, 
όπως τροποποιούνται από την εν λόγω 
δημοσίευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ώστε να 
κατανοηθούν καλύτερα τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχουν τα άρθρα 3 και 4α (νέο).

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 100
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4. Εισερχόμενες κλήσεις στην ΕΕ 
θα πρέπει κατ' αρχήν να μην έχουν κόστος.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 101
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες: φωνητικές 
επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις στο εξωτερικό ή στη χώρα υποδοχής, λήψη.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 102
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 



AM\660783EL.doc 37/108 PE 384.658v03-00

EL

πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής τους εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται 
στο κράτος μέλος που επισκέπτονται, έπειτα 
από αίτημά τους και ατελώς. Η διαφάνεια 
επιβάλλει επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφορούν τους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και ότι τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα εν λόγω τέλη, όπως 
επίσης και σε περιπτώσεις σημαντικών 
αλλαγών.

πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν με 
ευκολία στους πελάτες περιαγωγής τους 
πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής 
με τα οποία επιβαρύνονται στο κράτος 
μέλος που επισκέπτονται. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν τα τέλη που 
συνεπάγεται η πραγματοποίηση ή λήψη 
φωνητικών κλήσεων καθώς και η 
αποστολή και παραλαβή δεδομένων σε 
κάθε διατιθέμενο δίκτυο επίσκεψης στο 
οικείο κράτος μέλος. Στις πληροφορίες 
τονίζονται οι διαφορές ανάμεσα στη 
χρέωση σε ώρες αιχμής και σε ώρες εκτός 
αιχμής, καθώς και οι αυξομειώσεις στη 
χρέωση βάσει της χρονικής στιγμής 
πραγματοποίησης. Ένας πελάτης 
περιαγωγής μπορεί, εντός μίας ώρας από 
τη στιγμή που εισέρχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, να λαμβάνει από τον πάροχό του 
στη χώρα προέλευσης ένα αυτόματο 
μήνυμα της υπηρεσίας SMS με 
συνοψισμένες πληροφορίες τιμολόγησης. 
Οι πλήρεις λεπτομερείς πληροφορίες που 
προαναφέρονται διατίθενται αυτόματα. Η 
διαφάνεια επιβάλλει επίσης ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληροφορούν τους πελάτες 
σχετικά με τα τέλη περιαγωγής κατά τη 
σύναψη των συμβάσεων και ότι τους 
ενημερώνουν τακτικά σχετικά με τα εν λόγω 
τέλη. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης παρέχουν στους πελάτες 
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους που διέπουν την ευρωχρέωση σε 
τακτικά διαστήματα και στον ίδιο βαθμό 
όπως οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με 
τα συνυπάρχοντα τιμολόγια περιαγωγής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την τροπολογία θίγεται το ζήτημα των ενισχυμένων μέτρων διαφάνειας.
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Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 103
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 

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

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής τους εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται 
στο κράτος μέλος που επισκέπτονται. Εντός 
μιας ώρας από την είσοδό του στο κράτος 
μέλος που επισκέπτεται, ο πελάτης 
λαμβάνει, εφόσον είναι δυνατόν, μήνυμα 
που τον ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να λαμβάνει 
πληροφορίες όσον αφορά τα τέλη 
περιαγωγής κατόπιν αιτήματός του και 
ατελώς. Οι διαθέσιμες πληροφορίες 
καλύπτουν τα τέλη που αφορούν την 
πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων και 
την αποστολή και λήψη δεδομένων κατά 
τις ώρες αιχμής και τις ώρες εκτός αιχμής 
σε κάθε διαθέσιμο δίκτυο στο κράτος 
μέλος που επισκέπτεται ο πελάτης. Η 
διαφάνεια επιβάλλει επίσης ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληροφορούν τους πελάτες 
σχετικά με τα τέλη περιαγωγής κατά τη 
σύναψη των συμβάσεων και ότι τους 
ενημερώνουν τακτικά σχετικά με τα εν λόγω 
τέλη, όπως επίσης και σε περιπτώσεις 
σημαντικών αλλαγών αυτών των τελών.. Οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν 
επίσης στους πελάτες πληροφορίες σχετικά 
με τους όρους που διέπουν την 
ευρωχρέωση κατά την έναρξη της 
συνδρομής και μετά από αυτήν κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια είναι αναγκαία, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κάνουν τις επιλογές τους 
υπό συνθήκες πλήρους ενημέρωσης. Κατά την άφιξή τους σε ένα νέο κράτος μέλος, οι 
καταναλωτές πρέπει να πληροφορούνται ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής, ωστόσο, η προσέγγιση της άντλησης πληροφοριών είναι προτιμότερη από την 
προσέγγιση της παροχής πληροφοριών, ώστε ο/η πελάτης να μην υφίσταται ενοχλητικό 
καταιγισμό περιττών πληροφοριών.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 104
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 

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

(26) Με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στον εξωτερικό, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη χώρα 
προέλευσης παρέχουν ατελώς στους 
πελάτες περιαγωγής τους, όταν 
πραγματοποιούν κλήσεις περιαγωγής σε 
άλλο κράτος μέλος, ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής 
με τα οποία επιβαρύνονται σε όλα τα δίκτυα 
του κράτους μέλους που επισκέπτονται. Η 
διαφάνεια επιβάλλει επίσης ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληροφορούν τους πελάτες 
σχετικά με τα τέλη περιαγωγής κατά τη 
σύναψη των συμβάσεων και ότι τους 
ενημερώνουν τακτικά σχετικά με τα εν λόγω 
τέλη, όπως επίσης και σε περιπτώσεις 
σημαντικών αλλαγών, ιδίως όσον αφορά το 
τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών.

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 : Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 105
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 Α (νέα)

(26α) Προκειμένου να περιφρουρηθεί η 
διασυνοριακή κινητικότητα των 
προσώπων που ταξιδεύουν ως τουρίστες 
και όχι για επαγγελματικούς λόγους, οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης είναι 
υποχρεωμένοι, εφόσον ένας πελάτης 
διατυπώσει ανάλογο αίτημα, να 
πληροφορήσουν αυτόν τον πελάτη σχετικά 
με τον ευνοϊκότερο δυνατό συντελεστή του 
κράτους μέλους που πρόκειται να 
επισκεφτεί και/ή να ορίσουν σε κάθε 
περίπτωση ειδικό τέλος περιαγωγής για 
τουριστικούς σκοπούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτονόητο.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 106
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 

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

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

χρήστες κινητών επικοινωνιών 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, διενεργούν λεπτομερείς μελέτες 
σχετικά με τις ποικίλες εθνικές αγορές 
περιαγωγής και, ειδικότερα, συλλέγουν 
δεδομένα σχετικά με τον όγκο των λεπτών 
των εξερχόμενων και εισερχόμενων 
κλήσεων περιαγωγής και τα αντίστοιχα 
έσοδα του φορέα εκμετάλλευσης. Τα 
αποτελέσματα των μελετών διατίθενται 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 12 για 
την επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει 
να τα λάβει υπόψη της κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας επανεξέτασης.

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 107
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 

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

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

να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά 
χονδρικής. Εξασφαλίζουν τη διάθεση στους 
χρήστες κινητών επικοινωνιών 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε έξι μήνες δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα αυτής της 
παρακολούθησης. Η ενημέρωση πρέπει να 
παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρίες, σε 
πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει 
σύμβαση προπληρωμής, και σε πελάτες 
περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση 
πληρωμής εκ των υστέρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση της ανάγκης να ενισχυθεί η παρακολούθηση από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και να βελτιωθεί η διαφάνεια της παρακολούθησης αυτής.

Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 108
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όταν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 109
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 Α (νέα) 

(27α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
θεμιτός ανταγωνισμός στην ΕΕ, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μεριμνήσουν 
για την εφαρμογή της υποχρέωσης 
"μεταφοράς σήματος" στα δίκτυα 
επίσκεψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρασχεθεί στους φορείς εκμετάλλευσης μικρών διαστάσεων η διασφάλιση ότι θα 
έχουν όλες τις ώρες πρόσβαση στα δίκτυα επίσκεψης. 

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 110
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 Α (νέα) 

(27α) Η δι-εθνική περιαγωγή στις άκρως 
απομακρυσμένες περιφέρειες όπου γίνεται 
διάκριση των αδειών κινητής τηλεφωνίας 
από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη 
εθνική επικράτεια, πρέπει να τύχει 
μειώσεων τιμών αντιστοίχων με αυτές που 
συντελούνται στην αγορά διεθνούς 
περιαγωγής. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν πρέπει να καθιερώσει μια 
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, όσον αφορά 
τις τιμές, για τους πελάτες που 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες δι-εθνικής 



PE 384.658v03-00 44/108 AM\660783EL.doc

EL

περιαγωγής σε σχέση με τους πελάτες των 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής. Οι 
εθνικές αρχές μπορούν για το σκοπό αυτό 
να λάβουν συμπληρωματικές νομοθετικές 
διατάξεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να προκαλέσει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, 
όσον αφορά τις τιμές, για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δι-εθνικής περιαγωγής σε 
σχέση με τους πελάτες των υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής.

Τροπολογία : András Gyürk

Τροπολογία 111
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 Α (νέα)

(27α) Λόγω του γεγονότος ότι, 
επιπροσθέτως προς την διαβίβαση ήχου, οι 
νέες υπηρεσίες επικοινωνιών κερδίζουν 
ολοένα και περισσότερο έδαφος, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση των διεργασιών της 
αγοράς και σε αυτούς τους τομείς. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή, η οποία προστατεύει 
τα συμφέροντα των καταναλωτών και 
ταυτόχρονα μεριμνά, ώστε να 
αποφεύγονται περιττές παρεμβάσεις στους 
μηχανισμούς της αγοράς, πρέπει να 
παρακολουθεί πιο εντατικά την διεθνή 
αγορά κινητών επικοινωνιών δεδομένων, 
με βάση τους κανόνες σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής για τις φωνητικές κλήσεις και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, με βάση τα 
δεδομένα που παρέχουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και πρέπει να είναι 
προετοιμασμένη να μειώνει αδικαιολόγητα 
υψηλές τιμές.

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 των σταθερών τηλεφωνικών επικοινωνιών, 
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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 112
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 Α (νέα) 

(27α) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο του 
παρόντος κανονισμού στις τιμές της 
αγοράς της επίγειου δημόσιου κινητού 
τηλεφωνικού δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρασχεθεί στους φορείς εκμετάλλευσης μικρών διαστάσεων η διασφάλιση ότι θα 
έχουν όλες τις ώρες πρόσβαση στα δίκτυα επίσκεψης. 

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 113
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 29

(29) Τα απαραίτητα μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος καθορισμός σταθερών ανωτάτων ορίων για τέλη χονδρικής ακυρώνει αυτή τη 
διάταξη.

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 114
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 29 
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(29) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή.

(29) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή. Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να 
εγκρίνει τροπολογίες στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού, ώστε να τα 
προσαρμόζει στις τεχνικές εξελίξεις ή στις 
εξελίξεις της αγοράς. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά έχουν γενική εμβέλεια και 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 115
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30

(30) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού που εξασφαλίζει ότι οι 
χρήστες δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων 
κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται 
εντός της Κοινότητας, δεν καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής, όταν πραγματοποιούν ή 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών, είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν ασφαλώς, εναρμονισμένα και 
έγκαιρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, μπορεί η Κοινότητα να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 

(30) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η καθιέρωση 
κοινού μηχανισμού που εξασφαλίζει ότι οι 
χρήστες δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων 
κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται 
εντός της Κοινότητας, δεν καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής, όταν πραγματοποιούν ή 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών, είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν ασφαλώς, εναρμονισμένα και 
έγκαιρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, μπορεί η Κοινότητα να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
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αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

άρθρο 5 της Συνθήκης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι αυτονόητο και θα πρέπει στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας να διαγραφεί.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 116
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

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

(31) Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται σε 
επανεξέταση το αργότερο δεκαοκτώ μήνες
έπειτα από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι παραμένει απαραίτητος 
και κατάλληλος με τις εκάστοτε κρατούσες 
συνθήκες στην αγορά των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Ο κανονισμός θα πρέπει εν 
πάση περιπτώσει μετά τρία έτη να παύσει 
πάλι να ισχύει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια επανεξέταση του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ήδη μετά από 18 μήνες. Δεν 
θα πρέπει περαιτέρω να παραβλέπεται ότι το μέσο της ρύθμισης των τιμών συνιστά σημαντική 
παρέμβαση στην εξέλιξη της αγοράς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιοριστεί χρονικά ο 
κανονισμός.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 117
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31 

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

(31) Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται σε 
επανεξέταση το αργότερο δύο έτη έπειτα 
από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
αποφασιστεί κατά πόσο παραμένει 
απαραίτητος και κατάλληλος με τις 
εκάστοτε κρατούσες συνθήκες στην αγορά 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μετά από 
την ολοκλήρωση αυτής της επανεξέτασης 
και οπωσδήποτε το αργότερο τρία έτη 
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μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του, ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 118
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την καλή πρακτική της ρύθμισης, πρέπει να απόκειται σε αυτούς που επιθυμούν να 
παρέμβουν σε μια αγορά να αποδείξουν ότι η παρέμβαση αυτή είναι αναγκαία και αναλογική.

Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 119
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31 

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

(31) Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται σε 
επανεξέταση το αργότερο δύο έτη έπειτα 
από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι παραμένει απαραίτητος 
και κατάλληλος με τις εκάστοτε κρατούσες 
συνθήκες στην αγορά των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οποιαδήποτε πρόταση 
κατάργησης υποστηρίζεται από σαφείς 
αποδείξεις ότι οι εξελίξεις της αγοράς που 
αποτέλεσαν την αφορμή της προσφυγής θα 
είναι βάσιμες και αμετάκλητες και μετά 
από την κατάργηση.

Or. en
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Τροπολογία : András Gyürk

Τροπολογία 120
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

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

(31) Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται σε 
επανεξέταση το αργότερο δύο έτη έπειτα 
από την έναρξη ισχύος του, ώστε να 
αποφασιστεί κατά πόσο παραμένει 
απαραίτητος και κατάλληλος με τις 
εκάστοτε κρατούσες συνθήκες στην αγορά 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή κατά 
πόσο έχει διαμορφωθεί το οικονομικό 
περιβάλλον και έχουν δημιουργηθεί οι 
χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης που καθιστούν τον 
κανονισμό περιττό, 

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 θα υπάρχει πλέον λόγος για να διατηρηθεί ο 
κανονισμός.

Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 121
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31 Α (νέα) 

(31α) Σύμφωνα με την αρχή της καλύτερης 
ρύθμισης, η Επιτροπή προτείνει την 
κατάργηση του παρόντος κανονισμού, εάν 
οι εξελίξεις της αγοράς καταδεικνύουν ότι 
ο παρών κανονισμός δεν είναι πλέον 
αναγκαίος. 

Or. en
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Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 122
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται 
να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για 
κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που 
εκκινούν και τερματίζουν εντός της 
Κοινότητας, και ισχύει τόσο για τέλη που 
επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που 
επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 123
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
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εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται 
να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις 
φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και 
ισχύει τόσο για τέλη που επιβάλλονται 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται 
να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις 
φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και 
ισχύει για τέλη που επιβάλλονται μεταξύ 
φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 124
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος 
μέθοδος ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για 
να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται 
να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης 

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
μέσω του καθορισμού ανώτατου 
αυτόματου τέλους που σχετίζεται 
στενότερα με το κόστος παροχής της 
υπηρεσίας. Επίσης, καθορίζονται κανόνες 
για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών 
τιμολόγησης στους χρήστες υπηρεσιών 
περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων 
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κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις 
φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και 
ισχύει τόσο για τέλη που επιβάλλονται 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

υπηρεσιών επικοινωνιών δεδομένων,
αποβλέποντας στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών. Στον κανονισμό καθορίζονται 
οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται 
να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών για την παροχή 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις 
φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και 
ισχύει τόσο για τέλη που επιβάλλονται 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία : Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 125
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής όταν πραγματοποιούν και όταν 
λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής 
τηλεφωνίας, αποβλέποντας στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση 
του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Στον 
κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες σχετικά 
με τα τέλη που δύναται να επιβληθούν από 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών 

1. Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινός μηχανισμός, αποκαλούμενος μέθοδος 
ευρωπαϊκής εγχώριας αγοράς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δημόσιων 
τηλεφωνικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της 
Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό 
αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής, αποβλέποντας στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση 
του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Στον 
κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες σχετικά 
με τα τέλη που δύναται να επιβληθούν από 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών 
διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις φωνητικής 
τηλεφωνίας που εκκινούν και τερματίζουν 
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διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις φωνητικής 
τηλεφωνίας που εκκινούν και τερματίζουν 
εντός της Κοινότητας, και ισχύει τόσο για 
τέλη που επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

εντός της Κοινότητας, και ισχύει τόσο για 
τέλη που επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και για τέλη που 
επιβάλλονται από τον πάροχο χώρας 
προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

Or. pl

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 126
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Στον κανονισμό αυτό καθορίζονται 
περαιτέρω διατάξεις σχετικά με 
διαμεθοριακά τέλη σε επίπεδο λιανικής, τα 
οποία επιτρέπεται να επιβληθούν για 
κλήσεις περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του αντικειμένου και του πεδίου ισχύος του κανονισμού καθώς και διόρθωση 
μεταφραστικού λάθους.

Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 127
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A) A (νέο)

(αα) ως "ευρωχρέωση" νοείται το μέγιστο 
τέλος ανά λεπτό, το οποίο οι φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών τηλεφωνικών 
επικοινωνιών μπορούν να επιβάλλουν για 
την παροχή διεθνών υπηρεσιών 
περιαγωγής για τις κλήσεις που 
πραγματοποιούνται και λαμβάνονται προς 
και από προορισμούς εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο 
εφαρμόζεται τόσο στα τέλη χονδρικής που 
επιβάλλονται μεταξύ των φορέων
εκμετάλλευσης δικτύου όσο και στα τέλη 
λιανικής που επιβάλλουν οι πάροχοι της 
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χώρας προέλευσης. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του υποχρεωτικού όρου "ευρωχρέωση", που περιγράφει την ανώτατη ανά λεπτό 
τιμή τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, εξυπηρετεί τον διττό σκοπό της 
προστασίας των καταναλωτών και της ενσωμάτωσης ρητής αναφοράς στην Ευρώπη. 

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 128
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ) 

(γ) ως “διεθνής περιαγωγή” νοείται η χρήση 
κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής από 
πελάτη περιαγωγής για πραγματοποίηση ή 
λήψη κλήσεων εκτός του κράτους μέλους 
όπου βρίσκεται το δίκτυο χώρας προέλευσης 
του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ 
του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου 
χώρας προέλευσης και του φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

(γ) ως “κοινοτική περιαγωγή” νοείται η 
χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης 
συσκευής από πελάτη περιαγωγής για 
πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εκτός του 
κράτους μέλους όπου βρίσκεται το δίκτυο 
χώρας προέλευσης του πελάτη, βάσει 
διακανονισμού μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης 
του δικτύου επίσκεψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποσαφήνιση.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 129
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(δ) ως “κλήση περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση” νοείται κλήση κινητής φωνητικής 
τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, με 
προέλευση από δίκτυο επίσκεψης και 
τερματισμό σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
εντός της Κοινότητας· 

(δ) ως “κλήση περιαγωγής” νοείται κλήση 
κινητής φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη 
περιαγωγής, με προέλευση από δίκτυο 
επίσκεψης και τερματισμό σε δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο εντός της Κοινότητας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Διόρθωση μεταφραστικού λάθους και προσαρμογή του κειμένου.
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Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης
Τροπολογία 130

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ) Α (νέο)

δα) ως "εξερχόμενη ενδοκοινοτική κλήση" 
νοείται μία υπαγόμενη σε ρύθμιση κλήση 
περιαγωγής που τερματίζει σε δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που βρίσκεται σε 
διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος 
μέλος του δικτύου επίσκεψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποσαφήνιση.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 131
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ) Β (νέο)

δβ) ως "εξερχόμενη τοπική κλήση" νοείται 
μία υπαγόμενη σε ρύθμιση κλήση 
περιαγωγής που τερματίζει σε δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που βρίσκεται στο 
κράτος μέλος του δικτύου επίσκεψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποσαφήνιση.

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 132
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ε Α) και (Ε Β) (νέα)

(εα) ως "νέος πελάτης περιαγωγής" 
νοείται ένας πελάτης περιαγωγής που 
υπογράφει για πρώτη φορά σύμβαση με 
πάροχο της χώρας προέλευσης ή αγοράζει 
προπληρωμένη κάρτα, αφού τεθούν σε ισχύ 
οι υποχρεώσεις του άρθρου 4.
(εβ) ως "υφιστάμενος πελάτης 
περιαγωγής" νοείται ένας πελάτης 
περιαγωγής που αγοράζει προπληρωμένη 
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κάρτα ή υπογράφει σύμβαση προτού 
τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις του άρθρου 
4 ή παρατείνει τη σύμβασή του με τον ίδιο 
πάροχο ή οποιοσδήποτε πελάτης 
περιαγωγής επιλέγει να μην υπαχθεί στο 
τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών 
που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του "νέου" και του "υφιστάμενου" πελάτη περιαγωγής αφορά τη συζήτηση για τον 
καθορισμό του κατά πόσο το προτεινόμενο τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών 
προτείνεται κατόπιν της ρητής συναίνεσης του πελάτη να το δεχθεί ή της απόφασής του να το 
απορρίψει ή αποτελεί συνδυασμό των δύο επιλογών. Το τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών θα έπρεπε να αποτελέσει το τιμολόγιο που εφαρμόζεται αυτομάτως για τους 
νέους πελάτες που δεν επιλέγουν ρητώς άλλο τιμολόγιο ενώ, αντιθέτως, θα πρέπει να 
προσφέρεται στους υφιστάμενους πελάτες για να επιλέξουν. Με σκοπό τη μεγαλύτερη σαφήνεια 
και τη νομική βεβαιότητα, κρίνεται σκόπιμο να εισαχθούν αδιαμφισβήτητοι ορισμοί σχετικά με 
τους "νέους" και του "υφιστάμενους" πελάτες.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 133
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ) Α (νέο)

στα) "Ευρωχρέωση": μια για όλους τους 
πελάτες ενός παρόχου χώρας προέλευσης 
προσωρινά ισχύουσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο χρέωση για κλήσεις περιαγωγής, η 
οποία πρέπει να προσφέρεται κατά τα δύο 
πρώτα έτη μετά τη θέση σε ισχύ του 
κανονισμού και για την οποία ισχύουν τα 
ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια "Ευρωχρέωση" διασφαλίζει ότι μειώσεις τιμών πρέπει να μετακυλίονται κατά τα δύο 
πρώτα έτη άμεσα στον τελικό καταναλωτή και παρόλα αυτά διασφαλίζεται ένας ελεύθερος 
ανταγωνισμός κάτω από τα καθορισθέντα ανώτατα όρια από το άρθρο 4.
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Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 134
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ) Α (νέο)

στα) ως “διεθνής κινητή υπηρεσία 
περιαγωγής δεδομένων επικοινωνιών” 
νοείται μια δημόσια, διακρινόμενη από τις 
κινητές κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας 
υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, η οποία 
προσφέρεται σε ένα επίγειο δημόσιο δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα και η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
πελάτη περιαγωγής εκτός του κράτους 
μέλους, στο οποίο ευρίσκεται το δίκτυο 
χώρας προέλευσης, βάσει συμφωνίας 
μεταξύ του παρόχου χώρας προέλευσης και 
του παρόχου του δικτύου επίσκεψης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η, στις τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης, προτεινόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού και πέραν των αμιγώς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας "κινητών υπηρεσιών 
επικοινωνίας δεδομένων" για πελάτες περιαγωγής απαιτεί διευκρίνιση ·όσον αφορά το τι 
νοείται συγκεκριμένα με αυτή την έννοια.

Τροπολογία : Dominique Vlasto, Margie Sudre

Τροπολογία 135
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας 
κατόχους αδειών που καλύπτουν 
αποκλειστικά τις άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες της Κοινότητας σύμφωνα με 
την έννοια του άρθρου 299 της Συνθήκης 
ΕΚ, η μέση τιμή τερματισμού κλήσης είναι 
ο μέσος όρος των τερματισμών τοπικών 
κλήσεων, σταθμισμένος από τον όγκο της 
εισερχομένης κίνησης σε αυτές τις ζώνες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα τερματισμού κλήσεως είναι υψηλότερα στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες. 
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Όμως τα υψηλά αυτά επίπεδα δεν λαμβάνονται υπόψη από τη μέθοδο υπολογισμού που 
προτείνεται στον κανονισμό. Για το λόγο αυτό, τα σχεδιαζόμενα ανώτατα όρια δεν επιτρέπουν 
να καλυφθεί πλήρως η επιστροφή του τερματισμού κλήσεως για τις τοπικές κλήσεις με 
προορισμό κινητά δίκτυα. Η εφαρμογή του κανονισμού σε αυτές τις άκρως απομακρυσμένες 
ζώνες θα οδηγούσε στην ελάττωση της προσφοράς περιαγωγής που είναι επιζήμια για τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία : Dominique Vlasto, Margie Sudre

Τροπολογία 136
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Β (νέα)

2β. Αυτό το μέσο τέλος κινητού 
τερματισμού θα πρέπει επίσης να 
εφαρμοστεί εφόσον ένας ευρωπαίος 
πάροχος θα δεχθεί στο δίκτυό του τους 
πελάτες των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 
που είναι κάτοχοι αδειών που καλύπτουν 
αποκλειστικά άκρως απομακρυσμένες 
περιφέρειες, εν προκειμένω κλήσεις που 
πραγματοποιούνται με προορισμό αυτές τις 
άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι το επίπεδο τερματισμού είναι υψηλότερο στις άκρως απομακρυσμένες ζώνες, τα 
σχεδιαζόμενα ανώτατα όρια δεν θα επέτρεπαν στους ευρωπαίους παρόχους να καλύπτουν το 
κόστος τους για ορισμένες περιπτώσεις κλήσεων αυτών των ζωνών. Ο κίνδυνος για τον 
καταναλωτή είναι κατά συνέπεια να του αρνούνται την πρόσβαση στα περισσότερα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα εάν αυτά τα τελευταία πρέπει να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα ανώτατα όρια. 

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 137
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
I. Παράλληλα με το εις το παράρτημα Ι 
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I. καθορισμένο ανώτατο ποσό, έχει ο 
πάροχος κινητής τηλεφωνίας τη 
δυνατότητα να προσφέρει πρόσθετα τέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας παράλληλα με το σχεδιαζόμενο βασικό 
τέλος να προσφέρει και πρόσθετα τέλη.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 138
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
I.

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης ενός πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή μιας από αυτό το δίκτυο επίσκεψης 
εξερχόμενης κλήσης περιαγωγής κατά μέσο 
όρο που υπάγεται σε ρύθμιση, 
περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων κόστους 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
των 0,28 ευρώ που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I. Το μέσο τέλος χονδρικής 
επιβάλλεται ανάλογα με τη συναφθείσα 
σύμβαση μεταξύ του παρόχου του δικτύου 
επίσκεψης και του παρόχου δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής στη 
βάση ενός χρονικού διαστήματος 12 μηνών 
η βραχύτερου χρονικού διαστήματος 
υπολογισμού. Το τέλος αυτό μειώνεται 12 ή 
24 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ των 
υποχρεώσεων αυτού του άρθρου κατά 5%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έπρεπε ήδη στον κανονισμό να καθοριστεί το ποσό το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 
τέλος χονδρικής. Η από την Επιτροπή υποβληθείσα προσέγγιση είναι πολύ περίπλοκη.
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Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 139
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά 
λεπτό ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I.

Το μέσο τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε φορέα 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση και εκκινεί από αυτό το δίκτυο 
επίσκεψης, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων εξόδων προέλευσης, διαβίβασης και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
0,28 ευρώ ανά λεπτό. Το μέσο τέλος 
χονδρικής υπολογίζεται για διάστημα 
δώδεκα μηνών ή για οποιαδήποτε 
συντομότερη περίοδο διαχείρισης, όπως 
έχει ενδεχομένως οριστεί στη σύμβαση 
μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης και του φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής. Το εν 
λόγω τέλος μειώνεται κατά [5 ποσοστιαίες 
μονάδες], 12 και 24 μήνες αφού τεθούν σε 
ισχύ οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 140
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται 
σε ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων προέλευσης, διαδικασίες ή και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά 
λεπτό ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I.

Το μέσο τέλος χονδρικής που μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος ενός δικτύου 
επίσκεψης στον πάροχο ενός δικτύου 
χώρας προέλευσης ενός πελάτη 
περιαγωγής για την παροχή μιας κλήσης 
περιαγωγής που υπάγεται σε ρύθμιση 
(περιλαμβανομένων άλλων τελών για 
σύνδεση, διεκπεραίωση και τερματισμό), 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,30 ευρώ 
ανά λεπτό.
Το μέσο τέλος χονδρικής επιβάλλεται στη 
βάση των εισπράξεων των συνολικών 
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
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ρύθμιση στο δίκτυο επίσκεψης 
(συμπεριλαμβανομένων των τελών έναρξης 
σύνδεσης) σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, 
διαιρουμένων δια του συνολικού αριθμού 
λεπτών των κλήσεων περιαγωγής που 
υπάγονται σε ρύθμιση στο δίκτυο 
επίσκεψης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Or. de

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 141
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά 
λεπτό ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I.

Το μέσο τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης οποιουδήποτε δικτύου 
χώρας προέλευσης για την παροχή 
φωνητικής κλήσης περιαγωγής που 
υπάγεται σε ρύθμιση, δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 0,25 ευρώ ανά λεπτό για 
οποιαδήποτε περίοδο αρχίζει την 1η 
Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. 

Το μέσο τέλος χονδρικής υπολογίζεται 
διαιρώντας τα συνολικά έσοδα χονδρικής 
που προέκυψαν από τις κλήσεις 
περιαγωγής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου με 
τον αντίστοιχο αριθμό λεπτών κλήσεων 
περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέσο ανώτατο όριο χονδρικής επιτρέπει στους φορείς την ευελιξία να καθορίζουν 
διαφορετικές τιμές οι οποίες ανταποκρίνονται στο διαφορετικό κόστος που συνεπάγεται π.χ. η 
χρήση του δικτύου τους κατά τις ώρες αιχμής και τις ώρες εκτός αιχμής σε συνάρτηση με τους 
διαφορετικούς δρόμους που ακολουθεί η κλήση και διευκολύνει την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού. Εφαρμόζοντας το μέσο ανώτατο όριο είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε ενιαίες 
τιμές χονδρικής οριζόμενες στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Πρέπει να προσδιοριστούν η 
περίοδος κατά την οποία πρέπει να υπολογιστεί ο μέσος όρος και η μέθοδος υπολογισμού. Οι 
ημερομηνίες που υποδεικνύονται βασίζονται στην υπόθεση ότι ο Κανονισμός φέρει ημερομηνία 
1 Ιουλίου 2007 και, ως εκ τούτου, η υπαγωγή των τιμολογίων χονδρικής σε καθεστώς 
ρυθμίσεων τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή του. 
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Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 142
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
I.

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, το μέσο
τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου χώρας 
προέλευσης, για την παροχή εξερχομένων 
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
ρύθμιση και πραγματοποιήθηκαν από 
συνδρομητές του φορέα εκμετάλλευσης του 
δικτύου της χώρας προέλευσης μέσω του 
εν λόγω δικτύου επίσκεψης, δεν δύναται να 
υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 0,35 ευρώ 
ανά λεπτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα μέσο ανώτατο όριο για τον φορέα εκμετάλλευσης θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης 
των δικτύων επίσκεψης να συνεχίζουν να ανταγωνίζονται στην αγορά χονδρικής, ενώ ένα 
ανώτατο όριο τιμών ανά φορέα εκμετάλλευσης θα εμπόδιζε έναν τέτοιο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 19 (όπως αναθεωρήθηκε), η προτεινόμενη ανώτατη τιμή 
είναι ένας απόλυτος αριθμός βασιζόμενος στο μέσο ευρωπαϊκό τέλος τερματισμού κλήσεως, 
βασιζόμενος στους αριθμού του τερματισμού κλήσεως του 2005 (έτος που αναφέρεται στην 
αξιολόγηση επιπτώσεων της Επιτροπής). 

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 143
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά 
λεπτό ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I.

Ο μέσος όρος τέλους χονδρικής που ο 
φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου 
επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή φωνητικής κλήσης περιαγωγής, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 0,30 ευρώ ανά 
λεπτό.



AM\660783EL.doc 63/108 PE 384.658v03-00

EL

Or. en

Τροπολογία : Markus Ferber

Τροπολογία 144
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται 
σε ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων προέλευσης, διαδικασίες ή και
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά 
λεπτό ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα I.

Ο μέσος όρος τέλους χονδρικής που ο 
φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου 
επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή εξερχόμενων κλήσεων περιαγωγής, 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 0,35 ευρώ ανά 
λεπτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις στο άρθρο 3 εξαλείφουν τα επί μέρους όρια που περιορίζουν τις τιμές για 
κάθε τμήμα της υπηρεσίας περιαγωγής και τα αντικαθιστούν με μεμονωμένα όρια μέσων τιμών 
τα οποία θα επιτρέψουν φορείς και πελάτες να καθορίσουν τις σχετικές τιμές των διαφόρων 
μορφών κλήσεων για διαφορετικούς πελάτες.

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 145
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I.

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε φορέα 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση και εκκινεί από αυτό το δίκτυο 
επίσκεψης, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων εξόδων εκκίνησης, διαβίβασης και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
0,20 ευρώ ανά λεπτό.

Or. en
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Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 146
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I.

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 0,30 ευρώ ανά 
λεπτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την κάλυψη όλου τους κόστους θα πρέπει μια λογική ρύθμιση να μεριμνά επίσης 
ώστε να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός, δηλαδή οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν ένα ενδεδειγμένο περιθώριο κέρδους για τις παρεχόμενες 
από αυτούς υπηρεσίες.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 147
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό 
που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I.

Το συνολικό τέλος χονδρικής, 
περιλαμβάνον όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους και τέλη αποκατάστασης κλήσης, 
το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον 
φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή φωνητικής κλήσης περιαγωγής, δεν 
υπερβαίνει:

α) το ποσό των 0,23 ευρώ ανά λεπτό 
εκτός ΦΠΑ, στην περίπτωση εξερχόμενης 
τοπικής κλήσης, ή
β) το ποσό των 0,34 ευρώ ανά λεπτό 
εκτός ΦΠΑ, στην περίπτωση εξερχόμενης 
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ενδοκοινοτικής κλήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την απουσία συνολικού κόστους σε σχέση με μια κλήση περιαγωγής σε ένα μη 
εθνικό δίκτυο, είναι θεμιτό και δίκαιο για τους καταναλωτές να οριστούν χωριστά όρια τελών 
για τις εξερχόμενες κλήσεις "εντός της ΕΕ" και τις εξερχόμενες "τοπικές" κλήσεις. Σύμφωνα με 
την Επιτροπή, ο σημερινός μέσος ευρωπαϊκός όρος του τέλους κινητού τερματισμού (MTR) 
κυμαίνεται γύρω στα 11,41 εκατοστά του ευρώ. Για τον καθορισμό ενός τέλους κινητού 
τερματισμού στο επίπεδο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να ορισθεί ο συντελεστής 3 για τις εξερχόμενες 
ενδοκοινοτικές κλήσεις (0,34 ευρώ) και ο συντελεστής 2 για τις εξερχόμενες τοπικές κλήσεις 
(0,23 ευρώ), όπως προτείνει η Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που 
αντιμετωπίζουν οι φορείς σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 148
ΑΡΘΡΟ 3

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ισχύον ανά λεπτό ποσό
που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I.

Το συνολικό τέλος χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 
δύναται να επιβάλει στον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την 
παροχή κλήσης περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 
προέλευσης, διαδικασίες ή και τερματισμού, 
δεν υπερβαίνει το ανά λεπτό υπολογιζόμενο 
ποσό που ισούται με τον μέσον όρο του 
τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3, πολλαπλασιαζόμενο επί 
2,6.

Or. es

Αιτιολόγηση

Χάριν απλότητας, το Παράρτημα Ι μπορεί να διαγραφεί και να ενσωματωθεί στο κείμενο του 
παρόντος άρθρου. Επί πλεόν, πάνω στη βάση της ίδιας αρχής, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται 
διαχωρισμός ανάμεσα σε κλήση περιαγωγής που υπάγεται σε ρύθμιση προς αριθμό του 
δημοσίου τηλεφωνικού δικτύου στο κράτος στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το δίκτυο 
επίσκεψης, και σε κλήση περιαγωγής που υπάγεται σε ρύθμιση προς αριθμό του δημοσίου 
τηλεφωνικού δικτύου σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται 
εγκατεστημένο το δίκτυο επίσκεψης, δεδομένου ότι η διαφορά σε σχέση της μίας έναντι της 
άλλης είναι, στο σύνολο των κλήσεων περιαγωγής και του συνολικού κόστους, ασήμαντη.
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Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 149
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Το στην παράγραφο 1 αναφερόμενο 
μέσο τέλος χονδρικής υπολογίζεται βάσει 
διαιρέσεως των συνολικών εισπράξεων 
περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής δια του 
συνολικού αριθμού των για την 
διεκπεραίωση των κλήσεων περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής από τους αντίστοιχους 
φορείς εκμετάλλευσης το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα πωληθέντων λεπτών 
περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής. Ο 
φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου 
επίσκεψης επιτρέπεται να διαφοροποιεί τη 
χρέωση που γίνεται κατά τις ώρες αιχμής 
και τη χρέωση που γίνεται κατά τις ώρες 
εκτός αιχμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των μέσων τελών σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη 
τις διαφορές ανάμεσα στις ώρες αιχμής και τις ώρες εκτός αιχμής.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 150
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 
μέσο τέλος χονδρικής υπολογίζεται 
διαιρώντας τα συνολικά έσοδα χονδρικής 
που προέκυψαν από από το σύνολο των 
λεπτών περιαγωγής τα οποία επωλήθησαν 
για την παροχή κλήσεων περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής στη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου από τον αντίστοιχο 
φορέα. Οι φορείς εκμετάλλευσης του 
δικτύου επίσκεψης μπορούν να 
διαφοροποιούν τη χρέωση που γίνεται 
κατά τις ώρες αιχμής και τις ώρες εκτός 
αιχμής.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Για την απλοποίηση του κανονισμού, η χρέωση πρέπει να καθοριστεί άπαξ και στη συνέχεια να 
μειώνεται με σταθερό ποσοστό. Για την εξασφάλιση μίας όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης 
εκμετάλλευσης των δικτύων, οι φορείς μπορούν να προβαίνουν σε διάκριση ανάμεσα στις 
διαφορετικές ώρες της ημέρας και στις εποχές για τη χρέωση σε επίπεδο χονδρικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 151
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Το μέγιστο όριο τιμής για την παροχή 
κλήσης διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής βασίζεται στο μέσο ανά λεπτό 
τέλος κινητού τερματισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 152
ΑΡΘΡΟ 4

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς, πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό, θα είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τις τιμές 
λιανικής εάν το σημείο αυτό δεν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων. Ο ανταγωνισμός στο επίπεδο 
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των κρατών μελών θα επιτρέψει στον καταναλωτή να επωφεληθεί καταλλήλως από τη μείωση 
του κόστους.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 153
ΑΡΘΡΟ 4

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών αρκεί από μόνο του για να εξασφαλίζει ουσιαστική 
μείωση στα τιμολόγια σε επίπεδο λιανικής. Δεν απαιτείται η έγκριση άλλων ορίων σε επίπεδο 
λιανικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 154
ΑΡΘΡΟ 4

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

Διαγράφεται
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σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη 
προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 155
ΑΡΘΡΟ 4

Τέλη λιανικής για την πραγματοποίηση 
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
ρύθμιση

Τέλη λιανικής για την πραγματοποίηση 
κλήσεων περιαγωγής 

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

Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας 
υποχρεούνται να κοινοποιούν τα μέσα τέλη 
σε επίπεδο λιανικής στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Το μέσο τέλος σε 
επίπεδο λιανικής υπολογίζεται στη βάση 
των συνολικών εντός ενός ημερολογιακού 
έτους πραγματοποιηθεισών εισπράξεων 
εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένων τελών 
αρχής σύνδεσης) στο δίκτυο επίσκεψης 
κινητής τηλεφωνίας διαιρουμένων με τον 
συνολικό αριθμό των λεπτών εξερχομένων 
και εισερχομένων κλήσεων περιαγωγής στο 
δίκτυο επίσκεψης κινητής τηλεφωνίας 
κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση όσον αφορά την εξέλιξη 
των τιμών στον τομέα αρμοδιοτήτων τους 
στην Επιτροπή της ΕΕ. Ειδικότερα 
κοινοποιούν τις διαπιστωθείσες μέσες 
τιμές καθώς και τις ποσοστιαίες αλλαγές 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Or. de

Τροπολογία : Herbert Reul and Werner Langen

Τροπολογία 156
ΑΡΘΡΟ 4

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

ισχύ αυτού του κανονισμού πρέπει κάθε 
πάροχος να προσφέρει μια "ευρωχρέωση" 
την οποία επιτρέπεται να επιβάλλει ένας 
πάροχος χώρας προέλευσης στους πελάτες 
του περιαγωγής για τη διεκπεραίωση 
κλήσεων περιαγωγής, η οποία επιτρέπεται 
μεν να κυμαίνεται από κλήση σε κλήση 
περιαγωγής, αλλά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 0,40 ευρώ ανά λεπτό για 
εξερχόμενες κλήσεις και 0,20 ευρώ ανά 
λεπτό για εισερχόμενες κλήσεις.

Or. de

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 157
ΑΡΘΡΟ 4

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας πρέπει να επιτρέπεται, παράλληλα με την σχεδιαζόμενη 
σταθερή χρέωση, να προσφέρει και πρόσθετες χρεώσεις.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 158
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1A (νέα)

1 α. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης 
προσφέρουν τουλάχιστον σε όλους τους 
πελάτες τους ένα "τιμολόγιο προστασίας 
των καταναλωτών", όπως αυτό ορίζεται 
στην παράγραφο 2, το οποίο μπορεί να 
συνδυαστεί με κάθε τιμολόγιο λιανικής για 
άλλες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια προστασίας των καταναλωτών υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια σε 
επίπεδο χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, προσαυξημένα κατά 40 %, γεγονός το 
οποίο παρέχει στους φορείς ικανοποιητικό περιθώριο. Η δυνατότητα "αυτοεξαίρεσης" είναι πιο 
ευνοϊκή για τους καταναλωτές και θα παρακινήσει τους φορείς να προτείνουν εναλλακτικές 
λύσεις και πιο ανταγωνιστικά τιμολογιακά προγράμματα. Εξάλλου, οι φορείς μπορούν πάντοτε 
να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες τιμολόγησης.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 159
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1A (νέα)

1 α. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης πρέπει 
να προσφέρουν σε όλους τους πελάτες 
σαφώς και διαφανώς μια ευρωχρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Όλοι οι 
πελάτες πρέπει να μπορούν να συνδυάζουν 
την ευρωχρέωση με όλες τις χρεώσεις σε 
επίπεδο λιανικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια ευρωχρέωση διασφαλίζει ότι θα μειωθούν τα τέλη περιαγωγής, χωρίς να χρειαστεί 
συγχρόνως να γίνει εισαγωγή ρύθμισης για τη συνολική λιανική αγορά.
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Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 160
ΑΡΘΡΟ 4

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

Οι πάροχοι χώρας προέλευσης προσφέρουν 
με σαφήνεια και διαφάνεια σε όλους τους 
πελάτες ένα τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών, όπως αυτό ορίζεται στην 
παράγραφο 2, το οποίο μπορεί να 
συνδυαστεί με κάθε τιμολόγιο λιανικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών που ισχύει σε επίπεδο λιανικής παρέχει στους 
πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας ή 
λαμβάνοντας φωνητική κλήση περιαγωγής.

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 161
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1A (νέα)

1 α. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης 
προσφέρουν με σαφήνεια και διαφάνεια σε 
όλους τους πελάτες ένα τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτό 
ορίζεται στην παράγραφο 2, το οποίο 
μπορεί να συνδυαστεί με κάθε τιμολόγιο 
λιανικής.

Or. en
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Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 162
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - 1 A (νέα)

-1a. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης 
προσφέρουν με σαφήνεια και διαφάνεια σε 
όλους τους πελάτες ένα κοινοτικό 
τιμολόγιο του καταναλωτή, όπως αυτό 
ορίζεται στην παράγραφο 2, το οποίο 
μπορεί να συνδυαστεί με κάθε τιμολόγιο 
λιανικής.

Or. en

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 163
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Με τους νέους πελάτες περιαγωγής 
συνάπτεται αυτομάτως μια ευρωχρέωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτός εάν 
αυτοί επιλέξουν συνειδητά άλλη χρέωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει στη διευκρίνιση ότι στους νέους πελάτες πρέπει να προσφερθεί 
αυτομάτως η ευρωχρέωση.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 164
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Με τους νέους πελάτες περιαγωγής 
συνάπτεται αυτομάτως ένα τιμολόγιο 
τυποποιημένο σε κοινοτικό επίπεδο 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτός εάν 
αυτοί επιλέξουν συνειδητά άλλη χρέωση.

Or. en
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Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 165
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Με όλους τους υφισταμένους και τους 
νέους πελάτες περιαγωγής συνάπτεται 
αυτομάτως ένα τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, εκτός εάν αυτοί επιλέξουν 
συνειδητά άλλη χρέωση.

Or. en

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 166
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1A (νέα)

1 α. Με όλους τους υφισταμένους και τους 
νέους πελάτες περιαγωγής συνάπτεται 
αυτομάτως και ατελώς ένα τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, εκτός εάν αυτοί 
επιλέξουν συνειδητά άλλη χρέωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 167
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1c. Με όλους τους υφισταμένους και τους 
νέους πελάτες περιαγωγής συνάπτεται 
αυτομάτως ένα τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών ενώ εξακολουθούν να 
διατηρούν τα άλλα στοιχεία της
συνδρομής, εκτός εάν οι ίδιοι επιλέξουν 
συνειδητά άλλη χρέωση. Η μετάβαση από 
το ένα τιμολόγιο σε άλλο γίνεται ατελώς 
και δεν συνεπάγεται όρους και 
περιορισμούς που αφορούν άλλα 
υπάρχοντα στοιχεία της συνδρομής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια προστασίας των καταναλωτών υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια σε 
επίπεδο χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, προσαυξημένα κατά 40 %, γεγονός το 
οποίο παρέχει στους φορείς ικανοποιητικό περιθώριο. Η δυνατότητα "αυτοεξαίρεσης" είναι πιο 
ευνοϊκή για τους καταναλωτές και θα παρακινήσει τους φορείς να προτείνουν εναλλακτικές 
λύσεις και πιο ανταγωνιστικά τιμολογιακά προγράμματα. Εξάλλου, οι φορείς μπορούν πάντοτε 
να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες τιμολόγησης.

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 168
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

Με την επιφύλαξη προθεσμίας 30 ημερών, 
οι χρήστες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν 
ή να μην επιλέγουν τιμές περιαγωγής που 
πληρούν ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4, χωρίς χρέωση και απεριόριστες 
φορές.

Or. en

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 169
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Οι πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
μπορούν να επιστρέφουν στο τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2 εντός περιόδου 
τριών μηνών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα 
άλλα στοιχεία της συνδρομής τους. Η 
μετάβαση από το ένα τιμολόγιο σε άλλο 
γίνεται ατελώς και δεν συνεπάγεται όρους 
και περιορισμούς που αφορούν άλλα 
υπάρχοντα στοιχεία της συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 170
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1c. Οι πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
μπορούν να επιστρέφουν στο τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, όπως 



PE 384.658v03-00 76/108 AM\660783EL.doc

EL

ορίζεται στην παράγραφο 2 εντός περιόδου 
δύο μηνών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα 
άλλα στοιχεία της συνδρομής τους. Η 
μετάβαση από το ένα τιμολόγιο σε άλλο 
γίνεται ατελώς και δεν συνεπάγεται όρους 
και περιορισμούς που αφορούν άλλα 
υπάρχοντα στοιχεία της συνδρομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις πραγματοποιούμενες κατά τη διάρκεια 
μετακινήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
διαθέτουν χρονική περίοδο για την προσαρμογή των τιμών λιανικής τους.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 171
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Οι πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
μπορούν να επιστρέφουν στο τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2 εντός περιόδου 
τριών μηνών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα 
άλλα στοιχεία της συνδρομής τους. Η 
μετάβαση από το ένα τιμολόγιο σε άλλο 
γίνεται ατελώς και δεν συνεπάγεται όρους 
και περιορισμούς που αφορούν άλλα 
υπάρχοντα στοιχεία της συνδρομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 172
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1γ. Οι υφιστάμενοι πελάτες περιαγωγής 
πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή τη 
δυνατότητα να επιστρέφουν εντός 3 μηνών 
στην ευρωχρέωση, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2, διατηρώντας ταυτόχρονα τα 
άλλα στοιχεία της σύμβασής τους. Η 
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μετάβαση πρέπει να γίνεται ατελώς και δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνει όρους ή 
περιορισμούς οι οποίοι αφορούν ισχύοντα 
στοιχεία της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποβλέπει στη δυνατότητα για τους υφιστάμενους πελάτες να επιστρέφουν 
ατελώς στην ευρωχρέωση, εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 173
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Οι πελάτες δύνανται να επιλέγουν ή να 
απορρίπτουν την ευρωχρέωση και κάθε 
τέτοια μετάβαση ή επιστροφή γίνεται 
ατελώς και χωρίς κυρώσεις και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που 
αφορούν άλλα υπάρχοντα στοιχεία της 
συνδρομής. Η ευρωχρέωση δεν συνδέεται 
με συνδρομή ή άλλα σταθερά στοιχεία 
κόστους και μπορεί να συνδυαστεί με 
οποιαδήποτε δέσμη τιμολογίων κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση, όσον αφορά την εφαρμογή προσαυξήσεων στα ανώτατα όρια τιμών 
χονδρικής ανάμεσα στις εισαρχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις διατηρώντας παράλληλα τον 
ίδιο σε γενικές γραμμές μέσον όρο περιθωρίου, δικαιολογείται κάλυτερα από οικονομικής 
σκοπιάς και αποτελεί πιο ελκυστικό στοιχείο σε επίπεδο πολιτικής. Προτείνεται κατά συνέπεια 
ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ανώτατο όριο για τις εξερχόμενες κλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο 
για τις εισερχόμενες. 

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 174
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Τα όρια χρέωσης που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζονται στην 
ερυρωχρέωση την οποία ο κάθε πάροχος 
χώρας προέλευσης οφείλει να προσφέρει. 
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Οι πελάτες δύνανται να επιλέγουν ή να 
απορρίπτουν την ευρωχρέωση και κάθε 
τέτοια μετάβαση ή επιστροφή γίνεται 
ατελώς και χωρίς κυρώσεις και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που 
αφορούν άλλα υπάρχοντα στοιχεία της 
συνδρομής. Η ευρωχρέωση μπορεί να 
συνδυαστεί με οποιαδήποτε δέσμη 
τιμολογίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός κατόπιν συγκατάθεσης τυποποιημένου τιμολογίου ρυθμιζομένου βάσει της 
τιμής, αντί της υπαγωγής ολόκληρης της αγοράς λιανικής σε καθεστώς ρυθμίσεων προστατεύει 
τον καταναλωτή αφήνοντας ταυτόχρονα στον τομέα περιθώριο για να εισαγάγει νέες δέσμες 
τιμών προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες του χρήστη. Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις περί 
διαφάνειας που υποχρεώνουν τον τομέα να στηρίζει τον καταναλωτή παρέχοντάς του 
πληροφορίες που αφορούν τις τιμές, οι πελάτες θα τηρούνται επαρκώς ενήμεροι ώστε να 
επιλέγουν με ορθά κριτήρια από τις προσφορές που τους παρέχει η αγορά. 

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 175
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

(β) κάθε πάροχος χώρας προέλευσης 
προτείνει σε όλους τους πελάτες 
περιαγωγής του, χωρίς πρόσθετη δαπάνη,
τιμολόγιο βάση του οποίου ο πελάτης 
πληρώνει κατ' ανώτατο όριο:
(i) 0,65 ευρώ ανά λεπτό εκτός ΦΠΑ για 
κάθε εξερχόμενη κλήση περιαγωγής που 
υπάγεται σε ρύθμιση·
(ii) 0,35 ευρώ ανά λεπτό εκτός ΦΠΑ για 
κάθε εισερχόμενη κλήση περιαγωγής που 
υπάγεται σε ρύθμιση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή σε μια μέση τιμή δίνει στους φορείς εκμετάλλευσης την αναγκαία ευελιξία 
προκειμένου να προβαίνουν στην εμπορία διαφορετικών προσφορών που ανταποκρίνονται σε 
ανάγκες διαφορετικών πελατών.
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Εξάλλου η προσφορά σε επίπεδο λιανικής που περιορίζει την τιμή των εξερχομένων και 
εισερχομένων κλήσεων ανά λεπτό συνιστά μια πρόσθετη προστασία.

Τροπολογία : Markus Ferber

Τροπολογία 176
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4a
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, κάθε 
πάροχος χώρας προέλευσης προτείνει σε 
όλους τους πελάτες περιαγωγής του, χωρίς 
πρόσθετη δαπάνη, τιμολόγιο στο οποίο η 
χρέωση δεν υπερβαίνει το ποσό των 0,65 
ευρώ ανά λεπτό εκτός ΦΠΑ για κάθε 
εξερχόμενη κλήση περιαγωγής που 
υπάγεται σε ρύθμιση και τα 0,35 ευρώ ανά 
λεπτό εκτός ΦΠΑ για κάθε εισερχόμενη 
κλήση περιαγωγής που υπάγεται σε 
ρύθμιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη του νέου άρθρου 4α για να εισαχθεί στα ανώτατα όρια των μέσων τιμών ένα 
τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένας πελάτης δεν 
θα χρεώνεται με απαράδεκτα υψηλά τιμολόγια για κλήσεις περιαγωγής.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 177
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1B. Ο κάθε πάροχος χώρας προέλευσης 
προσφέρει ευρωχρέωση σε τιμές που δεν 
υπερβαίνουν τα 0,60 ευρώ ανά λεπτό για 
πραγματοποίηση κλήσεως και τα 0,25 
ευρώ ανά λεπτό για λήψη κλήσεως. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση, όσον αφορά την εφαρμογή προσαυξήσεων στα ανώτατα όρια τιμών 
χονδρικής ανάμεσα στις εισαρχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις διατηρώντας παράλληλα τον 
ίδιο σε γενικές γραμμές μέσον όρο περιθωρίου, δικαιολογείται κάλυτερα από οικονομικής 
σκοπιάς και αποτελεί πιο ελκυστικό στοιχείο σε επίπεδο πολιτικής. Προτείνεται κατά συνέπεια 
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ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ανώτατο όριο για τις εξερχόμενες κλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο 
για τις εισερχόμενες. 

Τροπολογία : Ivo Belet

Τροπολογία 178
ΑΡΘΡΟ 4

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α, το 
συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής 
που υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τα 0,25 ευρώ πέραν του 
ισχύοντος μέγιστου τέλους χονδρικής για 
την εν λόγω κλήση, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Ένας πάροχος 
χώρας προέλευσης δεν μπορεί, για τις 
εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής που 
υπάγονται σε κανονιστική ρύθμιση, να 
χρεώνει τους πελάτες περιαγωγής του άνω 
των 0,07 ευρώ του ισχύοντος μέγιστου 
τέλους χονδρικής για την εν λόγω κλήση η 
οποία καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Στα ανώτατα όρια τελών του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει μία ικανοποιητική διαφορά ανάμεσα στις ανώτατες τιμές χονδρικής και 
λιανικής ώστε να ευνοηθεί ο ανταγωνισμός και να παραμείνουν και λογικά περιθώρια κέρδους.

Τροπολογία : Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Τροπολογία 179
ΑΡΘΡΟ 4

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

Το τέλος σε επίπεδο λιανικής (εκτός ΦΠΑ) 
μιας ευρωχρέωσης, το οποίο επιτρέπεται 
να χρεώσει ένας πάροχος χώρας 
προέλευσης στους πελάτες του περιαγωγής 
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την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό 130% του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 
κλήση, που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Στα ανώτατα όρια τελών του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής. 

για τη διεκπεραίωση κλήσεων περιαγωγής, 
είναι δυνατόν να ποικίλλει από κλήση 
περιαγωγής σε κλήση περιαγωγής, αλλά 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,55 ευρώ 
ανά λεπτό για εξερχόμενες κλήσεις και 0,35 
ευρώ ανά λεπτό για εισερχόμενες κλήσεις. 
Τα τέλη αυτά μειώνονται 12 ή 24 μήνες 
μετά τη θέση σε ισχύ των υποχρεώσεων 
αυτού του άρθρου αυτομάτως κατά 10%. 
Στα ανώτατα όρια τελών στην παράγραφο 2 
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους που συνδέονται με την παροχή 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση, όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ήδη από τον κανονισμό τι τιμές θα πρέπει να αναμένουν κατ' 
ανώτατο όριο οι καταναλωτές με την χρήση της ευρωχρέωσης.

Τροπολογία : Hannes Swoboda

Τροπολογία 180
ΑΡΘΡΟ 4

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

Το συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, 
που ο πάροχος χώρας προέλευσης δύναται 
να επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 0,50 ευρώ για 
ενεργοποιούμενες κλήσεις και τα 0,15 ευρώ 
για λαμβανόμενες κλήσεις. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το φάσμα τιμών 0,20 ευρώ μεταξύ του τέλους σε επίπεδο χονδρικής (βλ. τροπ. 1) και του τέλους 
σε επίπεδο λιανικής αποβλέπει στο να καταστήσει δυνατό προπάντων σε μικρούς παρόχους ένα 
περιθώριο στη διαμόρφωση των τιμών και να διασφαλίσει την επιβίωσή τους στην αγορά. 

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 181
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Το μέγιστο τέλος λιανικής, χωρίς 
ΦΠΑ, σύμφωνα με το τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, το οποίο
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στους πελάτες περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσεων περιαγωγής είναι 0,50 
ευρώ ανά λεπτό για τις 
πραγματοποιούμενες κλήσεις και 0,25 
ευρώ ανά λεπτό για τις εισερχόμενες 
κλήσεις. Τα τέλη αυτά μειώνονται 
αυτομάτως κατά 5%, 12 και 24 μήνες μετά 
τη θέση σε ισχύ των υποχρεώσεων αυτού 
του άρθρου.
Με όλους τους υφισταμένους και τους 
νέους πελάτες περιαγωγής συνάπτεται 
αυτομάτως και ατελώς το τιμολόγιο 
προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, εκτός εάν αυτοί 
επιλέξουν συνειδητά άλλη χρέωση.
Τα όρια τελών που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους τα οποία 
συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως είναι τα τέλη αποκατάστασης 
κλήσης.

Or. en

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE^p

Τροπολογία 182
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Ένας πελάτης περιαγωγής σε καμία 
περίπτωση δεν χρεώνεται άνω των 0,40 
ευρώ ανά λεπτό για πραγματοποιούμενη 
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κλήση και άνω των 0,25 ευρώ ανά λεπτό 
για λαμβανόμενη κλήση, εκτός ΦΠΑ.
Στα ανώτατα όρια τιμών που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται όλα τα 
στοιχεία κόστους που συνδέονται με την 
παροχή φωνητικών κλήσεων περιαγωγής 
περιλαμβάνοντας χωρίς όμως να 
περιορίζονται σε τέλη αποκατάστασης 
κλήσης και τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, είναι απαραίτητο να καθορισθούν ανώτατα όρια μέσων 
τιμών λιανικής σε επίπεδο φορέως σε συνδυασμό με ανώτατα όρια τιμών σε επίπεδο 
μεμονωμένων κλήσεων με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Η τροπολογία 
αποτελεί κράμα των άρθρων 4 και 6 της προτάσεως της Επιτροπής.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 183
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Το μέγιστο τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, 
το οποίο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στους πελάτες 
περιαγωγής του για την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής είναι 0,48 ευρώ ανά λεπτό για 
τις εξερχόμενες ενδοκοινοτικές κλήσεις, 
0,32 ευρώ ανά λεπτό για τις εξερχόμενες 
τοπικές κλήσεις και 0,16 ευρώ ανά λεπτό 
για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια προστασίας των καταναλωτών υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια σε 
επίπεδο χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, προσαυξημένα κατά 40 %, γεγονός το 
οποίο παρέχει στους φορείς ικανοποιητικό περιθώριο. Η δυνατότητα "αυτοεξαίρεσης" είναι πιο 
ευνοϊκή για τους καταναλωτές και θα παρακινήσει τους φορείς να προτείνουν εναλλακτικές 
λύσεις και πιο ανταγωνιστικά τιμολογιακά προγράμματα. Εξάλλου, οι φορείς μπορούν πάντοτε 
να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες τιμολόγησης.
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Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 184
ΑΡΘΡΟ 4

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

Το τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, του 
τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών, 
το οποίο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στους πελάτες 
περιαγωγής του για την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής μπορεί να ποικίλλει σε κάθε 
κλήση περιαγωγής αλλά δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 0,50 ευρώ ανά λεπτό για τις 
πραγματοποιούμενες κλήσεις και τα 0,25 
ευρώ ανά λεπτό για τις εισερχόμενες 
κλήσεις. Τα τέλη αυτά μειώνονται 
αυτομάτως κατά 10%, 12 και 24 μήνες 
μετά τη θέση σε ισχύ των υποχρεώσεων 
αυτού του άρθρου. Στα ανώτατα όρια τελών 
της παραγράφου αυτής περιλαμβάνονται 
όλα τα σταθερά στοιχεία κόστους που 
συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης ή τέλη 
προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία : David Hammerstein Mintz

Τροπολογία 185
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Το τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, του 
τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών, 
το οποίο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στους πελάτες 
περιαγωγής του για την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
0,33 ευρώ ανά λεπτό για τις 
πραγματοποιούμενες διεθνείς κλήσεις 
περιαγωγής, τα 0,25 ευρώ ανά λεπτό για τις 
πραγματοποιούμενες τοπικές κλήσεις 
περιαγωγής, ή τα 0,16 ευρώ ανά λεπτό για 
τις εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής.

Or. en
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Τροπολογία : Šarūnas Birutis

Τροπολογία 186
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Το τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, του 
τιμολογίου προστασίας των καταναλωτών, 
το οποίο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στους πελάτες 
περιαγωγής του για την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
0,40 ευρώ ανά λεπτό για τις 
πραγματοποιούμενες κλήσεις ή τα 0,20 
ευρώ ανά λεπτό για τις εισερχόμενες 
κλήσεις. Τα τέλη αυτά μειώνονται 
αυτομάτως κατά 10%, 12 και 24 μήνες 
μετά τη θέση σε ισχύ των υποχρεώσεων 
αυτού του άρθρου. Στα ανώτατα όρια 
τελών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους τα οποία συνδέονται με την 
παροχή περιαγωγής που υπόκειται σε 
ρύθμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τιμολόγιο προστασίας των καταναλωτών συνδέεται στενά με το κόστος παροχής της 
υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης επαρκή 
περιθώρια για διαφοροποίηση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

Τροπολογία : Paul Rübig

Τροπολογία 187
ΑΡΘΡΟ 4

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το 
συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής 
που υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει ποσοστό 200% (0,42 ευρώ)
του ισχύοντος μέγιστου τέλους χονδρικής 
για την εν λόγω κλήση, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Ένας πάροχος 
χώρας προέλευσης δεν δύναται, για την 



PE 384.658v03-00 86/108 AM\660783EL.doc

EL

σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

παροχή κλήσης περιαγωγής που υπόκειται 
σε ρύθμιση, να επιβάλει στον πελάτη 
περιαγωγής του χρέωση που υπερβαίνει το 
ένα τρίτο του ανωτάτου τέλους σε επίπεδο 
λιανικής το οποίο εφαρμόζεται για την 
πραγματοποίηση κλήσεως περιαγωγής. Στα 
ανώτατα όρια τελών του παρόντος άρθρου
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους που συνδέονται με την παροχή 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση, όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός κατόπιν συγκατάθεσης τυποποιημένου τιμολογίου ρυθμιζομένου βάσει της 
τιμής, αντί της υπαγωγής ολόκληρης της αγοράς λιανικής σε καθεστώς ρυθμίσεων προστατεύει 
τον καταναλωτή αφήνοντας ταυτόχρονα στον τομέα περιθώριο για να εισαγάγει νέες δέσμες 
τιμών προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες του χρήστη. Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις περί 
διαφάνειας που υποχρεώνουν τον τομέα να στηρίζει τον καταναλωτή παρέχοντάς του 
πληροφορίες που αφορούν τις τιμές, οι πελάτες θα τηρούνται επαρκώς ενήμεροι ώστε να 
επιλέγουν με ορθά κριτήρια από τις προσφορές που τους παρέχει η αγορά.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 188
ΑΡΘΡΟ 4

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

Όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν 
δικαίωμα να επιλέγουν ένα τιμολόγιο 
διασφάλισης για την πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται 
σε ρύθμιση το οποίο ορίζεται από το 
γινόμενο του τέλους χονδρικής επί 
συντελεστή μεταξύ του 1,30 και του 1,75, 
όπως αποφασίστηκε από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5. Στα ανώτατα 
όρια τελών του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους που συνδέονται με την παροχή 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση, όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η θέσπιση τιμολογίου διασφάλισης που υπόκειται σε ρύθμιση είναι ένας τρόπος προστασίας του 
κοαταναλωτή ενώ, ταυτόχρονα, αφήνεται ένα περιθώριο ελιγμών στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές για να προσαρμόσουν τις τιμές που εφαρμόζονται στη χρέωση εντός των κρατών μελών 
ώστε να αποφευχθεί πιθανή συμπίεση των τιμών. Επιπλέον, χάριν απλότητας, το κριτήριο που 
εισάγεται επιτρέπει να περιληφθεί και η λήψη κλήσεων περιαγωγής.

Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 189
ΑΡΘΡΟ 4

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, η
συνολική ευρωχρέωση σε επίπεδο λιανικής, 
χωρίς ΦΠΑ, που ο πάροχος χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλει στον 
πελάτη περιαγωγής του για την παροχή 
κλήσης περιαγωγής που υπόκειται σε 
ρύθμιση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
ποσοστό 120% του ισχύοντος μέγιστου 
τέλους χονδρικής για την εν λόγω κλήση, 
που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
I. Στα ανώτατα όρια τελών του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά 
στοιχεία κόστους τα οποία συνδέονται με 
την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής, και τα οποία δεν βλάπτουν τις 
συμπληρωματικές στο τιμολόγιο υπηρεσίες 
τις οποίες προσφέρουν οι υφιστάμενες 
συνδρομές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός μεγίστου υποχρεωτικού τιμολογίου, το οποίο καθορίζεται προβλέποντας ένα 
περιθώριο κέρδους της τάξεως του 20% σε σχέση με το ανώτατο όριο τιμολογίου χονδρικής, 
προστατεύει τον καταναλωτή ενώ αφήνει παράλληλα στον κλάδο ένα ανταγωνιστικό περιθώριο 
κέρδους που επιτρέπει στις εταιρίες να προσφέρουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, 
η θέσπιση μεγίστου τιμολογίου δεν πρέπει να υπονομεύει καμία από τις συμπληρωματικές στο 
τιμολόγιο υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι υφιστάμενες συνδρομές.

Τροπολογία:Umberto Guidoni

Τροπολογία 189β
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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1α. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης 
παραγράφου, η συνολική ευρωχρέωση σε 
επίπεδο λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, την οποία ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό 100% του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 
κλήση που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Στα ανώτατα όρια τελών του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους τα οποία 
συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης ή τέλη 
προαιρετικής συμμετοχής, και 
εφαρμόζονται, κάθε φορά που τίθεται σε 
λειτουργία διεθνής περιαγωγή, στα πρώτα 
πέντε λεπτά χρήσεως της υπηρεσίας κατά 
την περίοδο παραμονής του πελάτη στο 
εξωτερικό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πηγάζει από την ανάγκη να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος (όπως είναι οι σπουδαστές ή οι συνταξιούχοι) και να εξασφαλισθεί ότι οι ομάδες 
αυτές θα χρεώνονται επί τη βάσει μίας δικαιότερης τιμολόγησης για την πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων περιαγωγής παρέχοντάς τους με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να επικοινωνούν 
με συγγενείς τους στη χώρα προέλευσής τους χωρίς να πρέπει να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά 
για τιμολόγια τα οποία θα ταίριαζαν περισσότερο σε όλους εκείνους που χρησιμοποιούν επί 
μονίμου βάσεως τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής για λόγους εργασίας.

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 190
ΑΡΘΡΟ 4

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το
συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό 130% του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5,

α) το μέσο τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που 
ο πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, 0,50 ευρώ ανά 
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κλήση, που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I.. Στα ανώτατα όρια τελών 
του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα 
τα σταθερά στοιχεία κόστους που 
συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης ή τέλη 
προαιρετικής συμμετοχής.

λεπτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή σε μια μέση τιμή δίνει στους φορείς εκμετάλλευσης την αναγκαία ευελιξία 
προκειμένου να προβαίνουν στην εμπορία διαφορετικών προσφορών που ανταποκρίνονται σε 
ανάγκες διαφορετικών πελατών.

Εξάλλου η προσφορά σε επίπεδο λιανικής που περιορίζει την τιμή των εξερχομένων και 
εισερχομένων κλήσεων ανά λεπτό συνιστά μια πρόσθετη προστασία.

Τροπολογία : Markus Ferber

Τροπολογία 191
ΑΡΘΡΟ 4

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το μέσο
τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο πάροχος 
χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει στον 
πελάτη περιαγωγής του δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 0,5 ευρώ ανά λεπτό.

Σε περίπτωη που ο πάροχος χώρας 
προέλευσης δεν συμμορφωθεί προς το 
μέσο τέλος λιανικής εφαρμόζεται το άρθρο 
9 και η εθνική κανονιστική αρχή επιβάλλει 
επαρκείς κυρώσεις για την εξασφάλιση της 
άνευ χρονοτριβής συμμόρφωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις στο άρθρο 3 εξαλείφουν τα επί μέρους όρια που περιορίζουν τις τιμές για 
κάθε τμήμα της υπηρεσίας περιαγωγής και τα αντικαθιστούν με μεμονωμένα όρια μέσων τιμών 
τα οποία θα επιτρέψουν φορείς και πελάτες να καθορίσουν τις σχετικές τιμές των διαφόρων 
μορφών κλήσεων για διαφορετικούς πελάτες.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 192
ΑΡΘΡΟ 4

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το 
συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή φωνητικής κλήσης περιαγωγής 
που υπόκειται σε ρύθμιση στη διάρκεια 
οποιασδήποτε περιόδου που αρχίζει την 1η 
Οκτωβρίου και τελειώνει την 30ή 
Σεπτεμβρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
0,40 ευρώ ανά λεπτό. Όλες οι κλήσεις 
αυτής της μορφής που 
πραγματοποιήθηκαν και ελήφθησαν στη 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
του μέσου όρου.

Το μέσο τέλος λιανικής υπολογίζεται 
διαιρώντας τα συνολικά έσοδα λιανικής 
που προέκυψαν από τις κλήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και ελήφθησαν στη 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου με τον 
αντίστοιχο αριθμό λεπτών κλήσεων 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής. 
Λαμβάνονται υπόψη όλα τα έσοδα λιανικής 
που συνδέονται με την παροχή φωνητικών 
κλήσεων περιαγωγής, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να υπαχθούν σε καθεστώς ρυθμίσεων τα μέσα τιμολόγια 
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λιανικής ως συμπληρωματικό στοιχείο στην ευρωχρέωση που πρότεινε ο εισηγητής. Είναι 
απαραίτητο για την προστασία των καταναλωτών που δεν γνωρίζουν σχετικά με την 
ευρωχρέωση ή δεν την επιλέγουν. Προτείνεται ένα συγκεντρωτικό μέσο ανώτατο όριο που 
καλύπτει και τις εξερχόμενες και τις εισερχόμενες κλήσεις για να προσφερθεί στους φορείς η 
μέγιστη ευελιξία στον καθορισμό των τιμολογίων. Οι ημερομηνίες που υποδεικνύονται 
βασίζονται στην υπόθεση ότι ο Κανονισμός φέρει ημερομηνία 1 Ιουλίου 2007 και, ως εκ 
τούτου, η υπαγωγή των τιμολογίων λιανικής σε καθεστώς ρυθμίσεων τίθεται σε ισχύ 3 μήνες 
μετά τη δημοσίευσή του. Το ειδικό επίπεδο στόχος επιδιώκει τη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των φορέων λιανικής. Η ένδειξη των ειδικών ποσοτικών στοιχείων απλοποιεί τον 
Κανονισμό.

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 193
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 B (νέα)

1β. Το μέσο τέλος λιανικής, σε μία εξάμηνη 
περίοδο, που ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στον πελάτη του δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,40 ευρώ, 
χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω τέλος μειώνεται 
κατά 5%, 12 και 24 μήνες αφού τεθούν σε 
ισχύ οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.
Για τον υπολογισμό του μέσου τέλους 
λιανικής για κλήσεις περιαγωγής, οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές προσδιορίζουν 
τα συνολικά έσοδα του κάθε φορέα τα
οποία προέρχονται από περιαγωγή και 
διαιρούν τον αριθμό αυτόν με τον 
αντίστοιχο όγκο δεδομένων σε εξαμηνιαία 
βάση. Λαμβάνονται υπόψη τόσο οι 
πραγματοποιούμενες όσο και οι 
λαμβανόμενες κλήσεις. 
Το μέσο τέλος λιανικής, μνεία του οποίου 
γίνεται στο εδάφιο 1, περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία κόστους που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής, όπως τα 
τέλη αποκατάστασης κλήσης.

Or. en

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 194
ΑΡΘΡΟ 4

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, το Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α, 
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συνολικό τέλος λιανικής, χωρίς ΦΠΑ, που ο 
πάροχος χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει στον πελάτη περιαγωγής του για 
την παροχή κλήσης περιαγωγής που 
υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό 130% του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 
κλήση, που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Στα ανώτατα όρια τελών του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους που συνδέονται 
με την παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως τέλη 
αποκατάστασης κλήσης ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

παράγραφος 1, οι ανά λεπτό συνολικές 
αυτόματες μέσες τιμές λιανικής, χωρίς 
ΦΠΑ, που ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για την παροχή κλήσης 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 130% 
του ισχύοντος μέγιστου τέλους χονδρικής 
για την εν λόγω κλήση, που καθορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Στα ανώτατα 
όρια τιμών του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται όλα τα σταθερά στοιχεία 
κόστους που συνδέονται με την παροχή 
κλήσεων περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση, όπως τέλη αποκατάστασης κλήσης 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, είναι απαραίτητο να καθορισθούν ανώτατα όρια μέσων 
τιμών λιανικής σε επίπεδο φορέως σε συνδυασμό με ανώτατα όρια τιμών σε επίπεδο 
μεμονωμένων κλήσεων με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Η τροπολογία 
αποτελεί κράμα των άρθρων 4 και 6 της προτάσεως της Επιτροπής.

Τροπολογία : Ivo Belet

Τροπολογία 195
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Εναλλακτικά συστήματα τιμολόγησης

Οι φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης δύνανται να επιβάλουν στους 
πελάτες τιμές περιαγωγής που υπερβαίνουν 
τα όρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 
4, υπό τον όρον ότι, κάθε πελάτης που 
αποδέχεται μία τέτοια προσφορά έχει ανά 
πάσα στιγμή το δικαίωμα εντός ευλόγου 
προθεσμίαςνα επιστρέψει χωρίς 
οικονομικές κυρώσεις στις τιμές 
περιαγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει μία ικανοποιητική διαφορά ανάμεσα στις ανώτατες τιμές χονδρικής και 
λιανικής ώστε να ευνοηθεί ο ανταγωνισμός και να παραμείνουν και λογικά περιθώρια κέρδους. 

Τροπολογία : Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 196
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Οι φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης δύνανται να προσφέρουν στους 
πελάτες, με σύμβαση πληρωμής εκ των 
υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), τιμές 
περιαγωγής που υπερβαίνουν τα όρια τα 
οποία καθορίζονται στο άρθρο 4, υπό τον 
όρον ότι, κάθε πελάτης που αποδέχεται μία 
τέτοια προσφορά έχει ανά πάσα στιγμή το 
δικαίωμα να επιστρέψει χωρίς οικονομικές 
κυρώσεις και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες στις τιμές 
περιαγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4. Όλες οι τιμές περιαγωγής 
συμπεριλαμβάνονται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στην παρακολούθηση 
των τιμών στην οποία προβαίνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 197
ΑΡΘΡΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 4α
Εναλλακτικά συστήματα τιμολόγησης

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης δύνανται να προσφέρουν στους 
πελάτες, με σύμβαση πληρωμής εκ των 
υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), τιμές 
περιαγωγής που υπερβαίνουν τα όρια τα 
οποία καθορίζονται στο άρθρο 4, υπό τον 
όρον ότι, κάθε πελάτης που αποδέχεται μία 
τέτοια προσφορά έχει ανά πάσα στιγμή το 
δικαίωμα να επιστρέψει χωρίς οικονομικές 
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κυρώσεις και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες στις τιμές 
περιαγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 4. Όλες οι τιμές περιαγωγής 
συμπεριλαμβάνονται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στην παρακολούθηση 
των τιμών στην οποία προβαίνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 για 
τον σκοπό του καθορισμού της 
συμμόρφωσης με τις μέσες τιμές που 
ορίζονται στο άρθρο 4. 
Με γραπτή αίτηση προθεσμίας 30 ημερών, 
οι χρήστες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν 
ή να μην επιλέγουν τιμές περιαγωγής που 
πληρούν ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4, χωρίς χρέωση και απεριόριστες 
φορές.
2. Με εξαίρεση την περίπτωση 
υφισταμένων χρηστών στους οποίους, μετά 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, προσφέρθηκαν τιμές 
περιαγωγής τις οποίες και αποδέχθηκαν 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, οι 
πάροχοι χώρας προέλευσης, το αργότερο 
με τη λήξη της χρονικής προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, 
προσαρμόζουν τα συστήματα τιμολόγησης 
των υφισταμένων χρηστών έτσι ώστε τα 
τιμολόγιά τους για φωνητικές κλήσεις 
περιαγωγής δεν υπερβαίνουν τα όρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα να προσφέρουν τιμές περιαγωγής που υπερβαίνουν τα 
υπαχθέντα σε ρύθμιση επίπεδα. Είναι ασφαλώς αυτονόητο ότι κάθε υψηλότερη τιμή περιαγωγής 
πρέπει, για να γίνει δεκτή, να αντισταθμίζεται από άλλα οφέλη υπέρ του καταναλωτή.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 198
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1c. Εκτός από το κοινοτικό τιμολόγιο του 
καταναλωτή, το οποίο προβλέπεται στην 
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παράγραφο 2, ο κάθε πάροχος χώρας 
προέλευσης δύναται να προσφέρει μία 
θεμιτής χρήσης, συνολική κατ'αποκοπήν 
μηνιαία τιμολόγηση επί της οποίας δεν 
εφαρμόζονται όρια χρέωσης. Αυτή η 
κατ'αποκοπήν τιμολόγηση καλύπτει τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων και μεταβίβασης 
δεδομένων (περιλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών μηνυμάτων SMS και MMS) 
εντός της Κοινότητας.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Κάθε νέος μόνο πελάτης πρέπει να χρεώνεται αυτομάτως με το τιμολόγιο προστασίας των 
καταναλωτών. Επιπλέον, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει ένα ευνοϊκότερο για αυτόν 
τιμολόγιο. Αυτό θα δώσει το κίνητρο στους φορείς να δημιουργήσουν καινοτόμα τιμολογιακά 
πρότυπα.

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 199
ΑΡΘΡΟ 5

Θέση σε εφαρμογή των ανώτατων ορίων 
τελών λιανικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση
Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς, πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό, θα είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τις τιμές 
λιανικής εάν το σημείο αυτό δεν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων. Ο ανταγωνισμός στο επίπεδο 
των κρατών μελών θα επιτρέψει στον καταναλωτή να επωφεληθεί καταλλήλως από τη μείωση 
του κόστους.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 200
ΑΡΘΡΟ 5

Θέση σε εφαρμογή των ανώτατων ορίων Διαγράφεται
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τελών λιανικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση
Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή επιδιώκεται να τεθεί σε ισχύ η υπαγωγή σε καθεστώς ρυθμίσεων των 
πραγματοποιούμενων κλήσεων ταυτόχρονα με την υπαγωγή σε καθεστώς ρυθμίσεων των 
λαμβανόμενων κλήσεων σε επίπεδο χονδρικής.

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 201
ΑΡΘΡΟ 5

Θέση σε εφαρμογή των ανώτατων ορίων 
τελών λιανικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση
Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 202
ΑΡΘΡΟ 5

Θέση σε εφαρμογή των ανώτατων ορίων 
τελών λιανικής για κλήσεις περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση
Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 203
ΑΡΘΡΟ 5 A (νέο)

Άρθρο 5α
Οι τιμές λιανικής για κλήσεις περιαγωγής 
στην ΕΕ δεν επιτρέπεται το βραδύτερο 2 
έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού να είναι υψηλότερες από τις 
χρεώσεις για κλήσεις εσωτερικού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των τιμών λιανικής, πρέπει κατ' αρχάς να μειωθούν τα τέλη 
σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου οι μειώσεις των τιμών να μεταφερθούν στην αγορά 
λιανικής. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ελεύθερος ανταγωνισμός και η ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι δυνατή η προσαρμογή των τιμών στις αγορές χονδρικής 
εντός ενός έτους.

Τροπολογία : Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 204
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 3 και του 
άρθρου 4 τίθενται σε εφαρμογή κατά την 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση εφαρμογή των ορίων τελών τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής 
είναι απολύτως αναγκαία για την μείωση των τιμών. Αυτός είναι, άλλωστε και ο πρωταρχικός 
στόχος του κανονισμού. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης εξήγγειλαν 
πέρυσι σημαντικές μειώσεις τελών, τα τέλη λιανικής παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Για τον 
λόγο αυτό, δεν κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί η ρήτρα ετεροχρονισμένης έναρξης ισχύος.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 205
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1 α. Οι υποχρεώσεις των άρθρων 3 και 7 
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τίθενται σε εφαρμογή δύο μήνες έπειτα από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις επιχειρήσεις θα πρέπει να δοθεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 206
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 Α (νέα)

-1a. Οι υποχρεώσεις των άρθρων 3 και 7 
τίθενται σε εφαρμογή δύο μήνες έπειτα από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία : Ján Hudacký

Τροπολογία 207
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή δύο μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά τα τέλη σε 
επίπεδο λιανικής τίθενται σε ισχύ ένα μήνα 
μετά τη θέση σε ισχύ των υποχρεώσεων 
όσον αφορά τα τέλη σε επίπεδο χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς έχουν ανάγκη από αρκετό χρόνο για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις διμερείς 
συμφωνίες διεθνούς περιαγωγής καθώς και για άλλα βήματα απαραίτητα για την εφαρμογή των 
τιμών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων. Η προτεινόμενη δίμηνη περίοδος προσφέρει 
επαρκή χρόνο για διαπραγματεύσεις ενώ ο επιπλέον μήνας θα επιτρέψει στον τομέα να 
προετοιμάσει και για τον τελικό χρήστη τα πακέτα των τιμών λιανικής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση.
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Τροπολογία : Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 208
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 Α (νέα)

-1a. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 3 τίθενται 
σε εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρίν από τα ανώτατα όρια 
τιμών λιανικής για να αποφευχθεί η συμπίεση των τιμών ιδίως έναντι των μικρότερων φορέων 
οι οποίοι πρέπει να μειώσουν το κόστος χονδρικής για να στηρίξουν χαμηλότερες τιμές σε 
επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 209
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το αρχικό τιμολόγιο διασφάλισης σε 
επίπεδο λιανικής, το οποίο θεσπίζεται στο
άρθρο 4, πραγματοποιείται εντός μέγιστης 
χρονικής περιόδου 3 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό 
αρχίζουν να ισχύουν εντός 6 μηνών από 
τον ως άνω καθορισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές υποχρεώσεις πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν το συντομότερο δυνατόν μολονότι 
πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να καθορίσουν τη χρέωση σε 
επίπεδο κράτους μέλους και στους ενδιαφερόμενους φορείς να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις 
τιμές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ώστε να συμμορφωθούν προς τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις.

Τροπολογία : Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 210
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού. ισχύος του παρόντος κανονισμού η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν από 
αξιολόγηση η οποία βασίζεται στα 
προκαθορισθέντα κριτήρια προκύπτει ότι 
οι πάροχοι της χώρας προέλευσης δεν 
εισήγαγαν στην αγορά λιανικής λογικές 
μειώσεις τιμών εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας.

Or. pl

Τροπολογία : Romano Maria La Russa

Τροπολογία 211
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 3 και του 
άρθρου 4 τίθενται σε εφαρμογή τρεις μήνες 
έπειτα από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4α τίθενται σε 
εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Η συμμόρφωση με το άρθρο 4α θα 
επανεξετασθεί αρχικά εννέα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και έκτοτε ανά εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 212
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού

1. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 3 τίθενται σε 
εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια προθεσμία εφαρμογής τριών μηνών είναι αναγκαία για τις χρεώσεις σε επίπεδο χονδρικής 
λόγω του ότι οι φορείς εκμετάλλευσης χρειάζονται αυτή την προθεσμία προκειμένου να 
εφαρμόσουν αυτές τις νέες χρεώσεις στο πλαίσιο των υφισταμένων συμφωνιών τους 
περιαγωγής.
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Για τις χρεώσεις σε επίπεδο λιανικής, είναι αναγκαία περίοδος έξι μηνών προκειμένου οι 
φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τις νέες χρεώσεις και 
νέες προσφορές προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές εξελίξεις, στην παραγωγή 
θεμάτων επικοινωνίας για τους πελάτες και στην κατάρτιση των εμπορικών ομάδων και 
εξυπηρέτησης πελατών.

Τροπολογία : Giles Chichester

Τροπολογία 213
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής θα τεθεί σε ισχύ 2 μήνες μετά από τη δημοσίευση του 
παρόντος κανονισμού (για να δοθεί χρόνος ώστε να τεθούν σε ισχύ επιχειρησιακές διαδικασίες, 
π.χ. τιμολόγηση). Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μία περίοδος ενός ακόμη μήνα πριν από την 
εφαρμογή των ελέγχων λιανικής ώστε να καταστούν αποτελεσματικές οι επιχειρησιακές 
διαδικασίες λιανικής και για να αντιμετωπισθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα χρηματικών ροών 
εάν δεν έχουν μέχρι τότε φανεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη μείωση των τιμών 
χονδρικής. 

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 214
ΑΡΘΡΟ 5

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της ευρωχρέωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τρεις μήνες μετά τη θέση σε ισχύ 
του κανονισμού.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 215
ΑΡΘΡΟ 5
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Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή έξι μήνες έπειτα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 τίθενται σε 
εφαρμογή τρεις μήνες έπειτα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία : Dominique Vlasto

Τροπολογία 216
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 τίθενται σε εφαρμογή έξι μήνες 
έπειτα από την έναρξη ισχυος του 
παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 4 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά δώδεκα 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και κατόπιν κάθε έξι 
μήνες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια προθεσμία εφαρμογής τριών μηνών είναι αναγκαία για τις χρεώσεις σε επίπεδο χονδρικής 
λόγω του ότι οι φορείς εκμετάλλευσης χρειάζονται αυτή την προθεσμία προκειμένου να 
εφαρμόσουν αυτές τις νέες χρεώσεις στο πλαίσιο των υφισταμένων συμφωνιών τους 
περιαγωγής.

Για τις χρεώσεις σε επίπεδο λιανικής, είναι αναγκαία περίοδος έξι μηνών προκειμένου οι 
φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τις νέες χρεώσεις και 
νέες προσφορές προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές εξελίξεις, στην παραγωγή 
θεμάτων επικοινωνίας για τους πελάτες και στην κατάρτιση των εμπορικών ομάδων και 
εξυπηρέτησης πελατών.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 217
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 

Διαγράφεται
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πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία : Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 218
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί μια εκτεταμένη ρύθμιση της αγοράς σε επίπεδο λιανικής. Η 
ευρωχρέωση διασφαλίζει ότι πρέπει να προσφερθεί στους πελάτες περιαγωγής μια διαφανής και 
φιλική προς τον καταναλωτή χρέωση σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία : Angelika Niebler και Christian Ehler

Τροπολογία 219
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Τέτοιες κλήσεις περιλαμβάνονται ήδη στο άρθρο 4.

Τροπολογία : Erika Mann

Τροπολογία 220
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 

Διαγράφεται
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περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 221
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία : Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Τροπολογία 222
ΑΡΘΡΟ 6
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Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί στρέβλωση της αγοράς και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές διεθνούς περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και όχι σε επίπεδο λιανικής.

Τροπολογία : Gunnar Hökmark

Τροπολογία 223
ΑΡΘΡΟ 6

Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας
Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10, παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης του 

Διαγράφεται
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παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη 
ή τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς, πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό, θα είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τις τιμές 
λιανικής εάν το σημείο αυτό δεν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων. Ο ανταγωνισμός σε επίπεδο 
των κρατών μελών θα επιτρέψει στον καταναλωτή να επωφεληθεί καταλλήλως από τη μείωση 
του κόστους.

Τροπολογία : Daniel Caspary

Τροπολογία 224
ΑΡΘΡΟ 6

Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, 
το οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλλει στον πελάτη 
περιαγωγής του για τη λήψη, από τον 
πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση 
περιαγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, δεν 
υπερβαίνει, ανά λεπτό, ποσοστό 130% του 
μέσου τέλους κινητού τερματισμού που 
δημοσιεύεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
10 1000 παράγραφος 3. Στα όρια χρέωσης 
του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα 
τα καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη ή 
τέλη προαιρετικής συμμετοχής.

Ένας πάροχος χώρας προέλευσης δεν 
επιτρέπεται να επιβάλλει κανένα τέλος στον 
πελάτη περιαγωγής. Αυτό περιλαμβάνει όλα 
τα καθαρά στοιχεία που συνδέονται με την 
παροχή κλήσεων περιαγωγής που 
υπόκεινται σε ρύθμιση, όπως εφάπαξ τέλη ή 
τέλη προαιρετικής συμμετοχής. Συγχρόνως 
δεν επιτρέπεται ο πάροχος ενός δικτύου 
επίσκεψης να επιβάλλει στον πάροχο 
χώρας προέλευσης κανένα τέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια φιλόδοξη προσέγγιση για τη νέα ρύθμιση της περιαγωγής στην ΕΕ πρέπει να στοχεύει στο 
να καταστούν χωρίς κόστος εισερχόμενες κλήσεις στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία : Umberto Guidoni

Τροπολογία 225
ΑΡΘΡΟ 6
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Το συνολικό τέλος λιανικής, εκτός ΦΠΑ, το 
οποίο ο πάροχος χώρας προέλευσης δύναται 
να επιβάλλει στον πελάτη περιαγωγής του 
για τη λήψη, από τον πελάτη αυτόν, 
κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας ενόσω 
κάνει χρήση περιαγωγής σε δίκτυο 
επίσκεψης, δεν υπερβαίνει, ανά λεπτό, 
ποσοστό 130% του μέσου τέλους κινητού 
τερματισμού που δημοσιεύεται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3. 
Στα όρια χρέωσης του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται όλα τα καθαρά στοιχεία 
που συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως εφάπαξ τέλη ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

Η συνολική ευρωχρέωση λιανικής, εκτός 
ΦΠΑ, το οποίο ο πάροχος χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον 
πελάτη περιαγωγής του για τη λήψη, από 
τον πελάτη αυτόν, κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας ενόσω κάνει χρήση περιαγωγής 
σε δίκτυο επίσκεψης, δεν υπερβαίνει, ανά 
λεπτό, ποσοστό 100% του μέσου τέλους 
κινητού τερματισμού που δημοσιεύεται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3. 
Στα όρια χρέωσης του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται όλα τα καθαρά στοιχεία 
που συνδέονται με την παροχή κλήσεων 
περιαγωγής που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
όπως εφάπαξ τέλη ή τέλη προαιρετικής 
συμμετοχής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε απόλυτες τιμές, το μέσο τέλος κινητού τερματισμού είναι ήδη αρκετά υψηλό για τους 
καταναλωτές που λαμβάνουν κλήσεις.

Τροπολογία : Reino Paasilinna εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 226
ΑΡΘΡΟ 6 A (νέο)

Άρθρο 6α
Καθοδήγηση της κίνησης

Οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν 
χρησιμοποιούνται για να δυσχεραίνουν 
τους πελάτες περιαγωγής στην επιλογή του 
δικτύου επίσκεψης. Οι επιλογές αυτές
παραμένουν ανοιχτές μέχρις ότου ο 
πελάτης περιαγωγής κλείσει τη συσκευή 
του ή αποχωρήσει από το δίκτυο 
επίσκεψης.

Or. en


