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Τροπολογία 24
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(17) Στα μελλοντικά δίκτυα IP στα οποία η 
παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να 
διαχωρίζεται από την παροχή δικτύου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τα πλέον 
κατάλληλα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των διαθέσιμων στο κοινό 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 
χρησιμοποιώντας δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας και της αδιάλειπτης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση καταστροφικής 
βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας.

(17) Στα μελλοντικά δίκτυα IP στα οποία η 
παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να 
διαχωρίζεται από την παροχή δικτύου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τα πλέον 
κατάλληλα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των διαθέσιμων στο κοινό 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 
χρησιμοποιώντας δημόσια δίκτυα 
επικοινωνίας και της αδιάλειπτης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση καταστροφικής 
βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνικές δυσκολίες της παροχής αυτών
των υπηρεσιών και με τρόπο ώστε να μην 
αποτελούν υπερβολική επιβάρυνση ή 
εμπόδιο για την ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών και εφαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας (PATS) πρέπει να περιορίζεται 
στην PATS και σε όσους προσφέρουν υποκατάστατα συναφή προς τις παραδοσιακές 
τηλεφωνικές υπηρεσίες λιανικής όποτε υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών και 
δικαιολογείται υψηλό επίπεδο προστασίας, μεταξύ άλλων και σε συνάρτηση με την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Δεν φαίνεται να υπάρχει εκ μέρους των χρηστών προσδοκία πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης για υπηρεσίες ανεξάρτητες από το δίκτυο που δεν προσφέρουν παραδοσιακές 
τηλεφωνικές υπηρεσίες ή υποκατάστατα συναφή προς τις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Η προτεινόμενη δυνατότητα επιλογής έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι ειδικές αυτές υπηρεσίες 
δεν θα επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη.
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Τροπολογία 25
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(19) Οι τελικοί χρήστες πρέπει να μπορούν 
να καλούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές χρησιμοποιώντας οιαδήποτε 
τηλεφωνική υπηρεσία επιτρέπει τη 
δημιουργία φωνητικών κλήσεων μέσω 
αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 
εθνικά ή διεθνή σχέδια τηλεφωνικής 
αριθμοδότησης. Οι αρχές έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να 
χειρίζονται και να απαντούν σε κλήσεις 
στον αριθμό «112» τουλάχιστον τόσο 
γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και σε 
κλήσεις σε άλλους εθνικούς αριθμούς 
έκτακτης ανάγκης. Έχει σημασία να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τον αριθμό «112» προκειμένου να 
βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και 
ασφάλειας των πολιτών που ταξιδεύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό οι πολίτες πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν πλήρως ότι ο αριθμός 
«112» μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
ενιαίος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 
όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, 
ιδίως μέσω πληροφοριών που παρέχονται 
σε διεθνείς τερματικούς σταθμούς 
λεωφορείων, σε σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, σε λιμένες ή αερολιμένες, 
καθώς και στους τηλεφωνικούς 
καταλόγους, στους τηλεφωνικούς 
θαλάμους, σε πληροφοριακό υλικό προς 
τους συνδρομητές ή σε υλικό τιμολόγησης. 
Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για 
τον εντοπισμό του καλούντος πρέπει να 
ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η προστασία 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες 

(19) Οι τελικοί χρήστες πρέπει να μπορούν 
να καλούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές χρησιμοποιώντας οιαδήποτε 
τηλεφωνική υπηρεσία επιτρέπει τη 
δημιουργία και λήψη φωνητικών κλήσεων 
μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 
εθνικά ή διεθνή σχέδια τηλεφωνικής 
αριθμοδότησης. Οι αρχές έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να 
χειρίζονται και να απαντούν σε κλήσεις 
στον αριθμό «112» τουλάχιστον τόσο 
γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και σε 
κλήσεις σε άλλους εθνικούς αριθμούς 
έκτακτης ανάγκης. Έχει σημασία να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τον αριθμό «112» προκειμένου να 
βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και 
ασφάλειας των πολιτών που ταξιδεύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό 
αυτό οι πολίτες πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν πλήρως ότι ο αριθμός 
«112» μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
ενιαίος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 
όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, 
ιδίως μέσω πληροφοριών που παρέχονται 
σε διεθνείς τερματικούς σταθμούς 
λεωφορείων, σε σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, σε λιμένες ή αερολιμένες, 
καθώς και στους τηλεφωνικούς 
καταλόγους, στους τηλεφωνικούς 
θαλάμους, σε πληροφοριακό υλικό προς 
τους συνδρομητές ή σε υλικό τιμολόγησης. 
Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για 
τον εντοπισμό του καλούντος πρέπει να 
ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η προστασία 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες 
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έκτακτης ανάγκης υπό μορφή 
προωθούμενου μηνύματος («push» mode). 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
οδηγούν σε ολοένα και μεγαλύτερη 
ακρίβεια των πληροφοριών εντοπισμού 
θέσης, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να 
θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή του «112» 
στην Κοινότητα προς όφελος των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έκτακτης ανάγκης υπό μορφή 
προωθούμενου μηνύματος («push» mode). 
Ενώ τα μέτρα αυτά πρέπει να 
αποσκοπούν στην διασφάλιση της 
ασφάλειας των χρηστών, δεν θα έπρεπε 
να αποτελούν αθέμιτη επιβάρυνση για 
τους παρόχους ή να περιορίζουν την 
εξέλιξη ή την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επαναφορά της φράσης "και λήψη" διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τις συναφείς 
υπηρεσίες και όχι για τις νέες υπηρεσίες που είναι ανεξάρτητες από το δίκτυο και δεν 
προσφέρουν παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες ή υποκατάστατα συναφή προς τις 
παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες και όποτε φαίνεται να μην υπάρχει εκ μέρους των 
χρηστών προσδοκία πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Η βελτίωση της προστασίας των χρηστών δεν θα έπρεπε να περιορίζει την καινοτομία ούτε να 
αποτελεί αθέμιτη και παράλογη επιβάρυνση για τους παρόχους.

Τροπολογία 26
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 
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ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής 
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας μεταβολής 
των συνθηκών στην τεχνολογία και στην 
αγορά η εν λόγω πλήρης επανεξέταση 
πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ανά 
τριετία, απαιτείται δε η διεξαγωγή 
δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους. Ένα ή 
περισσότερα κανάλια εκπομπής μπορούν 
να συμπληρώνονται από υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής 
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας μεταβολής 
των συνθηκών στην τεχνολογία και στην 
αγορά η εν λόγω πλήρης επανεξέταση 
πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον κάθε 18 
μήνες, απαιτείται δε η διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης με όλους τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους. Ένα ή περισσότερα 
κανάλια εκπομπής μπορούν να 
συμπληρώνονται από υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων σε πολλές χώρες εξακολουθούν να 
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επιβάλλονται υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος. Υφίστανται δε τις συνέπειες ασυνεπούς και 
ελλιπούς ακόμη εφαρμογής του άρθρου 31 στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου. Η πρόταση 
της Επιτροπής για περιοδική επανεξέταση όλων των εθνικών υποχρεώσεων μεταφοράς σήματος 
αξίζει να υποστηριχθεί, όμως το διάστημα των τριών ετών που προβλέπεται για την συχνότητα 
της διενέργειας της περιοδικής επανεξέτασης είναι υπερβολικά μακρύ και θα έπρεπε να μειωθεί 
σε 18 μήνες.

Τροπολογία 27
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(32) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την 
κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας, 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
συνθήκες της παραβίασης, μεταξύ άλλων 
κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα ήταν 
προστατευμένα ή όχι με κρυπτογράφηση ή 
άλλα μέσα, περιορίζοντας αποτελεσματικά 
την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας ή 
άλλων μορφών κατάχρησης. 
Επιπροσθέτως, κατά τη θέσπιση των εν 
λόγω κανόνων και διαδικασιών πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα 
συμφέροντα των αρχών επιβολής του 
νόμου, σε περιπτώσεις όπου η πρόωρη 
αποκάλυψη μπορεί να παρεμποδίσει άνευ 
λόγου τη διερεύνηση των συνθηκών της 
παραβίασης.

(32) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την 
κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας, 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
συνθήκες της παραβίασης, μεταξύ άλλων 
κατά πόσον τα προσωπικά δεδομένα ήταν 
προστατευμένα ή όχι με κρυπτογράφηση ή 
άλλα μέσα, περιορίζοντας αποτελεσματικά 
την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας ή 
άλλων μορφών κατάχρησης. Οι κανόνες 
και οι διαδικασίες δεν πρέπει να 
παρεμποδίζουν τη διερεύνηση εκ μέρους 
των αρχών των συνθηκών της 
παραβίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τερματικός εξοπλισμός είναι το πιο αδύναμο σημείο σύνδεσης σε ένα δίκτυο και ως εκ τούτου 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους που 
διατρέχουν όταν περιπλανώνται στο διαδίκτυο, όταν μεταφορτώνουν και χρησιμοποιούν 
λογισμικά ή μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν επίγνωση 
των κινδύνων που υπάρχουν και να ενεργούν ανάλογα για να προστατεύουν τον τερματικό 
εξοπλισμό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σε αυτόν τον 
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τομέα.

Τροπολογία 28
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(34) Το λογισμικό το οποίο παρακολουθεί 
κρυφά τις ενέργειες του χρήστη ή/και 
υπονομεύει τη λειτουργία του τερματικού 
εξοπλισμού του χρήστη προς όφελος 
τρίτων (το αποκαλούμενο 
«κατασκοπευτικό λογισμικό») αποτελεί 
σοβαρή απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής 
των χρηστών. Χρειάζεται να διασφαλισθεί 
ένα υψηλό και ισότιμο επίπεδο προστασίας 
της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, 
ανεξάρτητα από το εάν ανεπιθύμητα 
κατασκοπευτικά προγράμματα 
καταφορτώνονται εξ απροσεξίας μέσω 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
μεταφέρονται και εγκαθίστανται κρυμμένα 
σε λογισμικό που έχει διανεμηθεί με άλλα 
εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, 
όπως σύμπυκνοι δίσκοι (CD), CD-ROM, 
κλειδιά USB.

(34) Το λογισμικό το οποίο παρακολουθεί 
κρυφά τις ενέργειες του χρήστη ή/και 
υπονομεύει τη λειτουργία του τερματικού 
εξοπλισμού του χρήστη προς όφελος 
τρίτων (το αποκαλούμενο 
«κατασκοπευτικό λογισμικό») αποτελεί 
σοβαρή απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής 
των χρηστών. Χρειάζεται να διασφαλισθεί 
ένα υψηλό και ισότιμο επίπεδο προστασίας 
της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών, 
ανεξάρτητα από το εάν ανεπιθύμητα 
κατασκοπευτικά προγράμματα 
καταφορτώνονται εξ απροσεξίας μέσω 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
μεταφέρονται και εγκαθίστανται κρυμμένα 
σε λογισμικό που έχει διανεμηθεί με άλλα 
εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, 
όπως σύμπυκνοι δίσκοι (CD), CD-ROM, 
κλειδιά USB. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία του τερματικού εξοπλισμού 
τους από ιούς και "κατασκοπευτικό 
λογισμικό".

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 4.
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Τροπολογία 29
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

2. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών καθώς 
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων που παρέχουν διαθέσιμα στο 
κοινό δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Όσον αφορά την 
εξασφάλιση της παροχής καθολικής 
υπηρεσίας σε ένα περιβάλλον ανοικτών και 
ανταγωνιστικών αγορών, η παρούσα 
οδηγία ορίζει τη στοιχειώδη δέσμη 
υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας στις 
οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί 
χρήστες σε προσιτές τιμές, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών εθνικών συνθηκών, και 
χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τις 
υποχρεώσεις παροχής ορισμένων 
υποχρεωτικών υπηρεσιών.’

2. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών καθώς 
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων που παρέχουν διαθέσιμα στο 
κοινό δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Όσον αφορά την 
εξασφάλιση της παροχής καθολικής 
υπηρεσίας σε ένα περιβάλλον ανοικτών και 
ανταγωνιστικών αγορών, η παρούσα 
οδηγία ορίζει τη στοιχειώδη δέσμη 
υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας στις 
οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί 
χρήστες σε προσιτές τιμές, λαμβανομένων
υπόψη του σταδίου εξέλιξης της 
τεχνολογίας, των ειδικών εθνικών 
συνθηκών, και χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
επίσης τις υποχρεώσεις παροχής 
ορισμένων υποχρεωτικών υπηρεσιών.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εξασφαλίσει ότι η καθολική υπηρεσία θα είναι εγγυημένη και ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά αυτόν τον στόχο.

Τροπολογία 30
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για σύνδεση σε σταθερές 
θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών 
ικανοποιείται από μία τουλάχιστον 
επιχείρηση. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για σύνδεση σε σταθερές 
θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών 
ή για σύνδεση με δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας ικανοποιείται από μία 
τουλάχιστον επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 31
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

2. Η παρεχόμενη σύνδεση επιτρέπει την 
υποστήριξη φωνητικών επικοινωνιών, 
τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και 
επικοινωνιών δεδομένων, με ρυθμούς 
δεδομένων που είναι επαρκείς προκειμένου 
να επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιεί η πλειονότητα των 
συνδρομητών και την τεχνολογική 
σκοπιμότητα.

2. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να 
επιτρέπει την υποστήριξη φωνητικών 
επικοινωνιών, τηλεομοιοτυπικών 
επικοινωνιών και επικοινωνιών 
δεδομένων, με ρυθμούς δεδομένων που 
είναι επαρκείς προκειμένου να επιτρέπουν 
τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η 
πλειονότητα των συνδρομητών και την 
τεχνολογική σκοπιμότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 6.
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Τροπολογία 32
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 
οποία επιτρέπει τη δημιουργία και τη 
λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων και 
κλήσεων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
μέσω του αριθμού «112», ικανοποιείται 
από μία τουλάχιστον επιχείρηση.’

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 
οποία επιτρέπει την υποστήριξη 
φωνητικών επικοινωνιών, 
τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και 
επικοινωνιών δεδομένων, με ρυθμούς 
δεδομένων που είναι επαρκείς 
προκειμένου να επιτρέπουν τη 
λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η 
πλειονότητα των συνδρομητών και την 
τεχνολογική σκοπιμότητα, ικανοποιείται 
από μία τουλάχιστον επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 6.

Τροπολογία 33
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
εύλογο αίτημα για παροχή τηλεφωνικής 
υπηρεσίας και υπηρεσίας επικοινωνιών 
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που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 
οποία επιτρέπει τη δημιουργία και τη λήψη 
εθνικών και διεθνών κλήσεων και κλήσεων 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του 
αριθμού «112», ικανοποιείται από μία 
τουλάχιστον επιχείρηση.’

δεδομένων μέσω της σύνδεσης με το 
δίκτυο που προβλέπεται στην παράγραφο 
1, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία και τη 
λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων, 
δεδομένων και κλήσεων σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης μέσω του αριθμού 
«112», ικανοποιείται από μία τουλάχιστον 
επιχείρηση.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να εξασφαλίζονται μόνο οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, αλλά και οι υπηρεσίες 
επικοινωνιών δεδομένων.

Τροπολογία 34
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρα 18 και 19:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Τα άρθρα 18 και 19 διαγράφονται. Το άρθρο 18 διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προεπιλογή φορέα και η επιλογή φορέα υπήρξαν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού και την διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες επικοινωνιών για όλους τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 35
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ 
συνδρομητών και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, οι συνδρομητές 
ενημερώνονται σαφώς πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια 
σε τακτά διαστήματα για τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των συναφών δικαιωμάτων. Με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, στις εν λόγω 
υποχρεώσεις περιλαμβάνεται η 
υποχρέωση ενημέρωσης των 
συνδρομητών σχετικά με τις πλέον κοινές 
παραβάσεις και τις νομικές τους 
συνέπειες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Τροπολογία 36
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται στους τελικούς χρήστες και 
στους καταναλωτές διαφανείς, 
συγκρίσιμες, κατάλληλες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, 
καθώς και τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στα 
άρθρα 4, 5, 6 και 7 και τη χρήση αυτών 
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παραρτήματος ΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διατίθενται στους τελικούς χρήστες και 
στους καταναλωτές διαφανείς, 
συγκρίσιμες, κατάλληλες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, 
καθώς και τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παραρτήματος ΙΙ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε ευπρόσιτη 
μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια είναι ουσιώδης για όλες τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, επομένως οι πληροφορίες 
θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ευπρόσιτη μορφή.

Τροπολογία 37
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που διατίθενται 
στο κοινό και παρέχονται μέσω των 
δημοσίων δικτύων επικοινωνιών σε 
περίπτωση καταστροφικής βλάβης του 
δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο 
κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες λαμβάνουν 
όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη πρόσβαση 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους για 
παροχή καθολικής υπηρεσίας, κυρίως 
μέσω της διαθεσιμότητας των 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που διατίθενται 
στο κοινό και παρέχονται μέσω των 
δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, ιδίως σε 
περίπτωση καταστροφικής βλάβης του 
δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο 
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σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.’ κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες λαμβάνουν 
όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 6.

Τροπολογία 38
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας για 
εξερχόμενες εθνικές ή/και διεθνές κλήσεις 
μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε 
εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής 
αριθμοδότησης παρέχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας για 
εξερχόμενες και εισερχόμενες εθνικές 
ή/και διεθνές κλήσεις μέσω αριθμού ή 
αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές 
σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης 
παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, στο βαθμό που τούτο 
είναι τεχνικά εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 1.
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Τροπολογία 39
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

6. Με την επιφύλαξη τυχόν ελάχιστης 
συμβατικής περιόδου, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 
όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της 
σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά 
για την αλλαγή φορέων παροχής 
υπηρεσιών.’ 

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι η ελάχιστη διάρκεια 
των συμβάσεων και οι όροι και οι 
διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν 
λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή 
φορέων παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 40
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

6α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων 
μεταξύ συνδρομητών και επιχειρήσεων 
που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 41
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 19
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 
καναλιών καθώς και υπηρεσιών 
προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις υπό τη 
δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος 
στην οικεία εθνική νομοθεσία, και πρέπει 
είναι αναλογικές και διαφανείς.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 
καναλιών καθώς και υπηρεσιών 
προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις υπό τη 
δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος 
στην οικεία εθνική νομοθεσία, και πρέπει 
είναι αναλογικές και διαφανείς.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο επανεξετάζονται από τα 
κράτη μέλη το αργότερο εντός ενός έτους 
<από την προθεσμία εφαρμογής της 
τροποποιητικής πράξης>, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη έχουν διεξάγει την εν λόγω 
επανεξέταση εντός των δύο 
προηγουμένων ετών.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο επανεξετάζονται από τα 
κράτη μέλη το αργότερο εντός ενός έτους 
<από την προθεσμία εφαρμογής της 
τροποποιητικής πράξης>.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
τουλάχιστον κάθε τριετία.’

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
τουλάχιστον κάθε 18 μήνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 3.

Τροπολογία 42
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή και στην Αρχή
σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με σκοπό 
τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και 
της χρήσης και πρόσβασης σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στο 
σχετικό τερματικό εξοπλισμό από 
μειονεκτούντες τελικούς χρήστες.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα 
που ελήφθησαν και την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με σκοπό τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας και της χρήσης και 
πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στο σχετικό τερματικό 
εξοπλισμό από τους χρήστες γενικότερα 
και από μειονεκτούντες τελικούς χρήστες 
ειδικότερα. Πρέπει να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι στόχοι πολιτικής και οι 
ρυθμιστικές αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων 
χρηστών, των ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα 
αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα·

Τροπολογία 43
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

3. Σε περίπτωση παραβίασης της 
ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή 
παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη 
αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά 
δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί, 
αποθηκευτεί ή αποτελέσει με άλλο τρόπο 
αντικείμενο επεξεργασίας, σε σχέση με 
την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών επικοινωνιών στην Κοινότητα, 
ο πάροχος διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στον εμπλεκόμενο 
συνδρομητή και στην εθνική ρυθμιστική 
αρχή την εν λόγω παραβίαση. Στην 
κοινοποίηση προς τον συνδρομητή 
περιγράφεται τουλάχιστον η φύση της 
παραβίασης και συνιστώνται μέτρα για τη 
μείωση των πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεών της. Στην κοινοποίηση προς 
την εθνική ρυθμιστική αρχή περιγράφονται 
επίσης οι συνέπειες της παραβίασης και τα 
μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο για 
την αντιμετώπισή της.

3. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης της 
ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία, μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση 
σε προσωπικά δεδομένα που δεν έχουν 
καταστεί ακατάληπτα μέσω 
τεχνολογικών μέσων, που έχουν 
διαβιβαστεί, αποθηκευτεί ή αποτελέσει με 
άλλο τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας 
κατά τη διάρκεια της παροχής
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
Κοινότητα και που είναι πιθανό να βλάψει 
σημαντικά τον συνδρομητή, ο πάροχος 
των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα 
προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών 
του οποίου έχουν αποκαλυφθεί,
κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στον εμπλεκόμενο 
συνδρομητή και στην εθνική ρυθμιστική 
αρχή του κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος την εν λόγω 
παραβίαση. Στην κοινοποίηση προς τον 
συνδρομητή περιγράφεται τουλάχιστον η 
φύση της παραβίασης και συνιστώνται 
μέτρα για τη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεών της. Στην 
κοινοποίηση προς την εθνική ρυθμιστική 
αρχή περιγράφονται επίσης οι συνέπειες 
της παραβίασης και τα μέτρα που 
ελήφθησαν από τον πάροχο για την 
αντιμετώπισή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
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integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Τροπολογία 44
Piia-Noora Kauppi

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο (3) – στοιχείο (β)
Οδηγία 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 4 - παράγραφος 4 - πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
κατά την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης 
με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (εφεξής 
αποκαλούμενη «η Αρχή») και με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
να θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες, 
τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στις απαιτήσεις 
πληροφόρησης και κοινοποίησης που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
κατά την εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
η Επιτροπή θεσπίζει, κατόπιν 
διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(εφεξής αποκαλούμενη «η Αρχή»), τα 
άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το 
κοινό, να θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις 
συνθήκες, τον μορφότυπο και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
απαιτήσεις πληροφόρησης και 
κοινοποίησης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία 20.

Τροπολογία 45
Bernhard Rapkay

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

2.2 Τυποποιημένα τιμολόγια με ένδειξη 2.2 Τυποποιημένα τιμολόγια με ένδειξη 
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του τι περιλαμβάνει κάθε τιμολογιακό 
στοιχείο (π.χ. τέλη πρόσβασης, όλα τα είδη 
των τελών χρήσης, τέλη συντήρησης), 
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών 
για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και 
τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά 
καθεστώτα. 

της πλήρους τιμής της υπηρεσίας που 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και 
του τι περιλαμβάνει κάθε τιμολογιακό 
στοιχείο (π.χ. τέλη πρόσβασης, όλα τα είδη 
των τελών χρήσης, τέλη συντήρησης), 
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών 
για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και 
τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά 
καθεστώτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να ελέγχουν τις δαπάνες 
τους και δεν θα παραπλανούνται σε περίπτωση αγοράς, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η 
πλήρης τιμή της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.
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