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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής

Η παρούσα πρόταση νομοθετικής μεταρρύθμισης προσαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο 
ενισχύοντας ορισμένα δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών (ιδίως με σκοπό τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας και την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισμούς), και διασφαλίζοντας ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι άξιες 
εμπιστοσύνης, ασφαλείς και αξιόπιστες και παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής των ατόμων και των προσωπικών δεδομένων. 

2. Η θέση της εισηγήτριας

Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρέχουν τις βάσεις για την οικονομία της ΕΕ, ενώ η ευρεία
διαθεσιμότητα φθηνών και ασφαλών ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης και δημιουργίας απασχολήσεων.

Το άρθρο 95 ΕΚ αποτελεί την αρμόζουσα νομική βάση και η πρόταση οδηγίας είναι
σύμφωνη με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Γενικά, η εισηγήτρια 
συμφωνεί με τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής. Η ενίσχυση ορισμένων δικαιωμάτων 
των καταναλωτών και των χρηστών, και η εξασφάλιση ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι 
άξιες εμπιστοσύνης, ασφαλείς και αξιόπιστες και παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και των προσωπικών δεδομένων είναι στόχοι υψίστης 
σημασίας. Εξάλλου, η εισηγήτρια θεωρεί βασικό να διασφαλισθεί ότι, καθώς οι αγορές
προσφέρουν όλο και περισσότερες δυνατότητες επιλογής, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα 
ενημερωμένοι για τους όρους της προσφοράς και τις τιμές και θα μπορούν ευκολότερα να 
αλλάξουν φορέα παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η εισηγήτρια συμμερίζεται τις ίδιες ανησυχίες
με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας οδηγίας για την
καθολική υπηρεσία καθώς και της οδηγίας για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, με στόχο τα εξής:
– βελτίωση της διαφάνειας και της δημοσίευσης πληροφοριών για τους τελικούς χρήστες·
– διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της πρόσβασης σε αυτές από 

τους μειονεκτούντες χρήστες·
– διευκόλυνση των καταναλωτών ώστε να μπορούν να αλλάζουν φορέα παροχής μέσω, 

μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των διατάξεων για τη φορητότητα αριθμού·
– βελτίωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·
– διασφάλιση της βασικής συνδετικότητας και της ποιότητας της υπηρεσίας·
– εισαγωγή της υποχρεωτικής κοινοποίησης σε περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας που 

έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη διακύβευση προσωπικών δεδομένων των 
χρηστών·

– ενίσχυση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να θεσπίζονται σε διαβούλευση με την Αρχή·

– ενίσχυση της εφαρμογής και της επιβολής διατάξεων ώστε να διασφαλιστεί ότι σε επίπεδο 
κρατών μελών διατίθενται επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση των ανεπίκλητων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα (spam)·
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– εκσυγχρονισμό των ειδικών διατάξεων της οδηγίας ώστε να συμμορφώνονται προς τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής 
ορισμένων απηρχαιωμένων ή περιττών διατάξεων.

Εντούτοις, η εισηγήτρια θα πρότεινε κάποιες τροπολογίες για τη βελτίωση της παραπάνω
πρότασης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα ληφθούν περισσότερο υπόψη ορισμένα 
νομικά και κοινωνικά ζητήματα.
Πιο συγκεκριμένα, καθώς το άρθρο 7 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, όπως 
τροποποιήθηκε με την πρόταση της Επιτροπής, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ειδικά μέτρα για χρήστες με αναπηρία, η εισηγήτρια προτείνει τροπολογία στο άρθρο 9 της
οδηγίας ακριβώς για να διασφαλισθεί το ίδιο αποτέλεσμα με τη διάταξη και να ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι καταναλωτές που διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αναπηρία ή ειδικές 
κοινωνικές ανάγκες.
Δεύτερον, είναι βασικό να διασφαλισθεί υψίστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
συνδρομητών. Για τον σκοπό αυτό, δεν αρκεί η πρόβλεψη μη υποχρεωτικών μέτρων που θα
μπορούσαν να λάβουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Υποβάλλεται συνεπώς τροπολογία
στο άρθρο 20 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.
Τρίτον, όταν δεν υπάρχουν στην αγορά οδηγοί ή τεχνικές που επιτρέπουν στους χρήστες να 
κάνουν ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους, η εισηγήτρια θεωρεί αντιφατικό να 
προβλέπεται η δημοσίευση εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (προφανώς δωρεάν) 
και, συγχρόνως, να επιτρέπεται στα τρίτα μέρη να πωλούν τους οδηγούς ή τις τεχνικές αυτές. 
πρέπει επομένως να τροποποιηθούν το άρθρο 21 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και 
η αιτιολογική σκέψη 15 της τροποιητικής πράξης.
Τέλος, το άρθρο 28 της οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε οι αποφάσεις των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών, ιδίως όταν περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε θέσεις της
αγοράς, να μπορούν να υπόκεινται πάντοτε σε δικαστικό έλεγχο. Το άρθρο 28 της οδηγίας
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε οι αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως εάν
περιορίζουν την πρόσβαση επιχειρήσεων σε θέσεις της αγοράς, να μπορούν πάντοτε να 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η διαθεσιμότητα διαφανών, 
επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων 
τιμολογίων αποτελεί καίριο στοιχείο για 

(15) Η διαθεσιμότητα διαφανών, 
επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων 
τιμολογίων αποτελεί καίριο στοιχείο για 
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τους καταναλωτές ανταγωνιστικών αγορών 
στις οποίες υπάρχουν αρκετοί πάροχοι που 
προσφέρουν υπηρεσίες. Οι καταναλωτές 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν 
εύκολα τις τιμές διαφόρων υπηρεσιών που 
προσφέρονται στην αγορά με βάση 
τιμολογιακές πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σε ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή. Προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις 
τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
να έχουν αρμοδιότητες να απαιτούν από 
τους φορείς εκμετάλλευσης μεγαλύτερη 
τιμολογιακή διαφάνεια και να 
διασφαλίζουν ότι τρίτα μέρη έχουν 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν τα 
διαθέσιμα στο κοινό τιμολόγια που 
δημοσίευσαν οι επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Πρέπει επίσης να καθιστούν διαθέσιμους 
οδηγούς τιμών στις περιπτώσεις που δεν 
τους παρέχει δεν τους παρέχει η αγορά. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να μην έχουν 
δικαίωμα σε οιαδήποτε αμοιβή για τη 
χρήση ήδη δημοσιευμένων τιμολογιακών 
πληροφοριών οι οποίες συνεπώς έχουν 
καταστεί δημόσιο αγαθό. Επιπροσθέτως, οι 
χρήστες πρέπει να ενημερώνονται 
κατάλληλα για τη σχετική τιμή ή τον τύπο 
της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν 
προβούν στην αγορά της, ιδίως εάν 
κάποιος αριθμός ατελών κλήσεων 
υπόκειται σε τυχόν επιπρόσθετα τέλη. Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες 
επωφελούνται από μια συνεκτική 
προσέγγιση της τιμολογιακής διαφάνειας 
στην Κοινότητα.

τους καταναλωτές ανταγωνιστικών αγορών 
στις οποίες υπάρχουν αρκετοί πάροχοι που 
προσφέρουν υπηρεσίες. Οι καταναλωτές 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν 
εύκολα τις τιμές διαφόρων υπηρεσιών που 
προσφέρονται στην αγορά με βάση 
τιμολογιακές πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σε ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή. Προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις 
τιμές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει 
να έχουν αρμοδιότητες να απαιτούν από 
τους φορείς εκμετάλλευσης μεγαλύτερη 
τιμολογιακή διαφάνεια. Πρέπει επίσης να 
καθιστούν διαθέσιμους οδηγούς τιμών στις 
περιπτώσεις που δεν τους παρέχει δεν τους 
παρέχει η αγορά. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να μην έχουν δικαίωμα σε 
οιαδήποτε αμοιβή για τη χρήση ήδη 
δημοσιευμένων τιμολογιακών 
πληροφοριών οι οποίες συνεπώς έχουν 
καταστεί δημόσιο αγαθό. Επιπροσθέτως, οι 
χρήστες πρέπει να ενημερώνονται 
κατάλληλα για τη σχετική τιμή ή τον τύπο 
της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν 
προβούν στην αγορά της, ιδίως εάν 
κάποιος αριθμός ατελών κλήσεων 
υπόκειται σε τυχόν επιπρόσθετα τέλη. Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες 
επωφελούνται από μια συνεκτική 
προσέγγιση της τιμολογιακής διαφάνειας 
στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν δεν υπάρχουν στην αγορά οδηγοί ή τεχνικές που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν
ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους, είναι σημαντικότατο να τονίζεται ο ρόλος των εθνικών



PE402.737v02-00 6/9 PA\715106EL.doc

EL

ρυθμιστικών αρχών μάλλον, παρά ο ρόλος των τρίτων μερών που αποσκοπούν στο κέρδος.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώνουν 
αυτές τις καθορισμένες επιχειρήσεις να 
παρέχουν στους καταναλωτές τιμολογιακές 
επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα που 
διαφέρουν από τις επιλογές ή τα πακέτα 
που παρέχονται στο πλαίσιο των 
κανονικών εμπορικών συνθηκών, 
προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα 
άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές 
κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από 
την πρόσβαση στο δίκτυο που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή τη χρήση 
αυτής της πρόσβασης, ή των υπηρεσιών 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
και στα άρθρα 5, 6 και 7 ως υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στις υποχρεώσεις παροχής 
καθολικής υπηρεσίας και παρέχονται από 
καθορισμένες επιχειρήσεις.

2. Υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, 
τα κράτη μέλη υποχρεώνουν αυτές τις 
καθορισμένες επιχειρήσεις να παρέχουν 
στους καταναλωτές τιμολογιακές επιλογές 
ή τιμολογιακά πακέτα που διαφέρουν από 
τις επιλογές ή τα πακέτα που παρέχονται 
στο πλαίσιο των κανονικών εμπορικών 
συνθηκών, προκειμένου ιδίως να 
εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό 
εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες 
δεν αποκλείονται από την πρόσβαση στο 
δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή τη χρήση αυτής της 
πρόσβασης, ή των υπηρεσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και 
στα άρθρα 5, 6 και 7 ως υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στις υποχρεώσεις παροχής 
καθολικής υπηρεσίας και παρέχονται από 
καθορισμένες επιχειρήσεις.

3. Εκτός από τις διατάξεις για την 
υποχρέωση των καθορισμένων
επιχειρήσεων να παρέχουν ειδικές 
τιμολογιακές επιλογές ή να 
συμμορφώνονται με ανώτατα όρια τιμών ή 
με γεωγραφικούς μέσους όρους ή άλλα 
παρόμοια συστήματα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται 
στήριξη στους καταναλωτές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως έχοντες χαμηλό 
εισόδημα, αναπηρία ή ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες.

3. Εκτός από τις διατάξεις για την 
υποχρέωση των καθορισμένων 
επιχειρήσεων να παρέχουν ειδικές 
τιμολογιακές επιλογές ή να 
συμμορφώνονται με ανώτατα όρια τιμών ή 
με γεωγραφικούς μέσους όρους ή άλλα 
παρόμοια συστήματα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στήριξη στους 
καταναλωτές που έχουν χαρακτηριστεί ως 
έχοντες χαμηλό εισόδημα, αναπηρία ή 
ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Or. en



PA\715106EL.doc 7/9 PE402.737v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, όπως τροποποιήθηκε με την πρόταση της
Επιτροπής, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για χρήστες με αναπηρία. Η
προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ακριβώς αυτό το θέμα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η 
επιχείρηση παροχής σύνδεσης ή/και 
υπηρεσιών, ως απάντηση σε περιστατικά 
που αφορούν την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα, ή σε απειλές και τρωτά 
σημεία.

(η) τα μέτρα που πρέπει να λάβει η 
επιχείρηση παροχής σύνδεσης ή/και 
υπηρεσιών για να τηρηθεί ο 
εμπιστευτικός χαρακτήρας των 
προσωπικών δεδομένων των 
συνδρομητών και τα μέτρα που ενδέχεται 
να λάβει, ως απάντηση σε περιστατικά που 
αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, 
ή σε απειλές και τρωτά σημεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των συνδρομητών. Για τον σκοπό αυτό, δεν αρκούν τα μη υποχρεωτικά μέτρα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν την παροχή πληροφοριών 
ώστε οι τελικοί χρήστες και οι 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 

3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν την παροχή πληροφοριών 
ώστε οι τελικοί χρήστες και οι 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
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του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 
χρήσης, μέσω διαδραστικής καθοδήγησης 
ή παρόμοιων τεχνικών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές καθιστούν διαθέσιμες την εν λόγω 
καθοδήγηση ή τις τεχνικές, εφόσον αυτές 
δεν διατίθενται στην αγορά. Τρίτα μέρη 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
ατελώς τα τιμολόγια που δημοσιεύθηκαν 
από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων 
ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη 
διάθεση της διαδραστικής καθοδήγησης 
ή παρόμοιων τεχνικών.

του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 
χρήσης, μέσω διαδραστικής καθοδήγησης 
ή παρόμοιων τεχνικών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές καθιστούν διαθέσιμες την εν λόγω 
καθοδήγηση ή τις τεχνικές, εφόσον αυτές 
δεν διατίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν δεν υπάρχουν στην αγορά οδηγοί ή τεχνικές που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν
ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους, είναι αντιφατικό να προβλέπεται η δημοσίευση εκ μέρους
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (προφανώς δωρεάν) και, συγχρόνως, να επιτρέπεται στα τρίτα 
μέρη να πωλούν τους οδηγούς ή τις τεχνικές αυτές.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
παρεμποδίσουν κατά περίπτωση την 
πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν 
αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή 
κατάχρησης.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
παρεμποδίσουν κατά περίπτωση την 
πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν 
αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή 
κατάχρησης. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να παρεμποδίσουν την πρόσβαση σε 
ορισμένους αριθμούς ή υπηρεσίες υπό τον 
όρο διενέργειας δικαστικού ελέγχου

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως εάν περιορίζουν την πρόσβαση
επιχειρήσεων σε θέσεις της αγοράς, πρέπει πάντοτε να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.
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