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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις 
περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει 
της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις 
διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την 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
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0382)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0244/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 

(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 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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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.

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. Μολονότι τελευταία 
ορισμένοι φορείς εισήγαγαν τέλη 
περιαγωγής τα οποία προσφέρουν στους 
καταναλωτές ευνοϊκότερους όρους, 
εξακολουθούν να υπάρχουν μαρτυρίες ότι
οι τιμές δεν αντιπροσωπεύουν 
προσηκόντως το κόστος.

Τροπολογία 2
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.

Αιτιολόγηση

Κατά τους τελευταίους μήνες διεξάγεται συζήτηση για την ευαισθητοποίηση των φορέων 
εκμετάλλευσης. Ο τομέας φαίνεται ότι έχει ήδη προλάβει τη ρύθμιση των τιμών. Συνεπώς, δεν 
δικαιολογείται περαιτέρω καθυστέρηση.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15 Α (νέα)
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(15a) Σε επίπεδο χονδρικής, κανένας 
φιλοξενών φορέας εκμετάλλευσης 
δικτύου δεν θα μπορούσε να επιβάλει 
τέλη σε άλλον φορέα πέραν από αυτό το 
μέγιστο τέλος ανά λεπτό. Σε επίπεδο 
λιανικής, θα πρέπει επίσης να εισαχθεί 
μία τιμή κατώτερη ή ίση του μέγιστου 
τέλους ανά λεπτό (Ευρωχρέωση “Euro 
Tariff”) την οποία οι καταναλωτές ανά 
πάσα στιγμή θα μπορούν να επιλέξουν και 
να συνδυάσουν με οποιαδήποτε 
υπάρχουσα δέσμη τιμών για υπηρεσίες 
που παρέχονται από κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ενός μέγιστου τέλους προαιρετικής συμμετοχής ανά λεπτό αντί της υπαγωγής σε 
καθεστώς ρυθμίσεων ολόκληρης της αγοράς λιανικής προστατεύει τον καταναλωτή αφήνοντας 
ταυτόχρονα στον τομέα περιθώριο για να εισαχθούν νέες δέσμες τιμών προσαρμοσμένες στις 
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 προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή μέσα 
από τις προσφορές που τους παρέχει η αγορά.

Τροπολογία 4
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 τέλη πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα σχετικά στοιχεία που 
συναπαρτίζουν μια κλήση και λήψη 
διεθνούς περιαγωγής 
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων, σηματοδοσίας, εκκίνησης, 
μετάδοσης και τερματισμού της κλήσης).
Επειδή οι διαφορές στο κόστος παροχής 
υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για 
κλήσεις που πραγματοποιούνται, στο 
εσωτερικό της χώρας επίσκεψης, προς ή 
από τη χώρα του πελάτη περιαγωγής ή 
προς τρίτη χώρα φαίνονται αμελητέες, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαίος 
πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό του 
μέγιστου τέλους χονδρικής.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19
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(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 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.

(19) Το μέγιστο τέλος για την παροχή 
κλήσης διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής βασίζεται στο μέσο ανά λεπτό 
τέλος κινητού τερματισμού υπολογιζόμενο 
ως μέσος όρος της τελοχρέωσης αιχμής 
και της τελοχρέωσης εκτός αιχμής 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 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.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν αποδείξεις ότι στα περισσότερα κράτη μέλη οι εθνικές κανονιστικές αρχές ρυθμίζουν 
τα τέλη κινητού τερματισμού (MTRs) υπολογίζοντας τον μέσο όρο της τελοχρέωσης αιχμής και 
της τελοχρέωσης εκτός αιχμής. Συνεπώς, η βάση αυτή φαίνεται λιγότερο ευάλωτη σε χειρισμούς 
από την αντίστοιχη που λαμβάνει υπόψη μόνο την τελοχρέωση αιχμής.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20
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(20) Το μέγιστο 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 μέγιστο τέλος που εφαρμόζεται
στην προαιρετική 'ευρωχρέωση' (Euro 
tariff) 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.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20 Α (νέα)

(20a) Με στόχο να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός στην αγορά των διεθνών 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών 
δεδομένων και να γίνουν τα τέλη των 
νέων υπηρεσιών - όπως είναι η MMS 
(υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμάτων), η 
σύνδεση με το διαδίκτυο και η λήψη 
τηλεοπτικού σήματος μέσω της κινητής 
τηλεφωνίας - διαφανή και συγκρίσιμα για 
τον πελάτη, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας της χώρας 
προέλευσης πρέπει να υποχρεούνται να 
προσφέρουν, εκτός από την 
Ευρωχρέωση, και μία συνολική 
κατ'αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση που 
να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής και επικοινωνιών δεδομένων 
τις οποίες προσφέρει ο πάροχος 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της 
χώρας προέλευσης. Η κατ'αποκοπήν 
τιμολόγηση θα επιτρέψει στους πελάτες 
να συγκρίνουν τις δέσμες τιμών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και να μπορούν 
κατά συνέπεια να επιλέγουν προσφορές 
από ένα ευρύτερο φάσμα παρόχων 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της 
χώρας προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής δέχεται τη γενική θέση της Επιτροπής ότι, με βάση τα σημερινά στοιχεία (δηλαδή 
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την αξιολόγηση των επιπτώσεων) η ρύθμιση των τιμών των διεθνών υπηρεσιών δεδομένων 
υπερβαίνει το πεδίο του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία ότι η 
αγορά για τη διαβίβαση δεδομένων δεν λειτουργεί σωστά. Με την θέσπιση μίας πανευρωπαϊκής 
κατ' αποκοπήν τιμολόγησης, οι δέσμες τιμών μπορούν να καταστούν συγκρίσιμες για τον 
καταναλωτή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό 
στην αγορά και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε μείωση των τιμών περιαγωγής δεδομένων.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 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

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 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

Τροπολογία 10
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 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.

Διαγράφεται

Τροπολογία 11
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 τελών λιανικής για 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων 
περιαγωγής καθώς και για αποστολή και 
παραλαβή δεδομένων 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 και ατελώς.Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να 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 
πρέπει να 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 πρέπει να 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, ή 
άλλης κατάλληλης υπηρεσίας για πελάτες 
με προβλήματα όρασης, το οποίο να 
περιλαμβάνει πληροφορίες 
εξατομικευμένης τιμολόγησης για τη 
λιανική χρέωση η οποία ισχύει για την 
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πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων και για 
την αποστολή και παραλαβή δεδομένων 
από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος 
που επισκέπτεται. Οι πελάτες πρέπει να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
μεταβαίνουν από τον τρόπο ώσης (push 
mode - αυτόματο SMS) στον τρόπο έλξης 
(pull mode - SMS κατ' αίτηση) και 
αντιστρόφως.

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 Α (νέα)

(26α) 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. 
Συγκεκριμένα, οι πάροχοι στη χώρα 
προέλευσης πρέπει σε τακτά διαστήματα 
να παρέχουν στους πελάτες τους πλήρη 
ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους όρους που 
διέπουν την Ευρωχρέωση (Euro Tariff) 
καθώς και τη συνολική κατ'αποκοπήν 
μηνιαία τιμολόγηση και αυτό να γίνεται 
στον ίδιο βαθμό που ισχύει για την 
ενημέρωση που λαμβάνουν όσον αφορά 
τις συνυπάρχουσες τιμές της διεθνούς 
περιαγωγής. Οι πάροχοι στη χώρα 
προέλευσης πρέπει να ενημερώνουν 
επίσης τους πελάτες τους σχετικά με τον 
τρόπο μετάβασης από το ένα 
υποχρεωτικό σύστημα τιμολόγησης στο 
άλλο.

Τροπολογία 13
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 

(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 
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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. 

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 και 
λήψεις κλήσεων περιαγωγής στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας 
και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το εν 
λόγω κόστος μπορεί να ανακτηθεί 
επαρκώς στην αγορά χονδρικής. Ύστερα 
από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος Κανονισμού, οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές κοινοποιούν κάθε έξι 
μήνες τα αποτελέσματα αυτής της 
παρακολούθησης στην Επιτροπή. 
Παρέχονται ξεχωριστά στοιχεία για τις 
εταιρίες και για τους πελάτες που έχουν 
συνάψει σύμβαση προπληρωμής ή 
πληρωμής εκ των υστέρων. Η Επιτροπή, 
ύστερα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
δημοσιεύει ανά δωδεκάμηνο έκθεση 
σχετικά με τις εξελίξεις εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη 
διάθεση στους χρήστες κινητών 
επικοινωνιών επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31 Α (νέα)

(31a) Η κανονιστική ρύθμιση τιμών σε 
επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να 
σταματήσει εάν υπάρχει ένα εύρυθμης 
λειτουργίας χρηματιστήριο στο οποίο να 
γίνονται αγοραπωλησίες λεπτών και/ή 
δυφίων περιαγωγής.

Αιτιολόγηση

Ένα εύρυθμης λειτουργίας χρηματιστήριο, στο οποίο να γίνονται αγοραπωλησίες λεπτών και/ή 
δυφίων περιαγωγής, μπορεί να δημιουργήσει ίσους όρους για όλους τους φορείς χωρίς να 
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μεροληπτεί σε βάρος των μικρότερων ή των φορέων που βρίσκονται μεταξύ τους σε άμεσο 
ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πλέον ένα σύστημα ανώτατων ορίων τιμών 
χονδρικής το οποίο στοχεύει στην επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 15
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, βασιζόμενος στη 
μέθοδο 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 και διατήρηση 
τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο 
και των επιλογών του καταναλωτή. 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. 

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας 
στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τα τιμολόγια 
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στους χρήστες των διεθνών υπηρεσιών 
περιαγωγής, περιλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων.

Τροπολογία 17
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 που υπάγεται σε 
ρύθμιση” νοείται κλήση ή λήψη κινητής 
φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη 
περιαγωγής, με προέλευση από ή 
προορισμό σε δίκτυο επίσκεψης και 
τερματισμό σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
εντός της Κοινότητας·

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

Για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών 
διεθνούς περιαγωγής, ο κάθε πάροχος 
χώρας προέλευσης πρέπει να έχει 
πρόσβαση και να μπορεί να χρησιμοποιεί 
τα δίκτυα επίγειας δημόσιας κινητής 
τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένα σε 
κράτη μέλη εκτός του κράτους του 
δικτύου χώρας προέλευσης.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 4, ΤΙΤΛΟΣ

Τέλη λιανικής για την πραγματοποίηση 
κλήσεων περιαγωγής που υπάγονται σε 
ρύθμιση

Τέλη λιανικής για την πραγματοποίηση και 
τη λήψη κλήσεων περιαγωγής που 
υπάγονται σε ρύθμιση

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 

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 
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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.

υπόκειται σε ρύθμιση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει ποσοστό [x%] του ισχύοντος 
μέγιστου τέλους χονδρικής για την εν λόγω 
κλήση, που καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα I. Για τις λαμβανόμενες
κλήσεις περιαγωγής που υπόκεινται σε 
ρύθμιση ο πάροχος χώρας προέλευσης 
δεν δύναται να επιβάλει στον πελάτη 
περιαγωγής του τέλη που υπερβαίνουν το 
ένα τρίτο του ανώτατου τέλους λιανικής 
το οποίο εφαρμόζεται για τις 
πραγματοποιούμενες κλήσεις 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.

Τα όρια τιμολόγησης που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο θα εφαρμόζονται και 
στην Ευρωχρέωση (Euro Tariff) που 
πρέπει να προσφέρει ο κάθε πάροχος 
χώρας προέλευσης. Οι πελάτες δύνανται 
να μεταβαίνουν από και προς την 
Ευρωχρέωση σε εθελούσια βάση και οι 
μεταβάσεις αυτές πρέπει να γίνονται 
δωρεάν και χωρίς επιβολή ποινής και δεν 
πρέπει να επιφέρουν όρους ή 
περιορισμούς που σχετίζονται με τις 
υφιστάμενες συνιστώσες της συνδρομής. 
Η Ευρωχρέωση μπορεί να συνδυαστεί με 
οποιαδήποτε δέσμη τιμών.

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός κατόπιν συγκατάθεσης τυποποιημένου τιμολογίου ρυθμιζομένου βάσει της 
τιμής, αντί της υπαγωγής σε καθεστώς ρυθμίσεων ολόκληρης της αγοράς λιανικής 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 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή μέσα από τις προσφορές που τους παρέχει η αγορά.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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1α. Πέραν από την Ευρωχρέωση (Euro 
Tariff) που προβλέπεται στην παράγραφο 
1, ο κάθε πάροχος χώρας προέλευσης 
προσφέρει μία δίκαιη, κατ'αποκοπήν 
μηνιαία τιμολόγηση που περιλαμβάνει 
όλες τις υπηρεσίες, στην οποία δεν 
εφαρμόζονται ανώτατα όρια τελών. Η 
κατ'αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση 
καλύπτει υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής 
φωνητικής τηλεφωνίας και διαβίβασης 
δεδομένων (περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών SMS και MMS) εντός της 
Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής δέχεται τη γενική θέση της Επιτροπής ότι, με βάση τα σημερινά στοιχεία (δηλαδή 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων) η ρύθμιση των τιμών των διεθνών υπηρεσιών δεδομένων 
υπερβαίνει το πεδίο του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το γεγονός ότι η αγορά για τη διαβίβαση δεδομένων δεν λειτουργεί σωστά. Με 
την θέσπιση μίας πανευρωπαϊκής κατ' αποκοπήν τιμολόγησης, οι δέσμες τιμών μπορούν να 
καταστούν συγκρίσιμες για τον καταναλωτή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο 
θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό στην αγορά και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε μείωση των τιμών 
περιαγωγής δεδομένων.Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 
5..

Αιτιολόγηση

Κατά τους τελευταίους μήνες διεξάγεται συζήτηση για την ευαισθητοποίηση των φορέων 
εκμετάλλευσης. Ο τομέας φαίνεται ότι έχει ήδη προλάβει τη ρύθμιση των τιμών. Συνεπώς, δεν 
δικαιολογείται περαιτέρω καθυστέρηση.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 6

Άρθρο 6
Τέλη λιανικής για τη λήψη κλήσεων κατά 
τη διάρκεια περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας

Διαγράφεται
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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 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.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

1. Κάθε πάροχος χώρας προέλευσης 
παρέχει στον πελάτη περιαγωγής 
εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη 
κλήσεων καθώς και για αποστολή και 
παραλαβή υπηρεσιών SMS και MMS και 
άλλων υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής 
για τη διαβίβαση δεδομένων από τον εν 
λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

Διαγράφεται
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καθυστέρηση).

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Ένας πελάτης περιαγωγής πρέπει να 
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, ή άλλης κατάλληλης 
υπηρεσίας για πελάτες με προβλήματα 
όρασης, το οποίο να περιλαμβάνει μόνο 
πληροφορίες εξατομικευμένης 
τιμολόγησης για τη λιανική χρέωση η 
οποία ισχύει για την πραγματοποίηση ή 
λήψη κλήσεων και για την αποστολή και 
παραλαβή υπηρεσιών SMS και MMS και 
κάθε άλλης υπηρεσίας διαβίβασης 
δεδομένων από τον εν λόγω πελάτη σε 
κάθε δίκτυο στο κράτος μέλος που 
επισκέπτεται. Οι πελάτες πρέπει να 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
μεταβαίνουν από το πρότυπο ώσης (push 
mode - ήτοι, αυτόματη τιμολογιακή 
ενημέρωση μέσω SMS) στο πρότυπο 
έλξης (pull mode - ήτοι, τιμολογιακή 
ενημέρωση κατ' αίτηση μέσω SMS) και 
αντιστρόφως.

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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

3. Η παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία 
πληροφοριών παρέχεται ατελώς.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Οι εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης που αναφέρονται στο παρόν 

Διαγράφεται
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άρθρο είναι τα ισχύοντα τέλη βάσει του 
συστήματος τιμολόγησης του εκάστοτε 
πελάτη περιαγωγής για την 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων σε 
οποιοδήποτε δίκτυο επίσκεψης στο 
κράτος μέλος όπου πραγματοποιεί 
περιαγωγή ο πελάτης.

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν 
πλήρως τους νέους πελάτες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων· επίσης, τους ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται 
σημαντική αλλαγή στα εν λόγω τέλη. Οι 
πάροχοι χώρας προέλευσης ενημερώνουν 
άμεσα και πλήρως τον κάθε πελάτη 
σχετικά με τους όρους που διέπουν την 
Ευρωχρέωση (Euro Tariff) η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
και τη συνολική κατ'αποκοπήν μηνιαία 
τιμολόγηση η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 2, και παρέχουν 
εξηγήσεις ως προς τη διαδικασία που 
απαιτείται για τη μετάβαση από τη μία 
υποχρεωτική τιμολόγηση στην άλλη.

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

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

6. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε 
πελάτες περιαγωγής, φωνητικών 
υπηρεσιών περιαγωγής, ιδίως στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας, 
και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της εν 
λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή 
κάθε έξι μήνες ύστερα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Παρέχονται ξεχωριστά στοιχεία για τις 
εταιρίες και για τους πελάτες που έχουν 
συνάψει σύμβαση προπληρωμής ή 
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αιτήματός της. πληρωμής εκ των υστέρων.
Επί τη βάσει των εκθέσεων των εθνικών 
κανονιστικών αρχών και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της ευρωπαϊκής ομάδας 
ρυθμιστικών φορέων, η Επιτροπή, εντός 
12 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, παρέχει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανάλυση 
των τιμών λιανικής και χονδρικής για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής στην Κοινότητα. 
Εάν οι λιανικές τιμές της διεθνούς 
περιαγωγής δεν έχουν μειωθεί σημαντικά 
ύστερα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού η Επιτροπή, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο μνεία 
της οποίας γίνεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2, προσαρμόζει τον 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή του τέλους 
κινητού τερματισμού κλήσεων μνεία του 
οποίου γίνεται στο Παράρτημα I.

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Α (νέα) 

6α. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τιμές 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε 
πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών SMS και 
άλλων υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων 
και κοινοποιούν κάθε έξι μήνες, ύστερα 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, τα αποτελέσματα των 
παρακολουθήσεων αυτών στην 
Επιτροπή. Παρέχονται ξεχωριστά 
στοιχεία για τις εταιρίες και για τους 
πελάτες που έχουν συνάψει σύμβαση 
προπληρωμής ή πληρωμής εκ των 
υστέρων.
Επί τη βάσει των εκθέσεων των εθνικών 
κανονιστικών αρχών η Επιτροπή, εντός 
18 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, παρέχει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανάλυση 
των λιανικών και χονδρικών τελών 
περιαγωγής στην Κοινότητα. Εάν οι 
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λιανικές τιμές της διεθνούς περιαγωγής 
δεν έχουν μειωθεί σημαντικά ύστερα από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί την 
ανάγκη για κανονιστική ρύθμιση με 
σκοπό τη μείωση των τελών για την 
παροχή διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής 
και υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων 
και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει 
πρόταση.

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

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

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
αργότερο δύο έτη έπειτα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στην 
έκθεσή της αιτιολογεί η Επιτροπή την 
ανάγκη για περαιτέρω κανονιστική 
ρύθμιση, τη σκοπιμότητα να θεσπιστεί 
διάταξη βάσει της οποίας να χρεώνεται ο 
καλών και την πιθανότητα κατάργησής
της, ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς και 
σε σχέση με την παρουσία ή απουσία ενός 
εύρυθμου χρηματιστηρίου στο οποίο να 
γίνονται αγοραπωλησίες λεπτών και/ή 
δυφίων περιαγωγής. Για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τα κράτη 
μέλη και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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

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

Τα συνολικά τέλη χονδρικής που ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης 

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

δύναται να επιβάλλει σε οποιονδήποτε
φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για 
την πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής 
που υπόκειται σε ρύθμιση, η οποία 
(κλήση) εκκινεί στο εν λόγω δίκτυο 
επίσκεψης, δεν υπερβαίνει, ανά λεπτό, 
ποσό ίσο με το τέλος κινητού τερματισμού 
που δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 10 παράγραφος 3, 
πολλαπλασιαζόμενο επί τον συντελεστή 
[y] για όλες τις κλήσεις σε δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο στο κράτος μέλος όπου 
βρίσκεται το δίκτυο επίσκεψης ή σε 
κράτος μέλος εκτός εκείνου όπου 
βρίσκεται το δίκτυο επίσκεψης.

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

β) επί τρία, σε περίπτωση κλήσης 
περιαγωγής που υπόκειται σε ρύθμιση 
προς αριθμό που ανήκει σε δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε κράτος μέλος εκτός 
εκείνου όπου βρίσκεται το δίκτυο 
επίσκεψης.

Στα μέγιστα όρια χρέωσης του παρόντος 
παραρτήματος περιλαμβάνονται όλα τα 
σταθερά στοιχεία κόστους, όπως π.χ. 
τέλη αποκατάστασης κλήσης.

Τροπολογία 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (1), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

(α) Ως «εθνικό σταθμισμένο μέσο τέλος 
κινητού τερματισμού» νοείται ο μέσος 
όρος των τελών κινητού τερματισμού ανά 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σταθμισμένος βάσει του 
αριθμού ενεργών συνδρομητών ανά 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά·

(α) Ως «εθνικό σταθμισμένο μέσο τέλος 
κινητού τερματισμού» νοείται ο μέσος 
όρος των τελών κινητού τερματισμού ανά 
φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ 
στην αγορά, σταθμισμένος βάσει των 
συνολικών λεπτών κίνησης ανά φορέα 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά·
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Τροπολογία 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (1), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

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

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

Τροπολογία 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (1), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

Ως «ενεργοί συνδρομητές ανά φορέα 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά» νοείται ο συνολικός αριθμός των 
ενεργών συνδρομητών κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 
αγορά και ο αριθμός των ενεργών 
συνδρομητών όλων των άλλων παρόχων 
κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί 
το δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης με 
σημαντική ισχύ στην αγορά για 
τερματισμό κλήσεων φωνητικής 
τηλεφωνίας στους πελάτες του·

Διαγράφεται

Τροπολογία 37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (1), ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Ως «ενεργοί συνδρομητές» νοούνται 
ενεργοί συνδρομητές κινητών 
επικοινωνιών (με σύμβαση προπληρωμής 
ή πληρωμής εκ των υστέρων, με έκδοση 

Διαγράφεται



PR\649863EL.doc 25/30 PE 384.334v01-00

EL

λογαριασμού) που καθορίζονται σύμφωνα 
με μεθοδολογία εγκεκριμένη από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

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

(2) Το μέσο τέλος κινητού τερματισμού 
που δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 10 παράγραφος 3 είναι ο μέσος 
όρος των εθνικών σταθμισμένων μέσων 
τελών κινητού τερματισμού. Υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
προσδιορίζουν την στην παράγραφο 3 
παρακάτω, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί 
στην Επιτροπή από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές κατόπιν αιτήματος κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 2 ή 4.



PE 384.334v01-00 26/30 PR\649863EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή
Η δυνατότητα των ευρωπαίων πολιτών να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους όταν 
ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους αποτελεί βασικό στοιχείο της θεώρησης μίας εσωτερικής 
αγοράς κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Η σημερινή αγορά στον τομέα της 
περιαγωγής παρουσιάζει μία σαφή δυσλειτουργία η οποία εμποδίζει τους ευρωπαίους πολίτες 
να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους όταν ταξιδεύουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Τασσόμεθα σαφώς υπέρ της γενικής ιδέας που βρίσκεται πίσω από την πρόταση της 
Επιτροπής για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της 
Κοινότητας. Παρατηρούμε ωστόσο ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις, αφενός σε ό,τι 
αφορά την προσφορά μεγαλύτερης τιμολογιακής διαφάνειας ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή μέσα από τις διατιθέμενες 
υπηρεσίες και, αφετέρου, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ίσων όρων για τους φορείς 
εκμετάλλευσης κινητού δικτύουs ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα της περιαγωγής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέβεται την ανησυχία της Επιτροπής που αφορά την υπαγωγή 
των τιμών των υπηρεσιών διεθνούς διαβίβασης δεδομένων μέσω της κινητής τηλεφωνίας σε 
καθεστώς κανονιστικών ρυθμίσεων επί τη βάσει των στοιχείων που διαθέτει σήμερα για αυτό 
το κομμάτι της αγοράς, ιδίως δε χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ανάλυση για την 
αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τεθεί αυτό το κομμάτι της αγοράς υπό στενή παρακολούθηση και 
να αξιολογηθούν οι οικονομικές του επιπτώσεις δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν σαφώς ότι η αγορά δεν λειτουργεί κανονικά στα συγκεκριμένα αυτά σημεία.

I. Η δυσλειτουργία της αγοράς
1. Εξαιρετικά υψηλές τιμές
Τα επίπεδα τιμών των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών που προσφέρονται στους 
καταναλωτές όταν πραγματοποιούν περιαγωγή ποικίλουν από αρκετά υψηλά έως, πολύ 
συχνά, υπερβολικά υψηλά. Παρά το γεγονός ότι ιδίως τα τέλη σε επίπεδο λιανικής είναι
αδικαιολόγητα υψηλά, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι επίσης και σε επίπεδο 
χονδρικής τα τέλη που επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης του φιλοξενούντος δικτύου, 
ιδίως για τους μικρότερους φορείς, είναι πολύ υψηλότερα του κόστους που αντιμετωπίζουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης του φιλοξενούντος δικτύου και με τον τρόπο αυτό εμποδίζουν τον 
θεμιτό ανταγωνισμό.

2. Υποχρέωση διαφάνειας
Οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ομοιόμορφες και ποιοτικές επικοινωνίες. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 8 στους 10 ευρωπαίους πολίτες έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και ότι 
σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το 100% 
(Ιταλία 123,2%, Πορτογαλία 117,1%, Ηνωμένο Βασίλειο 116,3%)1 η ανάγκη αυτή είναι 
έκδηλη. Για τον σκοπό αυτό, αποτελεί βασική προϋπόθεση να θεσπιστούν διαφανείς 
μηχανισμοί τιμολόγησης. Σε επίπεδο συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, η διαφάνεια πρέπει 
να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε επίπεδο συναλλαγών 

  
1Στοιχεία που ελήφθησαν στο τέλος του τετάρτου τριμήνου 2005. Πηγή: Credit Suisse - Ανάλυση καθηγητού κ. 
Gerpott.



PR\649863EL.doc 27/30 PE 384.334v01-00

EL

μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών, ο κύριος στόχος είναι να λάβει ο καταναλωτής πλήρη και 
συγκρίσιμη πληροφόρηση όσον αφορά τις τρέχουσες τιμές ώστε να είναι σε θέση να προβεί 
σε τεκμηριωμένη επιλογή.

II. Μειονεκτήματα μίας εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών που υπολειτουργεί

1. Ελλιπής επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας
Ο κύριος στόχος της στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι η Ευρώπη να καταστεί μέχρι το 
2010 "η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο βασισμένη στη γνώση". Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας επικεντρώνοντας τις 
προσπάθειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Μία αγορά εργασίας που 
χαρακτηρίζεται από απρόσκοπτη λειτουργία θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη και να 
δώσει νέα ώθηση για τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Για να 
εξασφαλισθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς απαιτείται μία 
δυναμική εσωτερική αγορά χωρίς εσωτερικά εμπόδια. Η ύπαρξη αδικαιολογήτως υψηλών 
τιμών οι οποίες αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά 
τους, δημιουργεί εμπόδια στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών.

2. Μη δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς βασισμένης στη γνώση
Η αγορά κινητών επικοινωνιών, όντας τμήμα μίας ευρύτερης αγοράς υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών, δεν περιλαμβάνει μόνο τη φωνητική τηλεφωνία, αλλά επίσης 
και την παροχή άλλων νεώτερων υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η 
τηλεφωνία μέσω του διαδικτύου (VoIP), τα δίκτυα της τρίτης γενιάς (3G), το παγκόσμιο 
σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS), τα συστήματα Wi-Fi, το κινητό διαδίκτυο και η κινητή 
τηλεόραση καθώς και οι νέες φορητές συσκευές που υποστηρίζουν τη διαβίβαση δεδομένων 
σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι εξελίξεις οι οποίες υπόσχονται πολλά και δεν θα έπρεπε να 
εμποδίζονται από την έλλειψη ζήτησης οφειλομένης σε αποτρεπτικές τιμές.

3. Η εσωτερική ρύθμιση δεν λειτουργεί
Η εσωτερική ρύθμιση συνίσταται στη διαπραγμάτευση και τον καθορισμό προσανατολισμού 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των φορέων ή των ενώσεων του κλάδου. Ο φορείς οφείλουν να 
εγγυηθούν ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Φαίνεται ότι 
αυτού του είδους οι προτάσεις δεν έχουν εφαρμοσθεί μέχρι στιγμής.

4. Η ανεπάρκεια σε αριθμούς
Οι έρευνες κατέδειξαν ότι:

• περίπου 8 στους 10 ευρωπαίους πολίτες έχουν κινητό τηλέφωνο·
• οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων κάνουν ευρεία χρήση των διεθνών υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένου ότι, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους (9 στους 10) επιλέγουν αυτή την τεχνολογική δυνατότητα αντί να αγοράζουν νέα 
κάρτα SIM (κάρτα δομοστοιχείου ταυτότητας συνδρομητή)·

• οι περισσότεροι από τους χρήστες περιορίζουν τις τηλεφωνικές τους κλήσεις από κινητά 
τηλέφωνα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό·

• το υπερβολικό κόστος που συνεπάγεται αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι ο κυριότερος 
λόγος (81% των απαντήσεων) για τον οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν 
λιγότερο τα κινητά τηλέφωνά τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό·
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• παρατηρείται σημαντική έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις τιμές λαμβανομένου 
υπόψη ότι 4 στους 10 ευρωπαίους πολίτες δεν έχουν αποκρυσταλλωμένη ιδέα ως προς 
το πόσο στοιχίζουν οι τηλεφωνικές τους κλήσεις·

• οι ευρωπαίοι πολίτες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (70% των απαντήσεων) θέλουν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση με στόχο την υπαγωγή των τιμών των 
κλήσεων και των κειμενικών μηνυμάτων σε καθεστώς ρυθμίσεων για να μην 
παρατηρούνται αδικαιολόγητα υψηλά τέλη περιαγωγής σε σύγκριση με τις τιμές των 
τοπικών κλήσεων.

Β. Προτεινόμενες βελτιώσεις

Η δημιουργία μίας εύρυθμης Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών είναι ο 
απώτερος στόχος του παρόντος κανονισμού. Πρέπει να ξεπεραστούν οι γεωγραφικοί φραγμοί 
που εμποδίζουν τη δυναμική του ανταγωνισμού. Η διαφάνεια για τους καταναλωτές αλλά και 
για ολόκληρο τον κλάδο πρέπει να αυξηθεί και μπορεί εν μέρει να συμβάλει στην επίτευξη 
του γενικού στόχου.

5. Η κανονιστική ρύθμιση της αγοράς χονδρικής
Η υπαγωγή των τιμών σε καθεστώς ρυθμίσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν προηγουμένως. Η υπαγωγή των τιμών σε καθεστώς 
ρυθμίσεων θα επιφέρει τη δημιουργία ίσων όρων για όλους τους φορείς: μικρούς και 
μεγάλους, παλαιότερους και νεότερους (πρόσβαση στην αγορά), του Βορρά και του Νότου 
(τουρισμός) και της Ανατολής και της Δύσης (εισοδηματικό επίπεδο), με στόχο την 
εξασφάλιση ανταγωνισμού. Για να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός όλοι οι φορείς πρέπει 
να υποβληθούν σε υποχρέωση «μεταφοράς σήματος» για τις υπηρεσίες περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής.

Η βάση για την κανονιστική ρύθμιση της αγοράς χονδρικής πρέπει να είναι διαφανής, να μην 
είναι επιρρεπής σε χειρισμούς, να εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη και να μην 
συνιστά υπερβολικό διοικητικό άχθος για τις κανονιστικές αρχές.
Η ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής πρέπει να βασίζεται σε τέλη κινητού τερματισμού (MTR) 
υπολογιζόμενα ως μέσος όρος των τιμών και των 27 κρατών μελών. Το απόλυτο ανώτατο 
όριο τιμών σε επίπεδο χονδρικής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον μέσο όρο MTR επί 
ενιαίου συντελεστή. Κανένας φορέας εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών δεν 
μπορεί να επιβάλει σε άλλον φορέα τέλη πάνω από το όριο αυτό.

Η υπαγωγή των τιμών χονδρικής σε καθεστώς ρυθμίσεων πρέπει να αρχίσει να ισχύει χωρίς 
χρονοτριβή.

6. Ρήτρα εκπνοής (λήξεως της ισχύος - Sunset clause)
Εάν ο κλάδος προέβλεπε την καθιέρωση χρηματιστηριακής αγοράς που θα κάλυπτε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά περιαγωγής (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις), οι 
φορείς που θα διαπραγματεύονται στην αγορά αυτή ολόκληρο τον όγκο των λεπτών 
περιαγωγής τους δεν θα υπόκεινται πλέον σε καθεστώς ρυθμίσεων όσον αφορά τις τιμές 
χονδρικής.

7. Η κανονιστική ρύθμιση της αγοράς λιανικής
Η υπαγωγή των τιμών λιανικής σε καθεστώς ρυθμίσεων πρέπει πάνω από όλα να 
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εξασφαλίσει ότι οι μειώσεις των τιμών στις οποίες προβαίνουν οι φορείς σε επίπεδο 
χονδρικής θα ωφελούν και τους καταναλωτές ενώ θα αφήνουν ταυτόχρονα στους φορείς 
αρκετό περιθώριο καινοτομίας για να εισάγουν νέες υπηρεσίες και δέσμες τιμών.

Το απόλυτο ανώτατο όριο τιμών σε επίπεδο λιανικής θα εφαρμόζεται μόνο σε ένα τιμολόγιο 
λιανικής που έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων ("Ευρωχρέωση") το οποίο πρέπει να 
είναι υποχρεωμένος να προσφέρει ο κάθε φορέας. Το τιμολόγιο αυτό περιλαμβάνει το 
συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κλήση ή ανά μονάδα χρόνου και, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, θα προσαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Οι φορείς υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τους όρους που 
διέπουν αυτό το τιμολόγιο και πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 
μεταβαίνει εύκολα στην “Ευρωχρέωση”.

Για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά διαβίβασης δεδομένων μέσω της κινητής 
τηλεφωνίας και να δημιουργηθεί συγκρισιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τις τιμές 
των υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς θα υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν μία συνολική 
κατ' αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση. Αυτή η κατ' αποκοπήν τιμολόγηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα βασικά τέλη, τα τέλη εθνικών και διεθνών κλήσεων περιαγωγής, τα τέλη για 
τη διαβίβαση δεδομένων μέσω της κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS, κινητή τηλεόραση, 
κλπ.) και τα τέλη για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία στον καταναλωτή σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Δεν θα εφαρμόζεται ρύθμιση τιμών στην κατ' αποκοπήν τιμολόγηση.

Εάν οι φορείς ικανοποιήσουν και τις δύο απαιτήσεις ("Ευρωχρέωση" και κατ' αποκοπήν 
τιμολόγηση) όλα τα άλλα υπαρχοντα ή νέα τιμολογιακά πρότυπα για υπηρεσίες διεθνούς 
περιαγωγής δεν θα υπάγονται σε καθεστώς ρυθμίσεων και έτσι οι φορείς θα έχουν την 
ελευθερία να προσαρμόζουν τις δέσμες τιμών στις ατομικές ανάγκες τους.

Η υπαγωγή των τιμών λιανικής σε καθεστώς ρυθμίσεων πρέπει να τεθεί σε ισχύ ψωρίς 
καθυστέρηση και θα εκπνεύσει όταν αρθούν οι γεωγραφικοί φραγμοί στις τιμές και όταν 
καθιερωθεί μία εσωτερική αγορά εύρυθμης λειτουργίας.

8. Διαφάνεια
Ένα ενεργό "σύστημα ώσης" (push system) είναι προτιμότερο από το "σύστημα έλξης" (pull 
system), δηλαδή την τιμολογιακή ενημέρωση κατ' αίτηση. Προς αποφυγή ανεπιθύμητων 
ενημερωτικών μηνυμάτων (spamming), είναι απαραίτητο οι πληροφορίες να περιορισθούν 
αυστηρά στις τιμές και πρέπει να μπορούν οι καταναλωτές να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
"σύστημα έλξης" εφόσον το επιθυμούν.
Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σε εύθετο χρόνο όταν πραγματοποιούν κλήση 
περιαγωγής σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η ενέργεια αυτή.
Πρέπει να εξασφαλισθεί η αναλογικότητα του κόστους ενημέρωσης του καταναλωτή.

Για να μπορέσουν οι πελάτες να επωφεληθούν από τις μειώσεις των τιμών που γίνονται σε 
επίπεδο χονδρικής, πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια ως προς τις τιμές που ισχύουν μεταξύ των 
φορέων. Εφόσον δεν υπάρχει μία ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια.

9. Τα επόμενα στάδια
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά τις 
εξελίξεις των τιμών για τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων μέσω της κινητής τηλεφωνίας 
και να αξιολογήσει την ανάγκη της περαιτέρω υπαγωγής του τομέα σε καθεστώς 
κανονιστικών ρυθμίσεων. Ο εισηγητής τονίζει με έμφαση τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει 
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η καινοτομία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από την εξαιρετικά υψηλή 
τιμολόγηση.

Γ. Στόχοι προς επίτευξη
Στο πλαίσιο αυτό, με τον προτεινόμενο κανονισμό επιδιώκεται μία ισορροπημένη 
προσέγγιση στην οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο τα συμφέροντα του πελάτη, όσο και τα 
συμφέροντα του κλάδου των κινητών τηλεπικοινωνιών. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
επιτευχθεί σημαντική μείωση στις τιμές περιαγωγής και, ταυτόχρονα, ο τομέας να διατηρηθεί 
ανταγωνιστικός και με ίσους όρους για όλους τους φορείς της κινητής τηλεφωνίας που δρουν 
σε αυτόν.


