
EL    EL 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 6.7.2011 
COM(2011) 402 τελικό 

2011/0187 (COD) 

  

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

2011/0187 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης 

(Αναδιατύπωση) 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ⌦ τη συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ , και ιδίως το άρθρο 95 ⌦ 114 ⌫ , 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

 
 νέο 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας3 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. ∆εδοµένου ότι 
πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους 
σαφήνειας. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 1 

(προσαρµοσµένο) 

(2) Το υψηλό επίπεδο των τιµών ⌦ για υπηρεσίες φωνής, σύντοµων µηνυµάτων (SMS) 
και περιαγωγής ⌫ που καταβάλλουν οι χρήστες δηµοσίων δηµόσιων δικτύων κινητής 

                                                 
1 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
2 ΕΕ C της , σ. . 
3 ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32. 
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τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, πολίτες που ταξιδεύουν για δουλειές ⌦ άτοµα που 
ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους ⌫ και τουρίστες, χρησιµοποιώντας τα 
κινητά τηλέφωνά τους µετακινούµενοι στο εξωτερικό εντός της Κοινότητας 
⌦ Ένωσης ⌫ προκαλεί ανησυχίες ⌦ προβληµατίζει τους καταναλωτές, ⌫ στις 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές, καθώς και στους καταναλωτές και στα κοινοτικά όργανα 
⌦ της Ένωσης ⌫ . Τα υπερβολικά αυτά τέλη λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο φορέα εκµετάλλευσης δικτύου στη χώρα 
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Οι 
Μµειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν µετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. 
Μολονότι τελευταία ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης εισήγαγαν συστήµατα 
τιµολογίων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες ευνοϊκότερους όρους και 
⌦ κάπως ⌫ χαµηλότερες τιµές, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση 
µεταξύ κόστους και τιµών ⌦ διαφέρει κατά πολύ από αυτήν ⌫ δεν είναι αυτή που 
θα έπρεπε να υπερισχύει ⌦ ίσχυε ⌫ σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 2 

(3) Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χώρου 
βάσει της κινητικότητας των ατόµων θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των 
πολιτών µεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγµατι η «Ευρώπη των πολιτών». 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 3 

(προσαρµοσµένο) 

(4) Η οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)4, 
η οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)5, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
πλαίσιο)6, η οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 
καθολική υπηρεσία)7 και η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)8, αποκαλούµενες εφεξής από κοινού «πλαίσιο των 
κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», αποβλέπουν 
στη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα 

                                                 
4 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7. 
5 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21. 
6 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. 
7 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51. 
8 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/24/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 

13.4.2006, σ. 54). 
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⌦ Ένωση ⌫ , µε παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών δι’ αυξήσεως ⌦ µε τη διεύρυνση ⌫ του ανταγωνισµού. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 4 

(προσαρµοσµένο) 

(5) Ο παρών κανονισµός ⌦ (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ⌫ δεν αποτελεί µεµονωµένο µέτρο, 
αλλά συµπληρώνει και ενισχύει, καθόσον αφορά την ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ περιαγωγή, τους κανόνες που προβλέπει το ρυθµιστικό πλαίσιο του 
2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πλαίσιο αυτό δεν παρέχει στις εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές επαρκή µέσα ώστε να αναλαµβάνουν αποτελεσµατική και 
αποφασιστική δράση όσον αφορά την τιµολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός 
της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζει την οµαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο παρών κανονισµός 
⌦ (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ⌫ αποτελεί κατάλληλο µέσον για την επανόρθωση της 
κατάστασης αυτής. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 5 

(προσαρµοσµένο) 

(6) Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
βασίζεται στην αρχή ότι εκ των προτέρων ρυθµιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται 
µόνον εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, προβλέποντας διαδικασία 
περιοδικών αναλύσεων της αγοράς και επανεξέτασης των υποχρεώσεων εκ µέρους 
των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, µε κατάληξη την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκµετάλλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες 
σηµαντική ισχύ στην αγορά. Τα στοιχεία που συνιστούν την εν λόγω διαδικασία 
περιλαµβάνουν καθορισµό των σχετικών αγορών, σύµφωνα µε τη σύσταση της 
Επιτροπής9 για σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση 
σύµφωνα µε την οδηγία 2002/21/ΕΚ10 (στο εξής: σύσταση), την ανάλυση των 
καθορισµένων αγορών σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του 
κοινοτικού ⌦ ενωσιακού ⌫ πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών11, τον καθορισµό φορέων εκµετάλλευσης µε 
σηµαντική ισχύ στην αγορά και την επιβολή ⌦ σε αυτούς ⌫ εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε φορείς εκµετάλλευσης που έχουν λάβει τον εν λόγω χαρακτηρισµό. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 6 

(προσαρµοσµένο) 

(7) Η σύσταση προσδιορίζει ⌦ προσδιόρισε ⌫ ως οικεία αγορά που επιδέχεται εκ των 
προτέρων ρύθµιση την εθνική χονδρική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εργασίες που έχουν πραγµατοποιήσει οι εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές, (τόσο µεµονωµένα όσο και στο πλαίσιο της οµάδας των 
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών) ⌦ (ERG) και του Φορέα Ευρωπαϊκών 

                                                 
9 ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45. 
10 ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45. 
11 ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6. 
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Ρυθµιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) που την διαδέχτηκε 
και ο οποίος συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου12 ⌫ για την ανάλυση των εθνικών χονδρικών 
αγορών διεθνούς περιαγωγής, έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόµα 
δυνατό σε καµία εθνική ρυθµιστική αρχή να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την 
υψηλή στάθµη των χονδρικών τελών περιαγωγής ανά την Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ , 
εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισµού επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην αγορά 
ενόψει των ιδιαιτέρων περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, συµπεριλαµβανοµένου 
του διασυνοριακού της χαρακτήρα. ⌦ Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007, η αγορά περιαγωγής αφαιρέθηκε από την αναθεωρηµένη 
σύσταση13. ⌫ 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 7 

Όσον αφορά, αφετέρου, τη λιανική παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής, η σύσταση δεν 
προσδιορίζει καµία λιανική αγορά διεθνούς περιαγωγής ως οικεία αγορά, εξαιτίας, µεταξύ 
άλλων, του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής δεν 
αγοράζονται ανεξάρτητα, αλλά συνιστούν ένα µόνο στοιχείο µιας ευρύτερης δέσµης 
λιανικής, την οποία οι πελάτες αγοράζουν από τον οικείο πάροχό τους (πάροχο χώρας 
προέλευσης). 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 8  

(8) Επιπλέον, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και 
προώθηση των συµφερόντων των πελατών κινητής τηλεφωνίας που κατά κανόνα 
είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτειά τους, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη 
συµπεριφορά των φορέων εκµετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, που βρίσκεται σε 
άλλα κράτη µέλη, από το οποίο εξαρτώνται οι εν λόγω πελάτες όταν κάνουν χρήση 
διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής. Το εµπόδιο αυτό θα µπορούσε να µειώσει επίσης την 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη βάσει της 
εναποµένουσας αρµοδιότητάς τους για θέσπιση κανόνων προστασίας των 
καταναλωτών. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 9 

(9) Κατά συνέπεια, ασκείται πίεση ώστε τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα αντιµετώπισης 
του ύψους των τελών διεθνούς περιαγωγής, ο µηχανισµός όµως της εκ των προτέρων 
ρυθµιστικής παρέµβασης των εθνικών ρυθµιστικών αρχών που προβλέπεται στο 
πλαίσιο των κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν 
αποδείχθηκε επαρκής ώστε να δώσει στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αναλάβουν 
αποφασιστική δράση προς το συµφέρον των καταναλωτών στο συγκεκριµένο αυτό 
πεδίο. 

                                                 
12 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.  
13 ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 65. 
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 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 10 

(προσαρµοσµένο) 

(10) Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του για την κανονιστική 
ρύθµιση και τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 200414 κάλεσε την Επιτροπή 
να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισµό του υψηλού κόστους της 
διασυνοριακής κίνησης στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
23ης και 24ης Μαρτίου 2006 κατέληξε µε στα συµπεράσµατά του ότι, για την 
επίτευξη των στόχων οικονοµικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας της ανανεωµένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας, απαιτείται, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
εστιασµένη, αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη πολιτική για τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και επεσήµανε στο πλαίσιο αυτό τη σηµασία 
⌦ που έχει η ⌫ της µείωσης των τελών περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 11 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(11) Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
αποσκοπούσε, βάσει των θεωρήσεων της εποχής, στην αποµάκρυνση ⌦ άρση ⌫ 
όλων των φραγµών για το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών στο πεδίο που 
εναρµόνιζε, µεταξύ άλλων, τα µέτρα που επηρεάζουν τα τέλη περιαγωγής. Ωστόσο, 
αυτό δεν θα πρέπει να εµποδίζει την προσαρµογή των εναρµονισµένων κανόνων µε 
άλλους προβληµατισµούς ⌦ στο πλαίσιο άλλων προβληµατισµών ⌫ ώστε να 
εξευρεθεί το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών µε παράλληλη βελτίωση των όρων λειτουργίας 

 ενίσχυσης του ανταγωνισµού στο πλαίσιο  της εσωτερικής αγοράς ⌦ για 
υπηρεσίες περιαγωγής και για την επίτευξη υψηλού βαθµού προστασίας των 
καταναλωτών ⌫ . 
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(προσαρµοσµένο) 

(12) Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η τροποποίηση του πλαισίου των κανονιστικών 
ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως της οδηγίας 
πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η απόκλιση από τους κατά τα λοιπά ισχύοντες 
κανόνες, δηλαδή οι τιµές για προσφορά υπηρεσιών να καθορίζονται µε εµπορική 
συµφωνία ελλείψει σηµαίνουσας θέσης ⌦ σηµαντικής ισχύος ⌫ στην αγορά, και να 
προσαρµοσθεί έτσι η εισαγωγή συµπληρωµατικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων που 
αντικατοπτρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής ανά την 
Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ .  
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(13) Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και χονδρικής παρουσιάζουν µοναδικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη εξαιρετικών µέτρων που 

                                                 
14 ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 143. 
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υπερβαίνουν τους κατά τα λοιπά διαθέσιµους µηχανισµούς του πλαισίου 
κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
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Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συµφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδοµένου ότι, όπως έχει αποδείξει η 
πείρα, η µείωση των τιµών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα ενδέχεται 
να µην αντικατοπτρίζεται σε χαµηλότερες τιµές λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της 
έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον περιορισµό του επιπέδου 
των τιµών λιανικής, χωρίς να αντιµετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται 
µε την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα µπορούσε να διακυβεύσει την οµαλή λειτουργία 
της αγοράς περιαγωγής ανά την Κοινότητα. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 15 

Οι εν λόγω κανονιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και 
παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική περίοδος στους ενδιαφερόµενους φορείς 
εκµετάλλευσης για να προσαρµόσουν τις τιµές τους και τις προσφορές υπηρεσιών για την 
εξασφάλιση συµµόρφωσης, ενώ οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύσουν απευθείας σε όλα τα 
κράτη µέλη. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 16 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(14) Θα πΠρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
επίγειων δηµοσίων δικτύων ⌦ κινητών επικοινωνιών ⌫ κινητής τηλεφωνίας, όταν 
µετακινούνται εντός της Κοινότητας ⌦ 'Ενωσης ⌫ , δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιµο για φωνητικές υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ όταν πραγµατοποιούν κλήσεις ή λαµβάνουν ⌦ δέχονται ⌫ 
φωνητικές κλήσεις, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών µε 
παράλληλη διασφάλιση  ενισχυθεί  του ανταγωνισµού ο ανταγωνισµός ⌦ όσον 
αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής ⌫ µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας ⌦ , να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών ⌫ και 
να εξασφαλιστεί η διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτοµία όσο και της 
δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των 
σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται η κοινή προσέγγιση, ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης 
κινητής τηλεφωνίας να µπορούν να λειτουργούν εντός ενιαίου και συνεκτικού 
πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων, µε βάση αντικειµενικά καθιερωµένα κριτήρια. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 17 

Η πλέον αποτελεσµατική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθµιση του επιπέδου των τιµών 
για πραγµατοποίηση και τη λήψη ενδοκοινοτικών κλήσεων περιαγωγής είναι η καθιέρωση, 
σε κοινοτικό επίπεδο, ανώτατου µέσου όρου ανά λεπτό τέλους για το επίπεδο χονδρικής και ο 
περιορισµός των τελών σε επίπεδο λιανικής µε την εισαγωγή «ευρωχρέωσης». Ο µέσος όρος 
τελών σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να εφαρµόζεται µεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων 
εντός της Κοινότητας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 2 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(15) ⌦ Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 544/2009 ισχύει µέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Πριν εκπνεύσει, ⌫ Η η Επιτροπή 
διενήργησε επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ⌦ εν λόγω ⌫ κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 717/2007, βάσει του οποίου έπρεπε να αξιολογήσει την επίτευξη ή µη των 
στόχων του κανονισµού, ⌦ και ⌫ να επανεξετάσει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής 
και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνής, ⌦ σύντοµων 
µηνυµάτων (SMS) ⌫ φωνητικής τηλεφωνίας και διαβίβασης δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών SMS και MMS, και, αν χρειαζόταν, να κάνει 
συστάσεις για την αναγκαιότητα ρύθµισης των υπηρεσιών αυτών. Στην έκθεσή της 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, που περιλαµβάνεται στην 
ανακοίνωσή της 23ης Σεπτεµβρίου 2008 ⌦ [ΧΧ Ιουνίου 2011 ⌫ σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της επανεξέτασης της λειτουργίας του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2007, για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή καταλήγει ότι η ισχύς 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ενδείκνυται ⌦ η παράταση ισχύος του 
κανονισµού ⌫ να παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου 2010 ⌦ 2011 ⌫ . 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 6 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(16) Τα δεδοµένα για την πορεία των τιµών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής ⌦ φωνής, 
σύντοµων µηνυµάτων (SMS) και διαβίβασης δεδοµένων, ⌫ φωνητικής τηλεφωνίας 
στην Κοινότητα ⌦ ανά την Ένωση ⌫ από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007 ⌦ και του τροποποιητικού κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ⌫ , 
συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα όσων ⌦ συνέλεξε και κοινοποίησε ανά τρίµηνο ο 
BEREC ⌫ συνέλεξαν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, τα οποία κοινοποιούνταν κάθε 
τρεις µήνες µέσω της ERG, δεν παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι ο ανταγωνισµός σε 
λιανικό ή χονδρικό επίπεδο  έχει αναπτυχθεί επαρκώς και  πρόκειται να 
διατηρηθεί µετά τον Ιούνιο του 2010 ⌦ 2012 ⌫ αν δεν ληφθούν ρυθµιστικά µέτρα. 
Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ⌦ αποτελούν ένδειξη ⌫ ότι οι τιµές χονδρικής και 
λιανικής ⌦ συνεχίζουν να ⌫ κατανέµονται ⌦ κινούνται ⌫ γύρω ή πάνω στα όρια 
τιµών που θέτει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ⌦ όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ⌫ , ενώ κάτω από τα όρια αυτά ο ανταγωνισµός 
είναι περιορισµένος. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 7 

(προσαρµοσµένο) 

(17) Η λήξη, τον Ιούνιο του 2010 ⌦ 2012 ⌫, των ρυθµιστικών διασφαλίσεων που 
εφαρµόζονται στις ενδοκοινοτικές ⌦ ενδοενωσιακές ⌫ υπηρεσίες φωνητικής 
περιαγωγής σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
717/2009 ⌦ όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ⌫ , θα 
δηµιουργούσε έτσι σοβαρό ⌦ προκαλούσε εποµένως σηµαντικό ⌫ κίνδυνο, λόγω 
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της απουσίας ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά περιαγωγής φωνητικών 
επικοινωνιών και λόγω της επιθυµίας των φορέων εκµετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών να µεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την περιαγωγή, να 
διαµορφωθούν τιµές λιανικής και χονδρικής για την ενδοκοινοτική 
⌦ ενδοενωσιακή ⌫ περιαγωγή που δεν θα αντιπροσωπεύουν το υποκείµενο κόστος 
παροχής της υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύονται οι στόχοι του 
⌦ παρόντος ⌫ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 544/2009. Ο εν λόγω κανονισµός ⌦ Η 
κανονιστική παρέµβαση στην αγορά των υπηρεσιών κινητής περιαγωγής ⌫ θα 
πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου 2010 ⌦ 2012 ⌫ για δύο 
χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
⌦ επιτρέποντας την ανάπτυξη του ανταγωνισµού ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλιστεί 
ότι ⌫ και να εξακολουθήσουν οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από 
την εγγύηση ότι δεν θα τους επιβάλλονται υπερβολικά τέλη σε σύγκριση µε τις 
ανταγωνιστικές εθνικές τιµές, όταν κάνουν ή δέχονται µια ρυθµιζόµενη περιαγόµενη 
κλήση, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αρκετό χρονικό διάστηµα για την ανάπτυξη του 
ανταγωνισµού. 

 
 νέο 

(18) Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη αποτελεσµατικότερης και ανταγωνιστικότερης 
αγοράς για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεν πρέπει να υφίστανται περιορισµοί που να 
αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να διαπραγµατεύονται αποτελεσµατικά την πρόσβαση 
χονδρικής µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Ωστόσο, προς το παρόν 
υφίστανται εµπόδια στην πρόσβαση τέτοιων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής λόγω 
διαφορών ως προς τη διαπραγµατευτική ισχύ και την έκταση της ιδιοκτησίας των 
υποδοµών από τις επιχειρήσεις. Η εξάλειψη των εν λόγω εµποδίων θα διευκολύνει την 
ανάπτυξη εναλλακτικών και καινοτόµων υπηρεσιών περιαγωγής και προσφορών για 
τους πελάτες, ιδίως από φορείς εκµετάλλευσης εικονικών δικτύων. Θα διευκολύνει 
επίσης την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. 

(19) Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να καταστεί υποχρεωτική η 
ικανοποίηση εύλογων αιτηµάτων για πρόσβαση χονδρικής σε δηµόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών µε στόχο την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν λόγω αιτήµατα 
πρέπει να απορρίπτονται µόνο βάσει αντικειµενικών και δεόντως αιτιολογηµένων 
κριτηρίων, τα οποία πρέπει να καθοριστούν ανά περίπτωση από τις εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές ακολουθώντας τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρου 17. 
Για να εξασφαλιστούν όροι ισότιµου ανταγωνισµού, η πρόσβαση χονδρικής που 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, πρέπει να χορηγείται σύµφωνα µε τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών κανονισµός και που ισχύουν για το 
επίπεδο χονδρικής, ενώ πρέπει να συνεκτιµώνται τα διάφορα στοιχεία κόστους που 
απαιτούνται για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο πλαίσιο µιας συνεπούς 
κανονιστικής προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής πρέπει να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις µεταξύ κρατών µελών.  

(20) Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής πρέπει να καλύπτει την πρόσβαση 
σε όλα τα στοιχεία και τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, όπως για παράδειγµα στα ακόλουθα στοιχεία: 
πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και σε συναφείς διευκολύνσεις· πρόσβαση σε 
συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα λειτουργικής 
υποστήριξης· πρόσβαση στα συστήµατα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδοµένων για 
προπαραγγελία, εφοδιασµό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και για 
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τιµολόγηση· πρόσβαση σε µετάφραση αριθµού ή σε συστήµατα που παρέχουν 
παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες· πρόσβαση σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου. 

(21) Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών πωλούνται σε δέσµες που περιλαµβάνουν 
υπηρεσίες εσωτερικού και περιαγωγής γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των 
πελατών όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής. Οι εν λόγω δέσµες περιορίζουν την 
διαφάνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής, επειδή δυσχεραίνεται η σύγκριση 
των µεµονωµένων στοιχείων στο πλαίσιο της δέσµης. Συνεπώς, δεν είναι ακόµη 
εµφανής ο ανταγωνισµός µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης βάσει του σκέλους 
περιαγωγής στη δέσµη κινητών επικοινωνιών. Με την διευκόλυνση της διάθεσης της 
περιαγωγής ως αυτοδύναµης υπηρεσίας θα αντιµετωπιστούν διαρθρωτικά 
προβλήµατα µέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις τιµές της 
περιαγωγής, της δυνατότητας χωριστών επιλογών των καταναλωτών σχετικά µε τις 
υπηρεσίες περιαγωγής, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικής πίεσης από 
την πλευρά της ζήτησης. Κατά συνέπεια αυτό θα συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς των ευρωπαϊκών υπηρεσιών περιαγωγής. 

(22) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωµα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 
υπηρεσιών περιαγωγής σε σχέση µε τη δική τους εγχώρια δέσµη κινητής τηλεφωνίας. 
Πρέπει να καθοριστούν βασικές αρχές όσον αφορά την χωριστή διάθεση προς 
πώληση των υπηρεσιών περιαγωγής που πρέπει να θεσπιστούν συντονισµένα ανά την 
Ένωση. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικό 
πάροχο για τις υπηρεσίες περιαγωγής χωρίς χρέωση στον αριθµό τους, και κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ενώ οι υπηρεσίες 
περιαγωγής πρέπει να διατίθενται σε ολόκληρη την Ένωση και µε το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας. 

(23) Πρέπει να καθιερωθεί αυξηµένη συνεργασία και συντονισµός µεταξύ των φορέων 
εκµετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών ώστε να εξασφαλιστεί από τεχνικής 
σκοπιάς η παροχή χωριστών υπηρεσιών περιαγωγής και η συντονισµένη και έγκυρη 
εξέλιξη από τεχνικής σκοπιάς της χωριστής πώλησης των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση. Κατά συνέπεια πρέπει να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές στις οποίες 
θα αναλύονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες οι συναφείς βασικές αρχές και 
µεθοδολογίες, ώστε να επιτραπεί η ταχεία προσαρµογή στις νέες περιστάσεις και την 
τεχνολογική πρόοδο. Ο BEREC, σε συντονισµό µε την Επιτροπή και σε συνεργασία 
µε τους συναφείς ενδιαφερόµενους πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές για 
την ανάπτυξη των τεχνικών στοιχείων των εγκαταστάσεων προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Η Επιτροπή θα µπορούσε να 
αναθέσει σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης εντολή για τροποποίηση των συναφών 
προτύπων που απαιτούνται για την εναρµονισµένη υλοποίηση της εν λόγω 
εγκατάστασης. 

(24) Για να καταστεί πλήρως αποτελεσµατική η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, 
θεωρείται ότι απαιτείται ο συνδυασµός της µε την υποχρέωση της πρόσβασης 
χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος 
στην αγορά νέων ή υφιστάµενων παικτών συµπεριλαµβανοµένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις µεταξύ των κρατών µελών µέσω της εξασφάλισης συνεπούς ρυθµιστικής 
προσέγγισης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, η εν 
λόγω λύση όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει εύλογη περίοδο 
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προσαρµογής των φορέων εκµετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και κατά συνέπεια θα 
οδηγήσει σε γνήσια εσωτερική αγορά µε επαρκή ανταγωνισµό µόνο µετά την 
παρέλευση ικανού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν ανώτατα όρια 
τιµών για τα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντοµων µηνυµάτων 
(SMS) και δεδοµένων σε προσωρινή βάση και στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάµενων πλεονεκτηµάτων των καταναλωτών 
κατά την διάρκεια µεταβατικής περιόδου εφαρµογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, µετά την εκπνοή της οποίας θα µπορούσαν να καταργηθούν. 

(25) Όσον αφορά την παράταση της προσωρινής ρύθµισης των τιµών, πρέπει να 
επιβάλλονται ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συµφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδοµένου ότι, όπως έχει 
αποδείξει η πείρα, η µείωση των τιµών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την 
Ένωση ενδέχεται να µην αντικατοπτρίζεται σε χαµηλότερες τιµές περιαγωγής σε 
επίπεδο λιανικής εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη 
δράσης για τον περιορισµό του επιπέδου των τιµών λιανικής, χωρίς να 
αντιµετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται µε την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών, θα µπορούσε να διακυβεύσει την οµαλή λειτουργία της αγοράς 
περιαγωγής ανά την Ένωση και δεν θα επέτρεπε την επίτευξη µεγαλύτερου 
ανταγωνισµού. 

(26) Μέχρι να εξασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισµός στην αγορά περιαγωγής χάρη στις 
διαρθρωτικές λύσεις, η πλέον αποτελεσµατική και αναλογική προσέγγιση για τη 
ρύθµιση του επιπέδου των τιµών όσον αφορά την πραγµατοποίηση και τη λήψη 
κλήσεων περιαγωγής εντός της Ένωσης, είναι η καθιέρωση, σε ενωσιακό επίπεδο, 
ανώτατου µέσου τέλους ανά λεπτό για το επίπεδο χονδρικής και ο περιορισµός των 
τελών σε επίπεδο λιανικής µε την εισαγωγή της «ευρωχρέωσης» που θεσπίστηκε µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 717/2007. Το µέσο τέλος χονδρικής πρέπει να εφαρµόζεται 
µεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων εκµετάλλευσης εντός της Ένωσης για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 18 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(27) Η ⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο 
⌦ ασφαλείας ⌫ που  , ενώ θα εξασφαλίζει την διατήρηση των υφιστάµενων 
πλεονεκτηµάτων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 
εφαρµογής των διαρθρωτικών λύσεων, θα  να εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο για 
τους φορείς και θα να ενθαρρύνει τις ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών 
περιαγωγής σε χαµηλότερες τιµές.  Κατά την εν λόγω περίοδο,  οι Οι πάροχοι θα 
πρέπει να προσφέρουν ενεργώς ⌦ αυτοβούλως ⌫ ευρωχρέωση προς όλους τους 
πελάτες τους περιαγωγής, ατελώς, ευκρινώς και µε διαφάνεια. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 19 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(28) Η ρυθµιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα τέλη λιανικής για τη 
περιαγωγή ανά την Κοινότητα αντικατοπτρίζουν πλέον εύλογα το υποκείµενο κόστος 
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που συµβάλλει στην παροχή της υπηρεσίας. Η ανώτατη ⌦ µεταβατική ⌫ 
ευρωχρέωση που µπορεί να  θα  παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής θα 
πρέπει, συνεπώς, να αφήνει εύλογο περιθώριο ⌦ κέρδους ⌫ στο κόστος χονδρικής 
για την παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκµετάλλευσης την ελευθερία ανταγωνισµού µέσω διαφοροποίησης των προσφορών 
τους και προσαρµογής της τιµολογιακής τους διάρθρωσης στις συνθήκες της αγοράς 
και τις προτιµήσεις των καταναλωτών.  Τα εν λόγω ανώτατα όρια ασφαλείας πρέπει 
να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα των διαρθρωτικών λύσεων και θα µπορούν να καταργηθούν µόλις οι 
διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν συγκεκριµένα κέρδη 
στους καταναλωτές.  Η εν λόγω ρυθµιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε υπηρεσίες µε προστιθέµενη αξία. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 20 

(προσαρµοσµένο) 

(29) Η ρυθµιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρµογή και την 
παρακολούθησή της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους 
φορείς εκµετάλλευσης που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς και για τις 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία και την επιβολή 
της εφαρµογής του. Θα πΠρέπει επίσης να είναι διαφανής και άµεσα κατανοητή από 
όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά την Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ . 
Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιµότητα σε φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Θα πΠρέπει, ως 
εκ τούτου, να καθοριστεί µε τον παρόντα κανονισµό, σε νοµισµατικούς όρους, το 
επίπεδο των ανωτάτων ανά λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 21 

(προσαρµοσµένο) 

(30) Η ανώτατη µέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής όπως ⌦ θα καθοριστεί µε 
αυτόν τον τρόπο ⌫ καθορίζεται, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
στοιχεία που µεσολαβούν στην πραγµατοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά την 
Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ , ιδίως το κόστος προέλευσης και τερµατισµού κλήσεων σε 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων, της 
σηµατοδοσίας και της µετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο πρότυπο 
⌦ συγκριτικό ⌫ στοιχείο αναφοράς για προέλευση και τερµατισµό κλήσεως θα 
πρέπει να είναι η µέση χρέωση για τον τερµατισµού κλήσεως για δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στην Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ , βασιζόµενη σε πληροφορίες που 
παρέχουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές και τις οποίες δηµοσιεύει η Επιτροπή. Η 
ανώτατη µέση ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών κανονισµός θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη µέση χρέωση τερµατισµού κλήσεως 
κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό 
κόστος. Η ανώτατη µέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να 
µειώνεται ετησίως, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι µειώσεις στα τέλη τερµατισµού 
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που ⌦ κατά καιρούς ⌫ επιβάλλουν από καιρού εις 
καιρόν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές. 
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 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 22 

(προσαρµοσµένο) 

(31) Η ⌦ εφαρµοζόµενη µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση που εφαρµόζεται σε επίπεδο 
λιανικής ⌦ πρέπει να ⌫ παρέχει στους πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν 
θα χρεωθούν υπέρµετρα πραγµατοποιώντας ή λαµβάνοντας υποκείµενη σε ρύθµιση 
⌦ ρυθµιζόµενη ⌫ κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα στους φορείς 
εκµετάλλευσης της χώρας προέλευσης επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των 
προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 23 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(32)  Κατά την µεταβατική περίοδο των ανωτάτων ορίων ασφαλείας,  όΌλοι οι 
καταναλωτές θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή 
προϋποθέσεις, ένα απλό τιµολόγιο περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα 
⌦ ρυθµιζόµενα ⌫ όρια των τιµών που υπόκεινται σε ρύθµιση. Το λογικό περιθώριο 
ανάµεσα στο κόστος χονδρικής και στις τιµές λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίζει 
στους φορείς την κάλυψη όλων των ειδικών δαπανών τους για την περιαγωγή στο 
επίπεδο λιανικής, συµπεριλαµβανοµένων καταλλήλων µεριδίων κόστους εµπορίας και 
επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών και αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση 
εύλογης επιστροφής ⌦ εύλογου κέρδους ⌫ . Η ⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση θα 
πρέπει να αποτελέσει το κατάλληλο µέσο, που παρέχει προστασία στον καταναλωτή 
και ευελιξία στον φορέα εκµετάλλευσης. Σε συµφωνία µε το επίπεδο χονδρικής, τα 
ανώτατα όρια της ευρωχρέωσης θα πρέπει να µειώνονται κατ’ έτος. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 24 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(33)  Κατά την µεταβατική περίοδο των ανωτάτων ορίων ασφαλείας,  οι Οι νέοι 
πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για ολόκληρο το 
υφιστάµενο φάσµα τιµολογίων όσον αφορά την περιαγωγή στην Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ , συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων που είναι συµβατά µε την 
⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση. Στους υφιστάµενους πελάτες περιαγωγής θα πρέπει 
να παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν µεµονωµένα κάποιο νέο τιµολόγιο συµβατό 
µε την ⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση ή άλλο τιµολόγιο περιαγωγής εντός 
συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου. Όσον αφορά τους υφισταµένους πελάτες 
περιαγωγής που δεν επέλεξαν τιµολόγιο εντός του συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου, 
είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση µεταξύ των πελατών που είχαν ήδη επιλέξει ειδικό 
τιµολόγιο ή δέσµη τιµών περιαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού και των πελατών που δεν είχαν ποτέ επιλέξει. Στους πελάτες που 
εµπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να παρέχεται αυτοµάτως τιµολόγιο 
συµµορφούµενο προς τον παρόντα κανονισµό. Οι πελάτες περιαγωγής που 
επωφελούνται ήδη από ειδικά τιµολόγια ή πακέτα τιµών περιαγωγής, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα οποία επέλεξαν βάσει των 
κριτηρίων αυτών, θα πρέπει να διατηρούν το τιµολογιακό τους καθεστώς εφόσον, 
αφού τους γίνει υπενθύµιση για τους τρέχοντες όρους χρέωσης, δεν αποφανθούν 
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σχετικά µε την επιλογή τους εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Τα 
ειδικά αυτά τιµολόγια ή οι δέσµες τιµών περιαγωγής µπορούν να περιέχουν, 
παραδείγµατος χάριν, τιµές περιαγωγής κατ’ αποκοπήν, µη δηµόσια τιµολόγια, 
τιµολόγια µε πρόσθετα πάγια τέλη περιαγωγής, τιµολόγια µε ανά λεπτό χρέωση 
χαµηλότερα από την ανώτατη ευρωχρέωση, ή τέλη αποκατάστασης κλήσης.  

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 25 

Στους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα σε επίπεδο λιανικής, θα πρέπει να 
δοθεί προθεσµία για προσαρµογή των τιµών τους, ώστε να συµµορφωθούν µε τα όρια που 
θεσπίζει ο παρών κανονισµός. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 26 

Οµοίως, στους ανά την Κοινότητα φορείς εκµετάλλευσης υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο 
χονδρικής, θα πρέπει να δοθεί προθεσµία προσαρµογής δύο µηνών για να συµµορφωθούν 
προς τα όρια που θέτει ο παρών κανονισµός. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 27 

(προσαρµοσµένο) 

(34) Επειδή ο παρών κανονισµός προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το κανονιστικό 
πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν µε την επιφύλαξη των 
ειδικών µέτρων που τυχόν θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ τελών περιαγωγής για κλήσεις κινητής φωνητικής τηλεφωνίας σε 
καθεστώς ρυθµίσεων και επειδή, βάσει του παρόντος κανονισµού, ενδέχεται να 
απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ να προβούν σε αλλαγές των τιµολογίων υπηρεσιών περιαγωγής σε 
επίπεδο λιανικής για να συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισµού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάµει του εθνικού δικαίου που 
µεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 2002, να θεµελιώνουν για τους πελάτες κινητής 
τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωµα υπαναχώρησης από τις συµβάσεις τους. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 28 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(35) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίξει ⌦ επηρεάσει ⌫ καινοτόµες προσφορές 
στους καταναλωτές, οι οποίες είναι τυχόν ευνοϊκότερες από την ανώτατη 
⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση, όπως καθορίζεται µε τον παρόντα κανονισµό, αλλά 
θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόµες προσφορές στους πελάτες περιαγωγής σε 
χαµηλότερες τιµές  ειδικότερα για να αντιµετωπιστεί η πρόσθετη πίεση λόγω 
ανταγωνισµού που θα προέλθει από τις διαρθρωτικές διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού  . Ο παρών κανονισµός δεν απαιτεί την επανεισαγωγή τελών 
περιαγωγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταργηθεί ολοσχερώς, ούτε την 
αύξηση των υφισταµένων τελών περιαγωγής στα επίπεδα των ⌦ µεταβατικών 
µέτρων διασφάλισης ⌫ ορίων που θεσπίζει ο παρών κανονισµός. 



EL 14   EL 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 12 

(36) Όταν τα όρια των χρεώσεων δεν ορίζονται σε ευρώ, τα ισχύοντα όρια χρεώσεων για 
τα αρχικά όρια και οι αναθεωρηµένες τιµές των ορίων, θα πρέπει να καθορίζονται στο 
αντίστοιχο νόµισµα µέσω των ισοτιµιών αναφοράς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ηµεροµηνίες που καθορίζει ο παρών 
κανονισµός. Όταν δεν υπάρχει δηµοσίευση στην συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οι 
εφαρµοστέες ισοτιµίες αναφοράς θα πρέπει να είναι οι δηµοσιευόµενες µετά την εν 
λόγω ηµεροµηνία στην πρώτη Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 
περιέχει ισοτιµίες αναφοράς. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 14 

(προσαρµοσµένο) 

(37) Η πρακτική που ακολουθούν ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης κινητών δικτύων να 
τιµολογούν την παροχή υπηρεσιών χονδρικής περιαγωγής κλήσεων βάσει ελάχιστων 
περιόδων χρέωσης έως 60 δευτερολέπτων δευτερόλεπτα, σε αντιδιαστολή µε την ανά 
δευτερόλεπτο χρέωση που κανονικά εφαρµόζεται για άλλου είδους τέλη διασύνδεσης 
χονδρικής, στρεβλώνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων αυτών και εκείνων που 
εφαρµόζουν διαφορετικές µεθόδους τιµολόγησης και υπονοµεύει τη συνεπή 
εφαρµογή των ορίων τιµών χονδρικής που εισήγαγε ο ⌦ παρών ⌫ κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007. Επιπλέον, είναι µια ακόµα επιβάρυνση η οποία, µε την αύξηση του 
κόστους χονδρικής, έχει αρνητικές συνέπειες στην τιµολόγηση των υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο λιανικής. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών θα πρέπει συνεπώς να τιµολογούν ανά δευτερόλεπτο τη 
χονδρική παροχή υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ κλήσεων 
περιαγωγής. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 18 

(προσαρµοσµένο) 

(38) Η ERG ⌦ , που αντικαταστάθηκε από τον BEREC, ⌫ εκτίµησε ότι η πρακτική των 
φορέων εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να χρησιµοποιούν χρονικές µονάδες 
χρέωσης άνω του ενός δευτερολέπτου κατά την τιµολόγηση των υπηρεσιών 
περιαγωγής σε λιανικό επίπεδο, έχει αυξήσει κατά 24 % τον τυπικό λογαριασµό 
ευρωχρέωσης για τις πραγµατοποιούµενες κλήσεις και κατά 19 % για τις 
λαµβανόµενες. Η ERG Σηµείωσε επίσης ότι οι εν λόγω αυξήσεις αποτελούν µορφή 
καλυµµένης χρέωσης εφόσον δεν είναι διαφανείς για τους περισσότερους 
καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, η ERG συνέστησε τη λήψη επειγόντων µέτρων 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι διαφορετικές τιµολογιακές πρακτικές σε επίπεδο 
λιανικής που εφαρµόζονται στην ευρωχρέωση. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 19 

(προσαρµοσµένο) 

(39) Ενώ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ⌦ , µε την εισαγωγή ευρωχρέωσης στην 
Ένωση ⌫ θέσπισε κοινή προσέγγιση, που διασφαλίζει ότι οι πελάτες της περιαγωγής 
δεν χρεώνονται µε υπερβολικά τέλη για ρυθµιζόµενες κλήσεις περιαγωγής, οι 
διαφορετικές πρακτικές σχετικά µε τη µονάδα τιµολόγησης που χρησιµοποιούν οι 
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φορείς εκµετάλλευσης ⌦ κινητών επικοινωνιών ⌫ υπονοµεύουν σοβαρά την 
συνεπή εφαρµογή της προσέγγισης αυτής. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι, παρά τον 
κοινοτικό ⌦ ενωσιακό ⌫ και διασυνοριακό χαρακτήρα των ενδοκοινοτικών 
⌦ ενδοενωσιακών ⌫ υπηρεσιών περιαγωγής, υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις 
τιµολόγησης των ρυθµιζόµενων κλήσεων περιαγωγής, οι οποίες στρεβλώνουν τους 
όρους του ανταγωνισµού στην ενιαία αγορά. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 20 

(προσαρµοσµένο) 

(40) Χρειάζεται συνεπώς µια κοινή δέσµη κανόνων όσον αφορά τη µονάδα τιµολόγησης 
των λογαριασµών ευρωχρέωσης σε λιανική επίπεδο, προκειµένου να ενισχυθεί 
περαιτέρω η ενιαία αγορά και να παρασχεθεί σε όλη την Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ 
κοινό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές που χρησιµοποιούν υπηρεσίες 
περιαγωγής εντός αυτής. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 21 

(41) Οι πάροχοι ρυθµιζόµενων κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει συνεπώς 
να τιµολογούν ανά δευτερόλεπτο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, για 
όλες τις κλήσεις που υπόκεινται σε ευρωχρέωση, µε την επιφύλαξη µόνο της 
δυνατότητας εφαρµογής ελάχιστης αρχικής περιόδου χρέωσης, µη υπερβαίνουσας τα 
30 δευτερόλεπτα για τις πραγµατοποιούµενες κλήσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα 
στους φορείς εκµετάλλευσης να καλύψουν οιαδήποτε εύλογα έξοδα αποκατάστασης 
κλήσης και θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία ανταγωνισµού µε την προσφορά 
βραχύτερων ελάχιστων περιόδων χρέωσης. Ωστόσο, δεν δικαιολογείται καµία 
ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης στην περίπτωση των λαµβανοµένων κλήσεων µε 
ευρωχρέωση, καθώς το υποκείµενο κόστος χονδρικής χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο 
και το τυχόν κόστος αποκατάστασης κλήσης καλύπτεται ήδη από τα τέλη 
τερµατισµού σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 22 

(42) Οι πελάτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών 
µηνυµάτων σε δίκτυο επίσκεψης, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια 
των µηνυµάτων αυτών· τούτο θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη άλλων χρεώσεων 
που επιβάλλονται στα φωνητικά µηνύµατα, όπως οι χρεώσεις για την ακρόαση 
τέτοιων µηνυµάτων. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 24 

(προσαρµοσµένο) 

(43) ⌦ Όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής σύντοµων µηνυµάτων (SMS), ⌫ Όόπως 
και στην περίπτωση των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, υπάρχει σηµαντικός 
κίνδυνος η επιβολή τιµολογιακών υποχρεώσεων µόνο στις τιµές χονδρικής να µην 
οδηγήσει αυτόµατα σε µείωση των τιµών λιανικής που καταβάλλουν οι καταναλωτές. 
Αφετέρου, η λήψη µέτρων για τη µείωση του επιπέδου των τιµών λιανικής, χωρίς να 
ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται µε την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών, ενδέχεται να βλάψει ορισµένους φορείς εκµετάλλευσης, ιδίως τους 
µικρότερους, µε την αύξηση του κινδύνου συµπίεσης των τιµών. 
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 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 25 

(44) Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς περιαγωγής και του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της, το ρυθµιστικό πλαίσιο του 2002 δεν παρείχε στις 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων ανταγωνισµού, στα οποία οφείλεται το υψηλό 
επίπεδο τιµών χονδρικής και λιανικής των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής 
SMS. Το γεγονός αυτό δεν εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και πρέπει να ληφθούν µέτρα. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 27 
 νέο 

(45) Πρέπει εποµένως να επιβληθούν ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τις 
ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειµένου να 
καθιερωθεί ευλογότερη σχέση µεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκειµένου 
κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής  για µεταβατική περίοδο  ώστε να 
προστατεύονται τα συµφέροντα των πελατών περιαγωγής  µέχρι να καταστεί 
αποτελεσµατικότερη η διαρθρωτική λύση  . 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 29 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(46)  Μέχρις ότου η διαρθρωτική λύση αποφέρει επαρκή ανταγωνισµό στην αγορά 
περιαγωγής  Η η πιο αποτελεσµατική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθµιση του 
επιπέδου των τιµών των ρυθµιζοµένων περιαγοµένων µηνυµάτων SMS σε επίπεδο 
χονδρικής είναι ο καθορισµός σε κοινοτική ⌦ ενωσιακή ⌫ κλίµακα µιας ανώτατης 
µέσης χρέωσης ανά SMS που αποστέλλεται από δίκτυο επίσκεψης. Η µέση χονδρική 
χρέωση θα πρέπει να εφαρµόζεται µεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκµετάλλευσης 
κινητών δικτύων εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ σε συγκεκριµένη περίοδο. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 30 

(47) Το όριο τιµής χονδρικής για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS θα πρέπει 
να περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που υφίσταται ο πάροχος της χονδρικής υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και του 
µη ανακτώµενου κόστους τερµατισµού των περιαγοµένων µηνυµάτων SMS στο 
δίκτυο επίσκεψης. Οι πάροχοι χονδρικών ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS 
θα πρέπει συνεπώς να απαγορεύεται να καθιερώνουν χωριστό τέλος για τον 
τερµατισµό περιαγοµένων µηνυµάτων SMS στο δίκτυό τους, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρµογή των κανόνων που θεσπίζει ο παρών κανονισµός. 

 
 νέο 

(48) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα ρυθµιζόµενα ανώτατα όρια για τις υπηρεσίες 
περιαγωγής SMS προσεγγίζουν τα επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν στο υποκείµενο 
κόστος παροχής και ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στο επίπεδο της 
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λιανικής, τα όρια τιµών χονδρικής για τα ρυθµιζόµενα SMS πρέπει να ακολουθούν τις 
µεταγενέστερες µειώσεις.  

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 31 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(49) ⌦ Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 θεωρεί ότι, ελλείψει διαρθρωτικών στοιχείων 
µε τα οποία εισάγεται ανταγωνισµός στην αγορά περιαγωγής, ⌫ Η η πιο 
αποτελεσµατική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθµιση του επιπέδου των τιµών 
των υπηρεσιών περιαγωγής µηνυµάτων SMS ανά την Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ σε 
επίπεδο λιανικής είναι ⌦ ήταν ⌫ η εισαγωγή υποχρέωσης των φορέων 
εκµετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής ευρωχρέωση 
SMS που δεν υπερβαίνει συγκεκριµένο ανώτατο όριο τιµής. 

(50)  Μέχρι να καταστούν αποτελεσµατικές οι διαρθρωτικές λύσεις  Η η 
⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση SMS θα ⌦ πρέπει να διατηρηθεί ⌫ καθορισθεί σε 
επίπεδο ⌦ ασφαλείας, ⌫ που το οποίο  , ενώ θα εξασφαλίζει την διατήρηση των 
υφιστάµενων προνοµίων των καταναλωτών, θα  να εγγυάται επαρκές περιθώριο 
στους φορείς εκµετάλλευσης, ενώ θα αντικατοπτρίζει ⌦ αντικατοπτρίζοντας 
παράλληλα ⌫ πιο εύλογα το υποκείµενο κόστος λιανικής. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 32 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(51) Η ρυθµιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι λιανικές χρεώσεις για 
τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής µηνυµάτων SMS παρέχουν ευλογότερη 
απεικόνιση του υποκείµενου κόστους που συνδέεται µε την παροχή της υπηρεσίας σε 
σχέση µε το παρελθόν. Η ανώτατη ⌦ µεταβατική ⌫ ευρωχρέωση SMS που µπορεί 
να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο 
περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθµιζόµενης υπηρεσίας περιαγωγής 
SMS, δίνοντας ⌦ παρέχοντας ⌫ παράλληλα στους φορείς εκµετάλλευσης την 
ελευθερία να ανταγωνίζονται µε διαφοροποίηση των προσφορών τους και 
προσαρµογή των τιµολογιακών τους διαρθρώσεων ⌦ τιµολογίων τους ⌫ στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιµήσεις των καταναλωτών.  Τα εν λόγω ανώτατα 
όρια ασφαλείας πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των διαρθρωτικών λύσεων και θα µπορούν να 
καταργηθούν µόλις καταστούν αποτελεσµατικές οι διαρθρωτικές λύσεις.  Η 
ρυθµιστική αυτή προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε SMS µε προστιθέµενη 
αξία. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 33 

(προσαρµοσµένο) 

(52) Οι πελάτες περιαγωγής δεν θα πρέπει να καταβάλλουν καµία συµπληρωµατική 
επιβάρυνση για τη λήψη ρυθµιζοµένου περιαγοµένου µηνύµατος SMS ή φωνητικού 
µηνύµατος κατά την περιαγωγή σε δίκτυο επίσκεψης, εφόσον το κόστος τερµατισµού 
ήδη αντισταθµίζεται από τη λιανική χρέωση που επιβάλλεται για την αποστολή 
περιαγοµένου µηνύµατος SMS ή φωνητικού µηνύµατος. 
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 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 34 

(53) Η ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να εφαρµόζεται αυτόµατα σε κάθε πελάτη 
περιαγωγής, νέο ή υφιστάµενο, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως 
κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής SMS ή κάποια δέσµη υπηρεσιών περιαγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής µηνυµάτων SMS. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 36 

(προσαρµοσµένο) 

(54) Το µήνυµα SMS είναι µήνυµα κειµένου στο πλαίσιο της υπηρεσίας σύντοµων 
µηνυµάτων (Short Message Service) και, διαφέρει σαφώς από άλλα µηνύµατα, όπως 
είναι τα µηνύµατα MMS ή τα ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail). Για να εξασφαλιστεί 
ότι ο κανονισµός δεν θα χάσει την αποτελεσµατικότητά του ⌦ αποβεί 
αναποτελεσµατικός ⌫ και ότι θα επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του, θα πρέπει να 
απαγορευθούν οιεσδήποτε αλλαγές των τεχνικών παραµέτρων περιαγοµένου 
µηνύµατος SMS που θα µπορούσαν να το διαφοροποιήσουν από το εγχώριο µήνυµα 
SMS. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 37 

(προσαρµοσµένο) 

(55) Από τα δεδοµένα που συνέλεξαν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές προκύπτει ⌦ ότι οι 
υψηλές τιµές ⌫ καθοδική τάση των µέσων τελών χονδρικής για υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδοµένων που επιβάλλουν οι φορείς εκµετάλλευσης των δικτύων 
επίσκεψης σε παρόχους της χώρας προέλευσης των πελατών, οι οποίοι χρησιµοποιούν 
την περιαγωγή ⌦ διατηρούνται ⌫ , µολονότι οι ⌦ εν λόγω ⌫ τιµές των 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων σε επίπεδο χονδρικής ⌦ φαίνεται ότι εµφανίζουν 
καθοδική τάση ⌫ εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 45 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(56) Παράλληλα, η Η διατήρηση των υψηλών τελών χονδρικής για τις υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδοµένων οφείλεται κυρίως στις υψηλές τιµές χονδρικής που χρεώνουν 
οι φορείς εκµετάλλευσης µη προτιµώµενων δικτύων. Τα τέλη αυτά οφείλονται στους 
περιορισµούς καθοδήγησης της κίνησης, οι οποίοι αφαιρούν ⌦ στερούν ⌫ από τους 
φορείς εκµετάλλευσης τα κίνητρα να µειώσουν µονοµερώς τις κανονικές τιµές 
χονδρικής, εφόσον η κίνηση θα πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από το τέλος που θα 
χρεωθεί. Αυτό οδηγεί σε ακραία διακύµανση του κόστους χονδρικής. Ενίοτε, οι τιµές 
χονδρικής για την περιαγωγή δεδοµένων που εφαρµόζονται σε µη προτιµώµενα 
δίκτυα είναι 30 ⌦ 6 ⌫ φορές υψηλότερες εκείνων που εφαρµόζονται σε 
προτιµώµενα δίκτυα. Οι υπερβολικά υψηλές αυτές χονδρικές χρεώσεις για υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδοµένων οδήγησαν σε σηµαντικές στρεβλώσεις ανταγωνισµού µεταξύ 
φορέων εκµετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ που 
υπονοµεύει υπονοµεύουν την οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Περιορίζουν 
επίσης την ικανότητα των παρόχων της χώρας προέλευσης να προβλέπουν το κόστος 
χονδρικής και εποµένως να παρέχουν στους πελάτες τους διαφανή και ανταγωνιστικά 
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πακέτα λιανικών τιµών. Λόγω των περιορισµών στην ικανότητα εθνικών ρυθµιστικών 
αρχών να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα αυτά σε εθνικό επίπεδο, θα 
πρέπει να εφαρµοστεί όριο χονδρικής τιµής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων. Το 
όριο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε επίπεδο διασφάλισης αρκετά υψηλότερο των 
χαµηλότερων τιµών χονδρικής που υπάρχουν σήµερα στην αγορά, ώστε να 
βελτιωθούν οι συνθήκες του ανταγωνισµού και να επιτραπεί η ανάπτυξη 
ανταγωνιστικής τάσης στην αγορά καθώς επίσης να διασφαλιστεί η καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Εξαλείφοντας τα 
υπερβολικά τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων τα οποία 
εξακολουθούν να παραµένουν σε ορισµένες περιπτώσεις στην αγορά, αυτό το επίπεδο 
διασφάλισης προλαµβάνει, καθ’ όλη την περίοδο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, την εµφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισµών στον 
ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών.  Πρέπει 
εποµένως να επιβληθούν ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τις ρυθµιζόµενες 
υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειµένου να καθιερωθεί 
ευλογότερη σχέση µεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκειµένου κόστους 
παροχής, και σε επίπεδο λιανικής ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των 
πελατών περιαγωγής.  

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 39 

(προσαρµοσµένο) 

(57) Οι πάροχοι του κράτους προέλευσης ⌦ υπηρεσιών περιαγωγής ⌫ δεν θα πρέπει να 
χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής για υποκείµενες σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενες ⌫ 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων, εκτός αν και έως ότου ο πελάτης περιαγωγής 
δεχτεί την παροχή της υπηρεσίας. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 3 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(58) Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι Ττο πεδίο εφαρµογής του ⌦ παρόντος ⌫ 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλάβει την 
παροχή εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ υπηρεσιών περιαγωγής µηνυµάτων 
SMS και δεδοµένων  σε επίπεδο λιανικής  . Οι ιδιαιτερότητες που 
παρατηρήθηκαν στις διεθνείς αγορές περιαγωγής, που αιτιολόγησαν την έκδοση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και την επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς 
εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών σε σχέση µε την παροχή ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ φωνητικών περιαγοµένων κλήσεων ⌦ και µηνυµάτων SMS ⌫ , 
ισχύουν εξίσου και για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής SMS και δεδοµένων  σε 
επίπεδο λιανικής  σε κοινοτική ⌦ ενωσιακή ⌫ κλίµακα. Όπως συµβαίνει και µε 
τις υπηρεσίες φωνητικής περιαγωγής ⌦ και περιαγωγής SMS ⌫ , οι υπηρεσίες 
περιαγωγής SMS και δεδοµένων δεν αγοράζονται ανεξάρτητα σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά αποτελούν µέρος µόνο µιας ευρύτερης δέσµης υπηρεσιών λιανικής που 
αγοράζουν οι πελάτες από τον πάροχο της χώρας προέλευσής τους, που περιορίζει 
έτσι τον ανταγωνισµό. Οµοίως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των υπηρεσιών 
αυτών, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και 
προστασία των συµφερόντων των πελατών κινητών επικοινωνιών οι οποίοι διαµένουν 
στο έδαφός τους δεν µπορούν να ελέγχουν τη συµπεριφορά των φορέων 
εκµετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης που βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη. 
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 νέο 

(59) Παράλληλα µε τα ήδη υφιστάµενα ρυθµιστικά µέτρα για τις υπηρεσίες φωνής και 
σύντοµων µηνυµάτων (SMS), µέχρι την ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου ανταγωνισµού 
από την διαρθρωτική λύση, η πιο αποτελεσµατική και αναλογική προσέγγιση για τη 
ρύθµιση του επιπέδου των τιµών των υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων ανά την 
Ένωση σε επίπεδο λιανικής είναι η εισαγωγή υποχρέωσης των φορέων 
εκµετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής µεταβατική 
ευρωχρέωση δεδοµένων που δεν θα υπερβαίνει συγκεκριµένο ανώτατο όριο τιµής. Η 
ευρωχρέωση δεδοµένων πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο ασφαλείας το οποίο ενώ θα 
διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών µέχρι να καταστούν αποτελεσµατικές 
οι διαρθρωτικές λύσεις, θα εγγυάται επαρκές περιθώριο στους φορείς εκµετάλλευσης, 
ενώ θα αντικατοπτρίζει πιο εύλογα το υποκείµενο κόστος λιανικής. 

(60) Η µεταβατική ευρωχρέωση δεδοµένων που µπορεί να παρέχεται σε πελάτες 
περιαγωγής πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του 
κόστους παροχής της ρυθµιζόµενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδοµένων, παρέχοντας 
παράλληλα στους φορείς εκµετάλλευσης την δυνατότητα να ανταγωνίζονται µε 
διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρµογή των τιµολογίων τους στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα 
όρια ασφαλείας πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των διαρθρωτικών λύσεων και θα µπορούν να 
καταργηθούν µόλις οι διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν 
συγκεκριµένα κέρδη στους καταναλωτές. Όπως και µε την προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και SMS, µε δεδοµένες τις 
µειώσεις που προβλέπονται για το υποκείµενο κόστος παροχής των υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδοµένων σε επίπεδο λιανικής, τα µέγιστα ρυθµιζόµενα τέλη για την 
µεταβατική ευρωχρέωση δεδοµένων αναµένεται ότι θα ακολουθήσουν πτωτική 
πορεία.  

(61) Η ευρωχρέωση δεδοµένων πρέπει να εφαρµόζεται αυτόµατα σε κάθε, νέο ή 
υφιστάµενο, πελάτη περιαγωγής, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως 
κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής δεδοµένων ή κάποια δέσµη υπηρεσιών περιαγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων. 

(62) Για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες θα χρεώνονται µόνο για τις υπηρεσίες δεδοµένων 
που πράγµατι καταναλώνουν και για να αποφευχθεί παρεµφερές πρόβληµα µε εκείνο 
που παρατηρήθηκε µε τις φωνητικές υπηρεσίες µετά την εισαγωγή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 717/2007 όσον αφορά τις αφανείς επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές 
λόγω των µηχανισµών χρέωσης που εφαρµόζουν οι φορείς εκµετάλλευσης, η 
µεταβατική ευρωχρέωση δεδοµένων πρέπει να πραγµατοποιείται ανά kilobyte. Αυτό 
συνάδει µε τον µηχανισµό χρέωσης που εφαρµόζεται ήδη σε επίπεδο χονδρικής. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 29 

(προσαρµοσµένο) 

(63) Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης µπορούν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν 
συνολική κατ’ αποκοπήν µηνιαία τιµολόγηση για θεµιτή χρήση, επί της οποίας δεν 
εφαρµόζονται όρια χρέωσης., Η κατ’ αποκοπήν αυτή τιµολόγηση ⌦ η οποία ⌫ 
µπορεί να καλύπτει τις κοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής ⌦ ανά την Ένωση ⌫ 
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φωνητικών κλήσεων και µετάδοσης δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένων των 
υπηρεσιών µικρών µηνυµάτων (SMS) και πολυµεσικών µηνυµάτων (MMS) εντός της 
Κοινότητας. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 30 

(προσαρµοσµένο) 

(64) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες κινητής φωνητικής τηλεφωνίας 
δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, οι 
⌦ προσωρινές ⌫ απαιτήσεις τιµολόγησης σε επίπεδο λιανικής κατά τον παρόντα 
κανονισµό θα πρέπει να εφαρµόζονται ανεξαρτήτως του αν οι πελάτες περιαγωγής 
έχουν συνάψει µε τον πάροχο της χώρας προέλευσης σύµβαση προπληρωµής ή 
πληρωµής εκ των υστέρων (µε έκδοση λογαριασµού), και ανεξαρτήτως του αν ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης διαθέτει δικό του δίκτυο, είναι φορέας εικονικού 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή µεταπωλητής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

 
 νέο 

(65) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα τέλη 
χονδρικής και λιανικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντοµων µηνυµάτων 
(SMS) και δεδοµένων δεν θα διατηρηθούν επί περισσότερο χρόνο από ό,τι απαιτείται 
όταν οι διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν καθιερωθεί πλήρως και θα έχει αναπτυχθεί 
επαρκώς ο ανταγωνισµός στην αγορά της περιαγωγής, πρέπει να καθοριστούν όροι 
για την µη εφαρµογή ανώτατων τελών χονδρικής και λιανικής πριν από τις 
προβλεπόµενες προθεσµίες. Οι εν λόγω όροι πρέπει να στηρίζονται στη σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των ανώτατων ορίων και των πραγµατικών τιµών. Θεωρείται ότι θα 
έχει επιτευχθεί σηµαντική διαφορά όταν οι τιµές στην Ένωση θα έχουν φθάσει στο 
75% του ανωτάτου ορίου. Για τις τιµές χονδρικής το κριτήριο του 75% πρέπει να 
στηρίζεται σε µη ισσόροπη κίνηση µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης που δεν ανήκουν 
στον ίδιο όµιλο. Για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις µεταξύ κρατών µελών, το 
κριτήριο του 75% για τα ανώτατα όρια τιµών λιανικής πρέπει να υπολογίζεται µε την 
εξαγωγή των µέσων όρων σε επίπεδο Ένωσης των εθνικών µέσων όρων για κάθε 
υπηρεσία περιαγωγής χωριστά (φωνή, SMS ή δεδοµένα).  

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 31 

(προσαρµοσµένο) 

(66) Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ 
διαπιστώνουν ότι τα οφέλη που αποκοµίζουν οι πελάτες τους από τη 
διαλειτουργικότητα και τη διατερµατική συνδεσιµότητα ⌦ συνδετικότητα ⌫ 
κινδυνεύουν από τον τερµατισµό ή την απειλή τερµατισµού των διακανονισµών 
περιαγωγής µε φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε άλλα κράτη 
µέλη, ή όταν δεν µπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
µέλος λόγω ελλείψεως συµφωνίας µε έναν τουλάχιστον φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου σε επίπεδο χονδρικής, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν 
χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας για την 
πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση 
για να διασφαλισθεί η διατερµατική αυτή συνδεσιµότητα ⌦ συνδετικότητα ⌫ και η 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 8 
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της οδηγίας πλαισίου, ιδίως τον στόχο της δηµιουργίας πλήρως λειτουργικής ενιαίας 
αγοράς στον τοµέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 32 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιµών λιανικής για πραγµατοποίηση και λήψη 
υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ κλήσεων περιαγωγής εντός της 
Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και για να διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να 
αποφασίσουν σχετικά µε τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, οι 
πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς στους πελάτες τους 
περιαγωγής εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη περιαγωγής µε τα 
οποία επιβαρύνονται όταν πραγµατοποιούν ή λαµβάνουν φωνητικές κλήσεις σε 
κράτος µέλος που επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει, εφόσον τους 
ζητηθεί, να παρέχουν δωρεάν ⌦ ατελώς ⌫ στους πελάτες τους πρόσθετες 
πληροφορίες για την ανά λεπτό ή ανά µονάδα δεδοµένων χρέωση 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) όταν οι πελάτες πραγµατοποιούν ή δέχονται 
κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν στέλνουν ή λαµβάνουν µηνύµατα SMS και 
MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων στο κράτος µέλος που 
επισκέπτονται.  ∆εδοµένου ότι ορισµένες οµάδες πελατών ενδέχεται να είναι καλά 
πληροφορηµένοι σχετικά µε τα τέλη περιαγωγής, οι φορείς εκµετάλλευσης πρέπει να 
παρέχουν δυνατότητα εύκολης απενεργοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας αυτόµατων 
µηνυµάτων.  

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 33 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(68) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται από τους παρόχους να ενηµερώνουν τους πελάτες 
τους σχετικά µε τα τέλη περιαγωγής και ιδίως σχετικά µε την ευρωχρέωση και τη 
συνολική κατ’ αποκοπήν τιµολόγηση, εφόσον την προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συµβάσεων και κάθε φορά που µεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι πάροχοι της 
χώρας προέλευσης παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής µε κατάλληλα 
µέσα, όπως τα τιµολόγια, το διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις ή απευθείας 
ηλεκτρονικά µηνύµατα. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι ενήµεροι ως προς τη διαθεσιµότητα ⌦ διάθεση 
ρυθµιζόµενων ⌫ τιµολογίων υποκείµενων σε ρύθµιση  για την σχετική περίοδο  
και να αποστέλλουν ευκρινή και αµερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες αυτούς, 
περιγράφοντας τους όρους που διέπουν την ευρωχρέωση και το δικαίωµα να την 
επιλέγουν κατά βούληση. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 40 

(προσαρµοσµένο) 

(69) Ωστόσο ⌦ Επιπλέον ⌫ , θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για τη βελτίωση της 
διαφάνειας των τιµών λιανικής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων, για να 
εξαλειφθεί ιδίως το πρόβληµα των «φουσκωµένων λογαριασµών» το οποίο 
εξακολουθεί να παρακωλύει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και να 
δοθούν στους πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία µέσα παρακολούθησης και 



EL 23   EL 

ελέγχου των δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων. Παροµοίως, δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν εµπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε εφαρµογές ή τεχνολογίες 
που µπορούν να υποκαταστήσουν ή να αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε υπηρεσίες 
περιαγωγής, όπως το οι WiFi, Voice over Internet Protocol (VoIP) και υπηρεσίες 
άµεσων µηνυµάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαµβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες, ώστε να µπορούν να λαµβάνουν και τεκµηριωµένες αποφάσεις. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 41 

(προσαρµοσµένο) 

(70) Ειδικότερα, οι φορείς εκµετάλλευσης κινητών δικτύων θα πρέπει να παρέχουν στους 
⌦ οικείους ⌫ πελάτες της περιαγωγής εξατοµικευµένες πληροφορίες τιµολόγησης 
όσον αφορά τα τέλη που θα τους χρεωθούν για υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων, 
κάθε φορά που χρησιµοποιούν την εν λόγω υπηρεσία κατά την είσοδό τους σε άλλο 
κράτος µέλος. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στο κινητό τους 
τηλέφωνο ή σε άλλη κινητή συσκευή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς 
εύκολης λήψης και κατανόησης. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 42 

(71) Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην κατανόηση των οικονοµικών συνεπειών 
της χρήσης ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων και να µπορούν να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους, ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει παραδείγµατα για τις εφαρµογές της περιαγωγής δεδοµένων, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η φωτογραφία, η φυλλοµέτρηση στο ∆διαδίκτυο, µε 
ενδείξεις για το κατά προσέγγιση µέγεθος από άποψη χρήσης δεδοµένων. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 43 

(προσαρµοσµένο) 

(72) Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι φουσκωµένοι λογαριασµοί, οι πάροχοι θα πρέπει να 
ορίζουν ένα ή περισσότερα µέγιστα χρηµατικά όρια ή/και/ή όρια χρήσης για τις 
δαπάνες των υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων (εκφρασµένα στο νόµισµα στο οποίο 
χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) που πρέπει να παρέχουν ⌦ και τα οποία πρέπει να 
παρέχονται ατελώς ⌫ δωρεάν σε όλους τους πελάτες περιαγωγής µε κατάλληλο 
προειδοποιητικό µήνυµα όταν πλησιάζει το όριο. Μόλις φτάσει το ανώτατο όριο, ο 
πελάτης δεν θα πρέπει πλέον να λαµβάνει και να χρεώνεται για τις συγκεκριµένες 
υπηρεσίες, εκτός εάν ζητήσει ρητά τη συνέχισή τους, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
και τους όρους που αναφέρονται στην κοινοποίηση. Οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει 
να µπορούν να επιλέγουν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να κάνουν χρήση 
οποιουδήποτε από τα µέγιστα αυτά χρηµατικά όρια ή όρια χρήσης ή να µην κάνουν 
χρήση ορίου. Οι πελάτες θα πρέπει αυτοµάτως να υπόκεινται σε προκαθορισµένο 
σύστηµα ορίων, εκτός αν κάνουν ⌦ επιλέξουν ⌫ διαφορετικήά επιλογή. 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 44 

(73) Τα εν λόγω µέτρα διαφάνειας θα πρέπει να θεωρηθούν ελάχιστες διασφαλίσεις για 
τους πελάτες της περιαγωγής και δεν θίγουν τη δυνατότητα των φορέων 
εκµετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες τους ένα φάσµα άλλων 
διευκολύνσεων που θα τους βοηθούν να προβλέπουν και να ελέγχουν τις δαπάνες 
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τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων. Για παράδειγµα, 
πολλοί φορείς εκµετάλλευσης παρέχουν νέες δέσµες κατ’ αποκοπή λιανικών τιµών 
περιαγωγής, που επιτρέπουν την περιαγωγή δεδοµένων σε συγκεκριµένη τιµή για 
συγκεκριµένη περίοδο, έως κάποιο όριο «εύλογης χρήσης». Οµοίως, οι φορείς 
εκµετάλλευσης αναπτύσσουν συστήµατα που επιτρέπουν στους πελάτες περιαγωγής 
να ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για τις σωρευτικές εκκρεµείς οφειλές 
περιαγωγής δεδοµένων. Η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς προϋποθέτει ότι οι εξελίξεις αυτές στις εγχώριες αγορές αντικατοπτρίζονται 
στους εναρµονισµένους κανόνες. 

 
 νέο 

(74) Ωστόσο, µετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που εισήγαγε ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 544/2009, παρατηρήθηκε ότι είναι λιγότερο πιθανό οι πελάτες µε 
προπληρωµένα τιµολόγια να αντιµετωπίσουν «φουσκωµένους λογαριασµούς» για τη 
χρήση υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων, επειδή η διαθέσιµη πίστωση έχει ήδη 
προεπιλεγεί. Επιπλέον, µε την µεταβατική ευρωχρέωση δεδοµένων µε ρυθµιζόµενα 
τιµολόγια για τα τέλη περιαγωγής δεδοµένων, οι καταναλωτές θα επωφελούνται 
επίσης από πρόσθετη προστασία έναντι των υψηλών τιµών των εν λόγω υπηρεσιών. 
Για τους παραπάνω λόγους, οι διατάξεις περί ορίου διακοπής δεν πρέπει να 
εφαρµόζονται σε πελάτες µε προπληρωµένα συµβόλαια. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 34 

(προσαρµοσµένο) 

(75) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων 
βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες εξουσίες για την εποπτεία και 
την επιβολή των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισµού εντός της επικράτειάς τους. 
Θα πΠρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τιµολόγηση υπηρεσιών 
φωνής και δεδοµένων για πελάτες κινητής τηλεφωνίας σε περιαγωγή εντός της 
Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ , συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του ειδικού 
κόστους που σχετίζεται µε τις πραγµατοποιούµενες και εισερχόµενες κλήσεις 
περιαγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και της 
ανάγκης να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω κόστος µπορεί να ανακτηθεί επαρκώς στην 
αγορά χονδρικής, και ότι οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν χρησιµοποιούνται 
για να περιορίσουν την επιλογή εις βάρος των καταναλωτών. Θα πΠρέπει να 
εξασφαλίζουν τη διάθεση στα ενδιαφερόµενα µέρη πληροφοριών προσαρµοσµένων 
στα πρόσφατα δεδοµένα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και να 
δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής κάθε έξι µήνες. Η 
ενηµέρωση θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρίες, σε πελάτες περιαγωγής που 
έχουν συνάψει σύµβαση προπληρωµής, και σε πελάτες περιαγωγής που έχουν 
συνάψει σύµβαση πληρωµής εκ των υστέρων. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 35 

(προσαρµοσµένο) 

(76) Η εντός της ίδιας χώρας ⌦ εγχώρια ⌫ περιαγωγή που πραγµατοποιείται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ , όπου οι άδειες κινητής 
τηλεφωνίας είναι διακριτές από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη χώρα, µπορεί 
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να επωφελείται από µειώσεις τιµών όπως αυτές που ισχύουν στην αγορά υπηρεσιών 
περιαγωγής της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ . Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
δεν θα πρέπει να επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή ⌦ συνεπάγεται δυσµενέστερη 
τιµολογιακή ⌫ µεταχείριση στο ζήτηµα των τιµών για τους πελάτες που 
χρησιµοποιούν υπηρεσίες ⌦ εγχώριας ⌫ περιαγωγής εντός της ίδιας χώρας σε 
αντιδιαστολή µε τους πελάτες που χρησιµοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής ανά την 
Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ . Προς τούτο, οι εθνικές αρχές µπορούν να λαµβάνουν 
πρόσθετα µέτρα που συνάδουν προς το κοινοτικό ⌦ ενωσιακό ⌫ δίκαιο. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 36 

Λόγω του γεγονότος ότι, επιπροσθέτως προς την κινητή φωνητική τηλεφωνία, οι νέες 
υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ο παρών 
κανονισµός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και 
σε αυτές τις υπηρεσίες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί επίσης την αγορά 
υπηρεσιών διαβίβασης δεδοµένων σε περιαγωγή, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 
SMS και MMS. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 37  

(77) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν σύστηµα εφαρµογής κυρώσεων για τις 
περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κανονισµού. 

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 38 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(78) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η καθιέρωση κοινής 
προσέγγισης για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δηµόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όταν µετακινούνται εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ , δεν 
καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιµο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ όταν πραγµατοποιούν ή λαµβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, 
αποβλέποντας έτσι στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µε 
παράλληλη διασφάλιση  ενίσχυση  του ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων 
εκµετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς, ασφαλώς, 
εναρµονισµένα και έγκαιρα από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, µπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό ⌦ ενωσιακό ⌫ επίπεδο, η Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ δύναται 
να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
σΣυνθήκης ⌦ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ⌫ . Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 
 νέο 

(79) Οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις στα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντοµων µηνυµάτων (SMS) και δεδοµένων πρέπει να διατηρηθούν µέχρι να 
καταστούν αποτελεσµατικές οι διαρθρωτικές λύσεις και να αναπτυχθεί επαρκώς ο 
ανταγωνισµός στις αγορές χονδρικής. Επιπλέον, από τις τάσεις στην αγορά προκύπτει 
σαφώς ότι οι υπηρεσίες δεδοµένων θα καταστούν προοδευτικά το σηµαντικότερο 
τµήµα των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, και ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής 



EL 26   EL 

δεδοµένων σε επίπεδο χονδρικής φανερώνουν προς το παρόν τον µεγαλύτερο 
δυναµισµό µε τιµές εύλογα κάτω των υφιστάµενων ρυθµιζόµενων τιµολογίων.  

(80) Πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής σε επαρκώς υψηλά 
επίπεδα, τα οποία δεν θα προκαλούν στρέβλωση των δυνητικών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων των διαρθρωτικών λύσεων και τα οποία θα µπορούν να 
καταργηθούν πλήρως όταν καταστούν αποτελεσµατικές οι διαρθρωτικές προσεγγίσεις 
και έχει καταστεί δυνατή η ανάπτυξη γνήσιας εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, τα 
ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής πρέπει να ακολουθήσουν πτωτική πορεία και στη 
συνέχεια να καταργηθούν.  

 
 717/2007 Αιτιολογική σκέψη 39 

(προσαρµοσµένο) 

Η εν λόγω κοινή προσέγγιση θα πρέπει να καθιερωθεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο 
παρών κανονισµός δύναται, λαµβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση που θα πραγµατοποιήσει η 
Επιτροπή, να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την 
αποτελεσµατικότητα του παρόντος κανονισµού και τη συµβολή του στην εφαρµογή του 
πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και, επίσης, να εξετάσει τον αντίκτυπό του στους µικρότερους παρόχους υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας στην Κοινότητα και τη θέση τους στην αγορά της κοινοτικής περιαγωγής, 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 49 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(81) Η Επιτροπή θα ⌦ πρέπει να ⌫ επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα του 
⌦ παρόντος ⌫ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, όπως τροποποιείται µε τον 
παρόντα κανονισµό, ⌦ µε βάση τους στόχους του ⌫ και τη συµβολή του στην 
υλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου και την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστική θέση των παρόχων κινητών επικοινωνιών διαφόρων µεγεθών, από 
διάφορα µέρη της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ , τις εξελίξεις, τις τάσεις και τη 
διαφάνεια στα τέλη λιανικής και χονδρικής, ⌦ τη σχέση τους µε το πραγµατικό 
κόστος, ⌫ τον βαθµό στον οποίο επιβεβαιώθηκαν οι παραδοχές που γίνονται στην 
εκτίµηση αντικτύπου ⌦ επιπτώσεων ⌫ που συνοδεύει τον παρόντα κανονισµό, 
καθώς επίσης το κόστος της συµµόρφωσης των παρόχων ⌦ φορέων 
εκµετάλλευσης ⌫ και τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να εξετάσει, υπό το πρίσµα των τεχνολογικών εξελίξεων, τη διαθεσιµότητα και την 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή (όπως το 
πρωτόκολλο VoIP ⌦ η πρόσβαση µέσω WiFi ⌫ ). 

 
 544/2009 Αιτιολογική σκέψη 50 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(82) Πριν από την προαναφερθείσα επανεξέταση και για να εξασφαλιστεί η συνεχής 
παρακολούθηση των υπηρεσιών περιαγωγής στην Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ , η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει  ανά διετία  ενδιάµεση έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε µια ⌦ που θα περιλαµβάνει ⌫ γενική 
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επισκόπηση των τελευταίων τάσεων στις υπηρεσίες περιαγωγής και µια ενδιάµεση 
αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του ⌦ παρόντος ⌫ 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 όπως τροποποιείται µε τον παρόντα κανονισµό και 
τις ⌦ δυνητικές ⌫ εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 
 717/2007 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

2 στοιχείο α) (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

1. Με τον παρόντα κανονισµό εισάγεται κοινή προσέγγιση ώστε οι χρήστες δηµόσιων 
δικτύων επικοινωνιών, όταν µετακινούνται εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ , να µην 
καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιµο για υπηρεσίες περιαγωγής στην Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ 
σε σύγκριση µε τις ανταγωνιστικές τιµές που ισχύουν στα κράτη µέλη, κατά την 
πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων, την αποστολή και λήψη µηνυµάτων SMS και κατά τη 
χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας δεδοµένων πακετοµεταγωγής, συµβάλλοντας στην οµαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε παράλληλη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών, ενθάρρυνση του ανταγωνισµού και της διαφάνειας στην αγορά, και παροχή 
τόσο των κινήτρων για καινοτοµία όσο καθώς και των επιλογών του για τον καταναλωτή. 

 Καθορίζονται κανόνες που διασφαλίζουν την πώληση υπηρεσιών περιαγωγής χωριστά από 
τις εγχώριες υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών και οι όροι πρόσβασης χονδρικής στα 
δηµόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών περιαγωγής.  Ο 
παρών κανονισµός θεσπίζει ⌦ επίσης µεταβατικούς ⌫ κανόνες για τα τέλη που δύνανται 
να επιβληθούν από φορείς εκµετάλλευσης κινητών δικτύων για την παροχή ενδοκοινοτικών 
⌦ εντός της Ένωσης ⌫ υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και µηνυµάτων SMS 
που εκκινούν και τερµατίζουν εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και για υπηρεσίες 
επικοινωνιών δεδοµένων πακετοµεταγωγής που χρησιµοποιούνται από πελάτες κατά την 
περιαγωγή σε κινητό δίκτυο επικοινωνιών άλλου κράτους µέλους. Ισχύει τόσο για τα τέλη 
που επιβάλλονται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής όσο και για 
τα τέλη που επιβάλλονται από τους παρόχους της χώρας προέλευσης σε επίπεδο λιανικής. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

2. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας στις τιµές 
και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη χρέωση στους χρήστες υπηρεσιών 
περιαγωγής ανά την Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ . 

 
 717/2007 

3. Ο παρών κανονισµός συνιστά ειδικό µέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 5, 
της οδηγίας πλαισίου. 
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 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

2 στοιχείο β) (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

4. Τα όρια χρέωσης που καθορίζει ο παρών κανονισµός εκφράζονται σε EUR ⌦ ευρώ ⌫ . 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη βάσει των άρθρων 3, 4, 4α και 4β, και των άρθρων 
6α, παράγραφος 3, και 4, παράγραφος 4 6, 7, 8, 9,  11 και 12 , εκφράζονται σε άλλο 
νόµισµα, τα αρχικά όρια σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα καθορίζονται στα νοµίσµατα αυτά, 
για µεν το άρθρο 3 µε την εφαρµογή συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφοράς που ίσχυαν στις 
30 Ιουνίου 2007, για δε τα άρθρα 4α, 4β, 6α παράγραφος 3, και 6α, παράγραφος 4, µε την 
εφαρµογή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που δηµοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου 2009  30 
Μαΐου 2012  από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τους σκοπούς των επακόλουθων µειώσεων των εν λόγω ορίων κατά τα άρθρα 36, 
παράγραφος 2, 47, παράγραφος 2, και 6α, παράγραφος 4  , 8 παράγραφος 1, 11 
παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 2  , οι αναθεωρηµένες τιµές προσδιορίζονται µε την 
εφαρµογή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφοράς που δηµοσιεύονται ένα µήνα πριν από 
την ηµεροµηνία από την οποία ισχύουν οι αναθεωρηµένες τιµές. Οι ίδιες τιµές 
συναλλάγµατος αναφοράς λαµβάνονται ως βάση για την ετήσια αναθεώρηση της αξίας των 
τελών κατά τα άρθρα 4α, 4β και 6α, παράγραφος 3, εφόσον τα τέλη αυτά υπολογίζονται σε 
νοµίσµατα άλλα από το ευρώ. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 της οδηγίας 
για την πρόσβαση, του άρθρου 2 της οδηγίας πλαισίου και του άρθρου 2 της οδηγίας για την 
καθολική υπηρεσία. 

2. Πέραν των ορισµών της παραγράφου 1, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «ευρωχρέωση»: οιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών που 
προβλέπει το άρθρο 47, τα οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει για την παροχή των υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ 
κλήσεων περιαγωγής, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη 
περιαγωγής  υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση  λιανικές υπηρεσίες επίγειας 
δηµόσιας κινητής επικοινωνίας είτε µέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας εικονικού 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε ως µεταπωλητής· 
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γ) «δίκτυο χώρας προέλευσης»: το επίγειο δηµόσιο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που 
βρίσκεται σε κράτος µέλος και χρησιµοποιείται από τον πάροχο χώρας προέλευσης 
για την παροχή υπηρεσιών επίγειας δηµόσιας κινητής επικοινωνίας στον πελάτη 
περιαγωγής· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) (προσαρµοσµένο) 

δ) «περιαγωγή σε κοινοτική ⌦ ενωσιακή ⌫ κλίµακα»: η χρήση κινητού τηλεφώνου ή 
άλλης συσκευής από πελάτη περιαγωγής για πραγµατοποίηση ή λήψη 
ενδοκοινοτικών ⌦ ενδοενωσιακών ⌫ κλήσεων, για την αποστολή ή λήψη 
µηνυµάτων SMS ή για χρήση επικοινωνιών δεδοµένων πακετοµεταγωγής, εντός 
⌦ σε ⌫ κράτους µέλους διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο 
της χώρας προέλευσης του πελάτη, βάσει διακανονισµού µεταξύ του φορέα 
εκµετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκµετάλλευσης 
του δικτύου επίσκεψης· 

ε) «υποκείµενη σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενη ⌫ κλήση περιαγωγής»: η κλήση κινητής 
φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, µε προέλευση από δίκτυο 
επίσκεψης και τερµατισµό σε δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Κοινότητας 
⌦ Ένωσης ⌫ ή παραλαβή ⌦ λήψη ⌫ από πελάτη περιαγωγής, µε προέλευση 
από δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και 
τερµατισµό σε δίκτυο επίσκεψης· 

στ) «πελάτης περιαγωγής»: ο πελάτης παρόχου επίγειων δηµόσιων υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών, µέσω επίγειου δηµόσιου κινητού δικτύου ευρισκόµενου στην 
Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ , του οποίου η σύµβαση ή ο διακανονισµός µε τον πάροχο 
της χώρας προέλευσης επιτρέπει τη χρήση κινητούής τηλεφώνου ή άλλης συσκευής 
για την πραγµατοποίηση ή λήψη κλήσεων, ή την αποστολή ή λήψη µηνυµάτων SMS 
ή τη χρήση επικοινωνιών δεδοµένων πακετοµεταγωγής σε δίκτυο επίσκεψης, βάσει 
διακανονισµού µεταξύ του φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου της χώρας 
προέλευσης και του φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) 

ζ) «δίκτυο επίσκεψης»: το επίγειο δηµόσιο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται 
σε κράτος µέλος εκτός του κράτους του δικτύου της χώρας προέλευσης, που 
επιτρέπει στον πελάτη περιαγωγής την πραγµατοποίηση ή λήψη κλήσεων, την 
αποστολή ή λήψη µηνυµάτων SMS, ή την αποστολή ή λήψη υπηρεσιών δεδοµένων 
πακετοµεταγωγής, βάσει διακανονισµών µε τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου 
της χώρας προέλευσης· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο β) (προσαρµοσµένο) 

η) «ευρωχρέωση SMS»: οποιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών, 
που προβλέπει το άρθρο 4β9, τα οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να 
επιβάλει για την παροχή υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ µηνυµάτων 
SMS περιαγωγής, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο· 
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θ) «µήνυµα SMS»: µήνυµα κειµένου στο πλαίσιο υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων 
(Short Message Service), αποτελούµενο κυρίως από αλφαβητικούς ή/και 
αριθµητικούς χαρακτήρες, δυνάµενο να αποσταλεί µεταξύ κινητών ή/και σταθερών 
αριθµών που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τα εθνικά σχέδια αριθµοδότησης· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο β) (προσαρµοσµένο) 

ι) «ρυθµιζόµενο µήνυµα SMS σε περιαγωγή»: το µήνυµα SMS που αποστέλλεται από 
πελάτη σε περιαγωγή, το οποίο ξεκινά από δίκτυο επίσκεψης και καταλήγει σε 
δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ ή που 
λαµβάνεται από πελάτη περιαγωγής, µε προέλευση δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών 
εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ και τερµατισµό σε δίκτυο επίσκεψης· 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο β) 

ια) «ρυθµιζόµενη υπηρεσία περιαγωγής δεδοµένων»: υπηρεσία περιαγωγής που παρέχει 
τη δυνατότητα µετάδοσης ή λήψης επικοινωνιών δεδοµένων πακετοµεταγωγής από 
πελάτη περιαγωγής, µέσω του κινητού του τηλεφώνου ή άλλης κινητής συσκευής 
ενώ βρίσκεται συνδεδεµένος σε δίκτυο επίσκεψης. Η ρυθµιζόµενη υπηρεσία 
περιαγωγής δεδοµένων δεν περιλαµβάνει τη µετάδοση ή λήψη ρυθµιζόµενων 
κλήσεων ή µηνυµάτων SMS σε περιαγωγή, αλλά αντίθετα περιλαµβάνει τη 
µετάδοση και λήψη µηνυµάτων της υπηρεσίας πολυµεσικών µηνυµάτων (MMS).· 

 
 νέο 

ιβ) «ευρωχρέωση δεδοµένων»: οποιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια 
τελών, που προβλέπει το άρθρο 12, τα οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
δύναται να επιβάλει για την παροχή ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδοµένων, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο· 

ιγ) «εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής»: πάροχος χώρας προέλευσης, διαφορετικός 
από τον φορέα εκµετάλλευσης που παρέχει εγχώριες υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών, η οποία παρέχει σε πελάτη περιαγωγής υπηρεσίες περιαγωγής είτε 
µέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε 
ως µεταπωλητής·  

ιδ) «πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής»: η διάθεση διευκολύνσεων ή/και υπηρεσιών 
σε άλλη επιχείρηση, υπό καθορισµένους όρους, προς το σκοπό της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες λιανικής· 

ιε) «κατοµή περιαγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)»: προδιαµορφωµένα 
χαρακτηριστικά για την παροχή χωριστών υπηρεσιών περιαγωγής, που παρέχεται 
επιπλέον των χαρακτηριστικών για την παροχή εγχώριων υπηρεσιών κινητής στην 
ίδια κάρτα SIM.  
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Άρθρο 3 

Πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής 

1. Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα εύλογα 
αιτήµατα για πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκµετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών και 
µεταπωλητών. Για την παροχή πρόσβασης περιαγωγής χονδρικής εφαρµόζονται οι κανόνες 
των άρθρων 6, 8 και 11 περί ρυθµιζόµενων τιµολογίων περιαγωγής χονδρικής. 

2. Η πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής καλύπτει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του 
δικτύου και τις συνδεόµενες διευκολύνσεις, τις συναφείς υπηρεσίες, το λογισµικό και τα 
συστήµατα πληροφοριών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής στους 
πελάτες. 

3. Το αίτηµα για πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής ικανοποιείται εντός διµήνου από την 
παραλαβή του αιτήµατος από τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου.  

4. Για να εξασφαλιστεί συνεπής ρυθµιστική προσέγγιση στην πρόσβαση χονδρικής για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ο BEREC σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραµµές για τους όρους πρόσβασης χονδρικής προς το σκοπό παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής.  

Άρθρο 4 

Χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής 

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν στους συνδροµητές τους τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντοµων µηνυµάτων (SMS) και δεδοµένων 
οιουδήποτε διασυνδεδεµένου εναλλακτικού φορέα εκµετάλλευσης περιαγωγής.  

2. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης ενηµερώνουν όλους τους 
πελάτες περιαγωγής για την δυνατότητα να διακόψουν την συνδροµή τους από τις 
υφιστάµενες υπηρεσίες περιαγωγής και να επιλέξουν υπηρεσίες περιαγωγής από εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής. Στους πελάτες περιαγωγής παρέχεται δίµηνη περίοδος εντός της οποίας 
πρέπει να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους στον δικό τους πάροχο της χώρας προέλευσης. 
Οι πελάτες περιαγωγής που δεν έχουν εκφράσει την επιλογή τους εντός της εν λόγω περιόδου 
έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής οποιαδήποτε στιγµή, βάσει 
των παραγράφων 3 και 4.  

3. Η επιλογή του πελάτη για εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε 
συναφή συνδροµή ή άλλα πάγια ή επαναλαµβανόµενα τέλη του παρόχου της χώρας 
προέλευσης και µπορεί να συνδυάζεται µε οποιαδήποτε τιµολόγηση σε επίπεδο λιανικής.  

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της επιλογής εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής 
πραγµατοποιείται ατελώς και δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισµούς σχετικά µε στοιχεία της 
συνδροµής πλην της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, συνδροµητών σε εγχώρια δέσµη η οποία περιλαµβάνει 
τιµές περιαγωγής διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την ευρωχρέωση SMS ή την 
ευρωχρέωση δεδοµένων, οπότε ο πάροχος της χώρας προέλευσης µπορεί να καθυστερήσει 
την µετάβαση από την παλαιά στη νέα συνδροµή όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής για 
συγκεκριµένη περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το τρίµηνο.  
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5. Κατά την υπογραφή ή την ανανέωση σύµβασης για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν σε όλους τους πελάτες µεµονωµένα πλήρη 
ενηµέρωση για τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής και διευκολύνουν 
τη σύναψη σύµβασης µε εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής. Οι πελάτες που συνάπτουν 
σύµβαση µε πάροχο χώρας προέλευσης για υπηρεσίες περιαγωγής επιβεβαιώνουν ρητά ότι 
έχουν ενηµερωθεί για την εν λόγω δυνατότητα. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών 
δεν εµποδίζουν τους εµπόρους λιανικής που ενεργούν ως σηµεία πώλησής τους να 
προσφέρουν συµβάσεις για χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής µε εναλλακτικούς παρόχους 
περιαγωγής.  

6. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης ή ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου επίσκεψης δεν 
τροποποιούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής που παρέχει 
εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής κατά τρόπο που να τα διαφοροποιήσουν από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των ποιοτικών παραµέτρων, των υπηρεσιών 
περιαγωγής που παρέχονται από τον πάροχο, ο οποίος παρέχει εγχώριες υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών.  

Άρθρο 5 

Ευκολία της χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής 

Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, η εφαρµογή των τεχνικών λύσεων όσον 
αφορά την ευκολία της χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής υλοποιείται ταυτόχρονα 
ανά την Ένωση. 

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς εκµετάλλευσης 
διασφαλίζουν την λειτουργία των ευκολιών το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες µπορούν να χρησιµοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής και 
χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα εκµετάλλευσης 
περιαγωγής διατηρώντας τον αριθµό του κινητού τους. Για να διευκολύνουν των χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς εκµετάλλευσης µπορούν συγκεκριµένα να 
επιτρέψουν την χρήση «χαρακτηριστικών περιαγωγής ΕΕ» στην ίδια κάρτα SIM και τη 
χρήση του ίδιου τερµατικού παράλληλα µε τις εγχώριες κινητές υπηρεσίες. Η τιµολόγηση της 
διασύνδεσης που σχετίζεται µε την παροχή της εν λόγω ευκολίας είναι κοστοστρεφής και οι 
καταναλωτές δεν επιβαρύνονται µε άµεσες επιβαρύνσεις για τη χρήση της εν λόγω ευκολίας. 

Ο BEREC, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους και σε στενή συνεργασία µε την 
Επιτροπή, καταρτίζει εντός εύλογης περιόδου, που δεν υπερβαίνει το τρίµηνο από την έκδοση 
του παρόντος κανονισµού, κατευθυντήριες γραµµές για εναρµονισµένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής και για εναρµονισµένες διαδικασίες αλλαγής του 
παρόχου των υπηρεσιών περιαγωγής. Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του BEREC, η 
Επιτροπή µπορεί να παρατείνει την εν λόγω περίοδο. 

Εάν απαιτηθεί, η Επιτροπή θα µπορούσε να αναθέσει εντολή σε ευρωπαϊκό φορέα 
τυποποίησης όσον αφορά την προσαρµογή των συναφών προτύπων που απαιτούνται για την 
εναρµονισµένη υλοποίηση της εν λόγω ευκολίας. 
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 717/2007 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 36 

Τέλη χονδρικής για την πραγµατοποίηση υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ 
κλήσεων περιαγωγής 

1. Η µέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκµετάλλευσης ενός δικτύου 
επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου ⌦ της ⌫ χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ⌦ ρυθµιζόµενης ⌫ κλήσης περιαγωγής 
η οποία υπάγεται σε ρύθµιση και µε προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, 
συµπεριλαµβανοµένου, µεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και 
τερµατισµού, δεν υπερβαίνει  από την 1η Ιουλίου 2012  τα 0,30  0,14  EUR ευρώ ανά 
λεπτό. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

4 στοιχείο α) (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Η µέση αυτή χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρµόζεται µεταξύ δύο οιωνδήποτε φορέων και υπολογίζεται βάσει δωδεκαµήνου, ή 
οιουδήποτε βραχύτερου χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί µέχρι το τέλος της περιόδου 
εφαρµογής της ανώτατης µέσης χρέωσης χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή τη λήξη του παρόντος κανονισµού. Η ανώτατη µέση χρέωση χονδρικής 
µειώνεται σε 0,28 EUR και 0,26 EUR στις 30 Αυγούστου 2008 και 1η Ιουλίου 2008 
αντιστοίχως και στη συνέχεια µειώνεται σε 0,22 EUR  0,10 ευρώ  και σε 0,18 EUR 

 0,06 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2010  2013  και την 1η Ιουλίου 2011  2014  
αντιστοίχως.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη µέση χρέωση χονδρικής 
παραµένει στα 0,06 ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισµού.  

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

3. Η µέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που µνηµονεύεται αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λαµβανοµένων εσόδων υπηρεσιών περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής διά του συνολικού αριθµού λεπτών κλήσεως σε περιαγωγή σε επίπεδο 
χονδρικής, και πωλείται για την παροχή κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής εντός της 
Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ από τον οικείο φορέα, στη διάρκεια της κρίσιµης 
⌦ σχετικής ⌫ περιόδου. Στον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης επιτρέπεται να 
διακρίνει µεταξύ χρέωσης κατά τις ώρες αιχµής και εκτός αιχµής. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

4 στοιχείο β) (προσαρµοσµένο) 

Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου 2009, η Η µέση χρέωση χονδρικής στην οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 1 υπολογίζεται µε διαίρεση των συνολικών εσόδων περιαγωγής χονδρικής διά 
του συνολικού αριθµού των λεπτών περιαγωγής χονδρικής, αθροιζόµενων µε ακρίβεια 
δευτερολέπτου, που όντως χρησιµοποιήθηκαν για την παροχή των κλήσεων περιαγωγής 
χονδρικής εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης ⌫ από τον σχετικό φορέα εκµετάλλευσης κατά 
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τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, προσαρµοσµένων έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η 
δυνατότητα του παρόχου του δικτύου επίσκεψης να εφαρµόζει αρχική ελάχιστη περίοδο 
χρέωσης που να µην υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 47 

Τέλη λιανικής για υποκείµενες σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενες ⌫ κλήσεις περιαγωγής 

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους 
πελάτες τους περιαγωγής, ευκρινώς και µε διαφάνεια ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2. Η 
ευρωχρέωση αυτή δεν συνδέεται µε συνδροµή ή άλλα πάγια ή επαναλαµβανόµενα τέλη και 
µπορεί να συνδυάζεται µε οιαδήποτε τιµολόγηση σε επίπεδο λιανικής. 

Με την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης υπενθυµίζουν σε 
καθέναν από τους ⌦ οικείους ⌫ πελάτες τους περιαγωγής, οι οποίοι πριν από τις 30ης 
Ιουνίου 2007 είχαν επιλέξει ειδικό τιµολόγιο ή δέσµη περιαγωγής, τους όρους που 
εφαρµόζονται στο εν λόγω τιµολόγιο ή δέσµη τιµών. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

5 στοιχείο α) 
 νέο 

2. Η τιµή λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης την οποία µπορεί να επιβάλει ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης δύναται στους πελάτες σε περιαγωγή για την παροχή ρυθµιζόµενων 
κλήσεων περιαγωγής, µπορεί να διαφέρει για κάθε κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει 
τα 0,49 EUR  0,32 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε πραγµατοποιούµενη κλήση ή τα 0,24 
EUR  0,11 ευρώ  ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόµενη κλήση  από την 1η Ιουλίου 
2012  . Το ανώτατο όριο τιµής για πραγµατοποιούµενες κλήσεις µειώνεται σε 0,46 EUR 

 0,28 ευρώ  και 0,43 EUR  0,24 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 
αντίστοιχα,  και για τις λαµβανόµενες κλήσεις σε 0,22 EUR και 0,19 EUR στις 
30 Αυγούστου 2008 και την 1η Ιουλίου 2009 αντιστοίχως. Το ανώτατο όριο τιµής για 
πραγµατοποιούµενες κλήσεις µειώνεται σε 0,39 EUR και 0,35 EUR, και για τις 
λαµβανόµενες κλήσεις σε 0,15 EUR και 0,11 EUR  0,10 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2010 και 
την 1η Ιουλίου 2011  2013  αντιστοίχως.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
εν λόγω µέγιστα ρυθµιζόµενα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση παραµένουν σε ισχύ µέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2016.  

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

5 στοιχείο α) (προσαρµοσµένο) 

Αρχής γενοµένης την 1η Ιουλίου 2010, οι Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης δεν επιβάλλουν 
οιοδήποτε τέλος στους πελάτες τους σε περιαγωγή για τη λήψη περιαγοµένων φωνητικών 
µηνυµάτων. Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη των υπόλοιπων χρεώσεων που επιβάλλονται, 
όπως τα τέλη για την ακρόαση τέτοιων µηνυµάτων. 

Από την 1η Ιουλίου 2009, κΚάθε πάροχος της χώρας προέλευσης χρεώνει ανά δευτερόλεπτο 
τους πελάτες σε περιαγωγή για την παροχή οιασδήποτε ρυθµιζόµενης, πραγµατοποιούµενης ή 
λαµβανόµενης, κλήσης περιαγωγής στην οποία εφαρµόζεται ευρωχρέωση. 
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 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

5 στοιχείο α) 

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, ο πάροχος της χώρας προέλευσης µπορεί να 
εφαρµόζει αρχική ελάχιστη περίοδο χρέωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα για 
πραγµατοποιούµενες κλήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ευρωχρέωση. 

 
 717/2007 

3. Σε όλους τους πελάτες περιαγωγής παρέχεται τιµολόγιο κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

3. Μέχρι τις 30ης Ιουλίου 2007, πρέπει να δοθεί σΣε όλους τους πελάτες περιαγωγής 
⌦ παρέχεται ⌫ η δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως την ευρωχρέωση ή οιοδήποτε άλλο 
τιµολόγιο περιαγωγής και να χορηγηθεί ⌦ χορηγείται ⌫ προθεσµία δύο µηνών εντός της 
οποίας θα δύνανται να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης. Το επιλεγέν ⌦ επιλεγόµενο ⌫ τιµολόγιο πρέπει να ενεργοποιείται το 
αργότερο έναν µήνα από τη στιγµή κατά την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
παραλαµβάνει το αίτηµα του πελάτη. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

 Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εφαρµόζουν την ευρωχρέωση σε όλους τους 
υφιστάµενους  Στους πελάτες περιαγωγής, οι οποίοι εντός της περιόδου των δύο µηνών δεν 
προέβησαν σε επιλογή, προσφέρεται αυτοµάτως η ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Ωστόσο οι πελάτες, ⌦ εξαιρουµένων των πελατών ⌫ περιαγωγής οι οποίοι, πριν από τις 
30ης Ιουνίου 2007, είχαν ήδη επιλέξει εκουσίως ειδικό τιµολόγιο ή δέσµη τιµών περιαγωγής 
διαφορετικό από το τιµολόγιο περιαγωγής το ⌦ βάσει του ⌫ οποίου ⌦ επωφελούνται από 
διαφορετικό τιµολόγιο για τις ρυθµιζόµενες κλήσεις περιαγωγής σε σχέση µε εκείνο που ⌫ 
θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην ⌦ εν λόγω ⌫ επιλογή τους και οι οποίοι δεν προέβησαν 
σε επιλογή σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, διατηρούν το τιµολόγιο ή τη δέσµη τιµών 
που είχαν επιλέξει προγενέστερα. 

 
 νέο 

4. Οι πάροχοι χώρας προέλευσης εφαρµόζουν την ευρωχρέωση σε όλους τους νέους πελάτες 
περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως διαφορετικό τιµολόγιο περιαγωγής ή δέσµη για 
υπηρεσίες περιαγωγής η οποία περιλαµβάνει διαφορετικό τιµολόγιο για ρυθµιζόµενες 
κλήσεις περιαγωγής. 



EL 36   EL 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

5 στοιχείο β) 

54. Οι πελάτες περιαγωγής µπορούν να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση υπαγωγής τους 
στην ευρωχρέωση, οιαδήποτε στιγµή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 3. Κάθε τέτοια µεταβολή πρέπει να επέλθει εντός µιας εργάσιµης ηµέρας 
από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή 
περιορισµούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδροµής, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά 
την οποία ο πελάτης περιαγωγής ο οποίος έχει εγγραφεί σε ειδικό πακέτο περιαγωγής που 
περιλαµβάνει περισσότερες της µιας υπηρεσίας περιαγωγής (π.χ. φωνητική, SMS ή/και 
δεδοµένων) επιθυµεί να µεταφερθεί σε ευρωχρέωση, οπότε ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
µπορεί να απαιτήσει από τον πελάτη αυτό να παραιτηθεί από τα οφέλη άλλων στοιχείων της 
δέσµης αυτής. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης µπορεί να καθυστερήσει τη µεταβολή αυτή 
έως ότου το προηγούµενο τιµολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί συγκεκριµένο ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 4α8 

Χρεώσεις χονδρικής για ρυθµιζόµενα µηνύµατα SMS σε περιαγωγή 

1. Από την 1η Ιουλίου 2009  2012  , η µέση χρέωση χονδρικής που µπορεί να επιβάλλει ο 
φορέας εκµετάλλευσης δικτύου επίσκεψης στον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου 
⌦ πάροχο ⌫ της χώρας προέλευσης πελάτη σε περιαγωγή, για την παροχή ρυθµιζόµενου 
περιαγόµενου µηνύµατος SMS που παράγεται στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, δεν υπερβαίνει 
τα 0,04 EUR  0,03 ευρώ  ανά µήνυµα SMS.  Η ανώτατη µέση χρέωση χονδρικής για 
την παροχή ρυθµιζόµενου περιαγόµενου µηνύµατος SMS µειώνεται στα 0,02 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 το ρυθµιζόµενο τέλος χονδρικής για την 
παροχή ρυθµιζόµενων µηνυµάτων SMS περιαγωγής παραµένει στα 0,02 ευρώ κατά τη 
διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισµού.  

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 

2. Το µέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει µεταξύ οιουδήποτε 
ζεύγους φορέων εκµετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάµηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε 
βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να µεσολαβεί µέχρι τη λήξη του παρόντος κανονισµού. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 (προσαρµοσµένο) 

3. Η µέση χρέωση χονδρικής κατά την παράγραφο 1 υπολογίζεται µε τη διαίρεση των 
συνολικών εσόδων χονδρικής του φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης που 
εισπράττει από κάθε φορέα εκµετάλλευσης δικτύου χώρας προέλευσης για την εκκίνηση και 
µετάδοση ρυθµιζόµενων περιαγοµένων µηνυµάτων SMS εντός της Κοινότητας 
⌦ Ένωσης ⌫ κατά την σχετική περίοδο, δια του συνολικού αριθµού των µηνυµάτων αυτών 
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SMS που προήλθαν και µεταδόθηκαν για λογαριασµό του σχετικού φορέα εκµετάλλευσης 
δικτύου χώρας προέλευσης κατά την εν λόγω περίοδο. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

4. Ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου επίσκεψης δεν επιβάλλει στον πάροχο δικτύου της 
χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής καµία χρέωση πλην της σηµειούµενης 
⌦ αναφερόµενης ⌫ στην παράγραφο 1, για τον τερµατισµό ρυθµιζόµενου µηνύµατος SMS 
σε περιαγωγή το οποίο αποστέλλεται σε πελάτη περιαγωγής κατά την περιαγωγή του στο 
δίκτυο επίσκεψης. 

Άρθρο 4β9 

Τέλη λιανικής για ρυθµιζόµενα µηνύµατα SMS σε περιαγωγή 

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης διαθέτουν σε όλους τους πελάτες περιαγωγής, µε 
σαφήνεια και διαφάνεια, ευρωχρέωση SMS όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η 
ευρωχρέωση SMS δεν συνεπάγεται συνδροµή ή άλλα πάγια ή επαναλαµβανόµενα τέλη και 
µπορεί να συνδυάζεται µε οιανδήποτε οποιαδήποτε τιµολόγηση σε επίπεδο λιανικής, µε την 
επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

2. Από την 1η Ιουλίου του 2009  2012  , το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης 
SMS, την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον οικείο πελάτη 
περιαγωγής για υποκείµενο σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενο ⌫ περιαγόµενο µήνυµα SMS το 
οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, µπορεί να ποικίλει για κάθε περιαγόµενο 
µήνυµα SMS, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,11 EUR  0,10 ευρώ  .  Με την επιφύλαξη των 
άρθρων 13 και 19, τα µέγιστα ρυθµιζόµενα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
παραµένουν στα 0,10 ευρώ µέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.  

3. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης δεν επιβάλλουν οιοδήποτε τέλος στους πελάτες τους σε 
περιαγωγή για τη λήψη από αυτούς υποκείµενου σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενου ⌫ 
περιαγόµενου µηνύµατος SMS. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 (προσαρµοσµένο) 

4. Από την 1η Ιουλίου του 2009, οι Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εφαρµόζουν 
αυτοµάτως ευρωχρέωση SMS σε όλους τους υφιστάµενους πελάτες σε περιαγωγή, µε 
εξαίρεση τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει εκουσίως συγκεκριµένη 
χρέωση ή συγκεκριµένη δέσµη περιαγωγής, βάσει της οποίας τυγχάνουν διαφορετικής 
χρέωσης για υποκείµενα σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενα ⌫ περιαγόµενα µηνύµατα SMS, σε 
σχέση µε την χρέωση που θα τους είχε επιβληθεί εάν δεν είχαν κάνει την επιλογή αυτή. 

5. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εφαρµόζουν ευρωχρέωση 
SMS σε όλους τους νέους συνδροµητές περιαγωγής οι οποίοι δεν επιλέγουν εκουσίως 
διαφορετική χρέωση περιαγωγής SMS ή τιµολογιακή δέσµη για υπηρεσίες περιαγωγής η 
οποία περιλαµβάνει διαφορετική χρέωση για τα υποκείµενα σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενα ⌫ 
περιαγόµενα µηνύµατα SMS. 
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 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

6 (προσαρµοσµένο) 

6. Οι πελάτες περιαγωγής µπορούν να ζητήσουν, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την έναρξη ή 
την παύση ισχύος της ευρωχρέωσης. Η µεταβολή αυτή πρέπει να επέλθει εντός µιας 
εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, ατελώς και χωρίς να 
συνεπάγεται όρους ή περιορισµούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδροµής τους πλην της 
περιαγωγής. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης µπορεί να καθυστερήσει τη µεταβολή αυτή 
έως ότου το προηγούµενο τιµολόγιο περιαγωγής να ισχύει για ελάχιστη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Η ευρωχρέωση για SMS µπορεί 
πάντοτε να συνδυάζεται µε ευρωχρέωση. 

7. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2009, το αργότερο, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης ενηµερώνουν 
καθένα από τους πελάτες περιαγωγής για την ευρωχρέωση SMS, για το γεγονός ότι θα 
εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2009 το αργότερο σε όλους τους πελάτες περιαγωγής οι 
οποίοι δεν έχουν επιλέξει εκουσίως ειδική χρέωση ή πακέτο που να εφαρµόζεται σε 
υποκείµενα σε ρύθµιση µηνύµατα, και για το δικαίωµά τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται 
από την ευρωχρέωση SMS σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 6. 

Άρθρο 4γ10 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθµιζόµενων µηνυµάτων SMS σε περιαγωγή 

Κανένας πάροχος χώρας προέλευσης ή φορέας εκµετάλλευσης δικτύου επίσκεψης δεν 
µεταβάλλει τα τεχνικά χαρακτηριστικά υποκείµενων σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενων ⌫ 
περιαγοµένων µηνυµάτων κατά τρόπο που να τα διαφοροποιεί από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά µηνυµάτων SMS που παρέχονται στην εγχώρια αγορά. 

 
 νέο 

Άρθρο 11 

Τέλη χονδρικής για ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων 

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το µέσο τέλος χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκµετάλλευσης 
δικτύου επίσκεψης µπορεί να επιβάλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη σε 
περιαγωγή για την παροχή ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων µέσω του εν 
λόγω δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας ύψους 0,30 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 EUR από την 1η Ιουλίου 2010, και 0,10 EUR από την 1η Ιουλίου 2011, 
ανά megabyte µεταδιδοµένων δεδοµένων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 το µέγιστο µέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων παραµένει 
στα 0,10 ευρώ ανά megabyte µεταδιδόµενων δεδοµένων κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισµού.  

2. Το µέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει µεταξύ οιουδήποτε 
ζεύγους φορέων εκµετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάµηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε 
βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να µεσολαβεί µέχρι τη λήξη του παρόντος κανονισµού. 

3. Το µέσο τέλος χονδρικής το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται µε τη 
διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής που εισπράττει ο φορέας εκµετάλλευσης του 
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δικτύου επίσκεψης από κάθε πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής για την παροχή ρυθµιζόµενων 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων κατά την υπό εξέταση περίοδο διά του συνολικού αριθµού 
megabyte που καταναλώνονται όντως για την παροχή των υπηρεσιών αυτών κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου συναθροιζόµενα και εκφραζόµενα σε kilobyte. 

Άρθρο 12 

Τέλη λιανικής για ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων 

1. Οι πάροχοι περιαγωγής διαθέτουν σε όλους τους δικούς τους πελάτες περιαγωγής, µε 
σαφήνεια και διαφάνεια, ευρωχρέωση δεδοµένων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η εν 
λόγω ευρωχρέωση δεν συνδέεται µε συνδροµή ή µε άλλα πάγια ή επαναλαµβανόµενα τέλη 
και µπορεί να συνδυάζεται µε οιαδήποτε τιµολόγηση σε επίπεδο λιανικής. 

Με την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης υπενθυµίζουν σε 
καθέναν από τους πελάτες τους περιαγωγής, οι οποίοι πριν από τις 30 Ιουνίου 2012 είχαν 
επιλέξει ειδικό τιµολόγιο ή δέσµη περιαγωγής, τους όρους που εφαρµόζονται στο εν λόγω 
τιµολόγιο ή δέσµη τιµών. 

2. Από την 1η Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης δεδοµένων, το 
οποίο µπορεί να χρεώσει ο πάροχος της χώρας προέλευσης τον πελάτη του περιαγωγής για 
την παροχή ρυθµιζόµενης περιαγωγής δεδοµένων, δεν υπερβαίνει τα 0,90 ευρώ ανά 
megabyte. Η ανώτατη τιµή για χρησιµοποιούµενα δεδοµένα µειώνεται στα 0,70 ευρώ και στα 
0,50 ανά χρησιµοποιούµενο megabyte την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 
αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα µέγιστα ρυθµιζόµενα τέλη λιανικής 
παραµένουν στα 0,50 ευρώ ανά χρησιµοποιούµενο megabyte µέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. 

Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει τους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή κάθε 
ρυθµιζόµενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδοµένων στην οποία εφαρµόζεται η ευρωχρέωση 
δεδοµένων ανά kilobyte. 

3. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εφαρµόζουν αυτοµάτως 
ευρωχρέωση δεδοµένων σε όλους τους υφιστάµενους πελάτες σε περιαγωγή, µε εξαίρεση 
εκείνους τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει συγκεκριµένη χρέωση ή 
δέσµη περιαγωγής, βάσει της οποίας επωφελούνται διαφορετικής χρέωσης για τις 
ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων, σε σχέση µε την χρέωση που θα τους είχε 
επιβληθεί εάν δεν είχαν κάνει την επιλογή αυτή. 

4. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εφαρµόζουν ευρωχρέωση 
δεδοµένων σε όλους τους νέους συνδροµητές περιαγωγής οι οποίοι δεν επιλέγουν εκουσίως 
διαφορετική χρέωση περιαγωγής δεδοµένων ή τιµολογιακή δέσµη για υπηρεσίες περιαγωγής 
η οποία περιλαµβάνει διαφορετική χρέωση για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδοµένων. 

5. Οι πελάτες περιαγωγής µπορούν να ζητήσουν, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την έναρξη ή 
την παύση ισχύος της ευρωχρέωσης δεδοµένων. Η µεταβολή αυτή πρέπει να επέλθει εντός 
µιας εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, ατελώς και χωρίς να 
συνεπάγεται όρους ή περιορισµούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδροµής τους πλην της 
περιαγωγής. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης µπορεί να καθυστερήσει τη µεταβολή αυτή 
έως ότου το προηγούµενο τιµολόγιο περιαγωγής να ισχύσει για ελάχιστη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Η ευρωχρέωση δεδοµένων µπορεί 
πάντοτε να συνδυάζεται µε ευρωχρέωση για SMS και µε ευρωχρέωση. 
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6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, το αργότερο, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης ενηµερώνουν 
όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής ατοµικά για την ευρωχρέωση δεδοµένων, για το 
γεγονός ότι θα εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2012 το αργότερο σε όλους τους πελάτες 
περιαγωγής οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει εκουσίως ειδική χρέωση ή πακέτο που να 
εφαρµόζεται σε ρυθµιζόµενες υπηρεσίες δεδοµένων, και για το δικαίωµά τους να 
ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την εν λόγω ευρωχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

Άρθρο 13 

Όροι για την πρώιµη µη εφαρµογή των ανώτατων τελών χονδρικής και λιανικής 

1. Για να αξιολογήσει την ανάπτυξη των αγορών περιαγωγής από πλευράς ανταγωνισµού, ο 
BEREC συλλέγει τακτικά στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη των τελών χονδρικής και λιανικής 
για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και δεδοµένων. Τα εν λόγω στοιχεία 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Η Επιτροπή τα δηµοσιοποιεί. 

2. Εάν, µετά τις 30 Ιουνίου 2018, ο µέσος όρος των τελών χονδρικής για µια από τις 
υπηρεσίες περιαγωγής (φωνή, SMS ή δεδοµένα) για µη ισόρροπη κίνηση µεταξύ φορέων 
εκµετάλλευσης που δεν ανήκουν στον ίδιο όµιλο είναι µικρότερος ή ίσος προς το 75% των 
µέγιστων τελών χονδρικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 8 
παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα µέγιστα τέλη χονδρικής για την οικεία 
υπηρεσία περιαγωγής παύουν να ισχύουν. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, βάσει των στοιχείων της αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν πληρούται ο εν 
λόγω όρος, και εάν αυτό ισχύει, δηµοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στην σειρά C της Επίσηµης 
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία µε βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα µέγιστα τέλη χονδρικής για την οικεία υπηρεσία. 

3. Εάν, µετά την εφαρµογή της χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 και πριν από την 1η Ιουλίου 2016, το µέσο τέλος λιανικής στο επίπεδο της 
Ένωσης µειωθεί κάτω του 75% των µέγιστων τελών λιανικής που προβλέπονται στα άρθρα 7 
παράγραφος 2, 9 παράγραφος 2, και 12 παράγραφος 2, τα µέγιστα τέλη λιανικής για τις 
οικείες υπηρεσίες περιαγωγής παύουν να ισχύουν. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, βάσει των στοιχείων της αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν πληρούται ο εν 
λόγω όρος, και εάν αυτό ισχύει, δηµοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στην σειρά C της Επίσηµης 
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία µε βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα µέγιστα τέλη λιανικής για την οικεία υπηρεσία. 

4. Τα συναφή µέγιστα τέλη παύουν να ισχύουν από την πρώτη ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί την δηµοσίευση των στοιχείων µε βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι 
όροι των παραγράφων 2 ή 3 αντίστοιχα. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

8 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 614 

∆ιαφάνεια των τελών λιανικής για ⌦ ρυθµιζόµενα ⌫ κλήσεις και µηνύµατα SMS σε 
περιαγωγή που υπόκεινται σε ρύθµιση 
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1. Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής ότι χρεώνεται µε τέλη περιαγωγής όταν 
πραγµατοποιεί ή λαµβάνει κλήση, ή όταν αποστέλλει µήνυµα SMS, κάθε πάροχος της χώρας 
προέλευσης παρέχει αυτοµάτως στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε κράτος µέλος 
διαφορετικό από το κράτος του δικτύου της χώρας προέλευσής του και πλην των 
περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης έχει ενηµερώσει τον πάροχο της χώρας προέλευσης ότι 
δεν επιθυµεί την υπηρεσία αυτή, - µέσω µηνύµατος SMS, - χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και ατελώς, εξατοµικευµένες βασικές πληροφορίες τιµολόγησης σχετικά µε τα 
τέλη περιαγωγής (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για την πραγµατοποίηση 
και λήψη κλήσεων και την αποστολή µηνυµάτων SMS από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος 
µέλος που επισκέπτεται. 

Οι εξατοµικευµένες αυτές βασικές πληροφορίες τιµολόγησης περιλαµβάνουν τις ανώτατες 
επιβαρύνσεις για τον πελάτη βάσει του τιµολογιακού καθεστώτος σχετικά µε: 

α) την πραγµατοποίηση κλήσεων εντός της χώρας επίσκεψης και προς το κράτος µέλος 
του δικτύου της χώρας προέλευσης, καθώς και για τις λαµβανόµενες κλήσεις· και 

β) την αποστολή ρυθµιζόµενων µηνυµάτων SMS σε περιαγωγή κατά τη διαµονή στο 
κράτος µέλος επίσκεψης. 

Περιλαµβάνουν επίσης τον αριθµό χωρίς χρέωση ⌦ ατελούς κλήσης ⌫ στον οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 2 για τη λήψη λεπτοµερέστερων πληροφοριών και πληροφοριών 
σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης µε την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης 112, χωρίς χρέωση ⌦ ατελώς ⌫ . 

 Μετά από κάθε µήνυµα, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να ενηµερώσει τον πάροχο 
της χώρας προέλευσης, ατελώς και εύκολα, ότι δεν απαιτεί την αυτόµατη υπηρεσία 
µηνυµάτων.  Πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται την αυτόµατη υπηρεσία 
µηνυµάτων έχει, ανά πάσα στιγµή και ατελώς, το δικαίωµα να ζητήσει από τον πάροχο της 
χώρας προέλευσης να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή. 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν σε πελάτες µε ολική ή µερική απώλεια της 
όρασης τις βασικές αυτές εξατοµικευµένες τιµολογιακές πληροφορίες αυτοµάτως, µε 
φωνητική κλήση, ατελώς, εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες αυτούς. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

8 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πελάτες, όπου κι αν βρίσκονται στην Κοινότητα 
⌦ Ένωση ⌫ , έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν και να λάβουν ατελώς λεπτοµερέστερες 
εξατοµικευµένες πληροφορίες τιµολόγησης για τα τέλη περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο 
επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας στο δίκτυο επίσκεψης, ⌦ µηνύµατα ⌫ SMS, 
MMS και άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας και δεδοµένων, καθώς και πληροφορίες για τα µέτρα 
διαφάνειας που εφαρµόζονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, µέσω κλήσης κινητής 
φωνητικής τηλεφωνίας, ή µέσω µηνύµατος SMS. Το σχετικό αίτηµα πραγµατοποιείται σε 
γραµµή χωρίς χρέωση ⌦ ατελούς κλήσης ⌫ την οποία έχει καθορίσει προς το σκοπό αυτό 
ο πάροχος της χώρας προέλευσης.  Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για 
συσκευές τύπου µηχανής προς µηχανή (M2M) που χρησιµοποιούν κινητές επικοινωνίες.  
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3. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης ενηµερώνουν πλήρως όλους τους χρήστες, κατά την 
εγγραφή της συνδροµής, για τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής, ιδίως όσον αφορά την 
ευρωχρέωση, και την ευρωχρέωση για SMS  και την ευρωχρέωση δεδοµένων . 
Ενηµερώνουν επίσης τους πελάτες περιαγωγής για τις πρόσφατες προσαρµογές ισχυόντων 
τελών περιαγωγής, χωρίς καθυστέρηση και κάθε φορά που σηµειώνεται αλλαγή στα τέλη 
αυτά. 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν την 
ενηµέρωση όλων των πελατών περιαγωγής σχετικά µε την ύπαρξη της ευρωχρέωσης, και της 
ευρωχρέωσης για SMS  και της ευρωχρέωσης δεδοµένων  . Ειδικότερα, γνωστοποιούν σε 
όλους τους πελάτες περιαγωγής µέχρι την 30η Ιουλίου 2007 τους όρους που αφορούν στην 
ευρωχρέωση, και µέχρι την 30ή Ιουνίου 2009 τους όρους που αφορούν στην ευρωχρέωση για 
SMS  και µέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 τους όρους που αφορούν την ευρωχρέωση δεδοµένων 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 12  , σε κάθε περίπτωση µε σαφή και αµερόληπτο τρόπο. 
Στη συνέχεια, αποστέλλουν υπενθύµιση σε εύλογα χρονικά διαστήµατα σε όλους τους 
πελάτες που έχουν επιλέξει άλλη χρέωση. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 6a15 

∆ιαφάνεια και µηχανισµοί διασφάλισης για ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδοµένων ⌦ λιανικής ⌫ 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης εξασφαλίζουν ότι οι ⌦ οικείοι ⌫ πελάτες τους σε 
περιαγωγή τηρούνται επαρκώς ενήµεροι, τόσο πριν όσο και µετά τη σύναψη της σύµβασης, 
για τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ µέρους τους χρήση ρυθµιζόµενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδοµένων, µε τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση από τους πελάτες των 
οικονοµικών επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους δίνει ⌦ παρέχει ⌫ τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για ρυθµιζόµενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδοµένων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.  Οι µηχανισµοί διασφάλισης της 
παραγράφου 3 δεν ισχύουν για πελάτες µε σύµβαση προπληρωµής.  

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι του κράτους προέλευσης ενηµερώνουν τους πελάτες τους, πριν 
από τη σύναψη της σύµβασης και στη συνέχεια σε τακτική βάση, σχετικά µε τον κίνδυνο 
αυτόµατης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και τηλεφόρτωσης δεδοµένων περιαγωγής. Επιπλέον, 
οι πάροχοι του κράτους προέλευσης εξηγούν στους πελάτες τους, µε τρόπο σαφή και 
κατανοητό, πώς να απενεργοποιούν τις συγκεκριµένες αυτόµατες συνδέσεις περιαγωγής 
δεδοµένων προκειµένου να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδοµένων. 
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9 (προσαρµοσµένο) 

2. Από την 1η Ιουλίου 2009, το αργότερο, ο Ο πάροχος της χώρας προέλευσης ενηµερώνει µε 
αυτόµατο µήνυµα τον πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιµοποιεί την υπηρεσία περιαγωγής και 
παρέχει εξατοµικευµένες βασικές τιµολογιακές πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων στον εν λόγω πελάτη στο σχετικό 
κράτος µέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν 
επιθυµεί την ενηµέρωση αυτή. 
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Οι εν λόγω βασικές εξατοµικευµένες τιµολογιακές πληροφορίες παραδίδονται στο κινητό 
τηλέφωνο ή άλλου είδους συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, για παράδειγµα µε µήνυµα 
SMS, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή αναδυόµενο παράθυρο στον υπολογιστή, κάθε φορά που ο 
πελάτης εισέρχεται σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο 
προέλευσής του και ενεργοποιεί για πρώτη φορά ρυθµιζόµενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδοµένων στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγµή που ο 
πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί ρυθµιζόµενη υπηρεσία περιαγωγής, µε κατάλληλο τρόπο 
που να διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη κατανόηση. 

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον πάροχο της χώρας προέλευσής του ότι δεν απαιτεί την 
αυτόµατη τιµολογιακή ενηµέρωση έχει το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή και ατελώς, να 
απαιτήσει από τον πάροχο της χώρας προέλευσης την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 

3. Έως την 1η Μαρτίου 2010 Κκάθε πάροχος της χώρας προέλευσης παρέχει σε όλους τους 
πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να επιλέξουν ⌦ εκουσίως και ατελώς ⌫ χωρίς χρέωση 
τη χρήση ευκολίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη συνολική κατανάλωσή τους 
εκφρασµένη σε όγκο δεδοµένων ή στο νόµισµα τιµολόγησης του πελάτη περιαγωγής, για τις 
οφειλόµενες δαπάνες παροχής ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων, µε την 
οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές 
δαπάνες ρυθµιζόµενων υπηρεσιών δεδοµένων για µια ορισµένη περίοδο δεν υπερβαίνουν το 
προκαθορισµένο οικονοµικό όριο. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 

Προς τούτο, ο πάροχος της χώρας προέλευσης διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα 
χρηµατικά όρια για συγκεκριµένες περιόδους χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα 
ενηµερώνονται εκ των προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους δεδοµένων. Ένα από τα όρια 
αυτά (το προκαθορισµένο οικονοµικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά να µην υπερβαίνει τα 
50 EUR ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για µηνιαία περίοδο τιµολόγησης. 

Εναλλακτικά, ο πάροχος του κράτους προέλευσης µπορεί να καθορίσει όρια εκφρασµένα σε 
όγκο δεδοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενηµερώνονται εκ των προτέρων για 
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τα αντίστοιχα χρηµατικά ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισµένο όριο όγκου 
δεδοµένων) πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηµατικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 EUR ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) για µηνιαία περίοδο τιµολόγησης. 

Επιπλέον, ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής 
άλλα όρια µε διαφορετικά, δηλαδή υψηλότερα ή χαµηλότερα µέγιστα µηνιαία χρηµατικά 
όρια. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 

Έως την 1η Ιουλίου 2010, τΤο προκαθορισµένο όριο του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου 
εφαρµόζεται σε όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο όριο. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης µεριµνούν επίσης για την αποστολή ειδοποίησης στο 
κινητό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή του πελάτη, για παράδειγµα µε µήνυµα SMS, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ⌦ µήνυµα ⌫ , ή αναδυόµενο παράθυρο στον υπολογιστή, όταν 
οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων έχουν φτάσει το 80 % του µέγιστου χρηµατικού ορίου ή 
ορίου χρήσης που έχει συµφωνηθεί. Οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από τον 
οικείο φορέα εκµετάλλευσης να σταµατήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και 
έχουν το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή και χωρίς χρέωση ⌦ ατελώς ⌫ , να ζητήσουν από τον 
πάροχο της χώρας προέλευσης την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας. 

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω χρηµατικού ορίου ή ορίου χρήσης, αποστέλλεται 
ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. Στην 
ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης 
περιαγωγής εάν επιθυµεί τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων, καθώς 
και το σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη µονάδα που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης 
περιαγωγής δεν ανταποκριθεί όπως ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης παύει αµέσως την παροχή και τη χρέωση του πελάτη για ρυθµιζόµενες 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδοµένων, εκτός εάν και µέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση 
ή την ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

9 (προσαρµοσµένο) 

Από την 1η Νοεµβρίου 2010, κKάθε φορά που ένας πελάτης περιαγωγής ζητεί να επιλέξει ή 
να αφαιρέσει τη λειτουργία χρηµατικού ορίου ή ορίου χρήσης, η σχετική αλλαγή πρέπει να 
πραγµατοποιείται εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την παραλαβή της αίτησης, χωρίς 
χρέωση ⌦ ατελώς ⌫ , και να µην συνεπάγεται όρους ή περιορισµούς που αφορούν άλλα 
στοιχεία της συνδροµής. 

4. Από την 1η Ιουλίου του 2009: 
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 α) Το µέσο τέλος χονδρικής το οποίο ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
µπορεί να επιβάλει στον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης 
του πελάτη σε περιαγωγή για την παροχή ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδοµένων µέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας 
ύψους 1,00 EUR την 1η Ιουλίου 2009, 0,80 EUR την 1η Ιουλίου 2010, 
και 0,50 EUR την 1η Ιουλίου 2011, ανά megabyte µεταδιδοµένων δεδοµένων. Η 
εφαρµογή του ορίου αυτού ασφαλείας δεν οδηγεί σε στρέβλωση ή περιορισµό του 
ανταγωνισµού στη χονδρική αγορά περιαγωγής δεδοµένων σύµφωνα µε το 
άρθρο 8(2)(β) της (οδηγίας-πλαίσιο. 

 β) Το µέσο αυτό τέλος χονδρικής ισχύει µεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων 
εκµετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάµηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε 
βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να µεσολαβεί µέχρι τη λήξη του παρόντος 
κανονισµού. 

 γ) Το µέσο τέλος χονδρικής στο οποίο αναφέρεται το σηµείο α) υπολογίζεται µε τη 
διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής που εισπράττει ο φορέας εκµετάλλευσης 
του δικτύου επίσκεψης από κάθε φορέα εκµετάλλευσης δικτύου χώρας προέλευσης 
για την παροχή ρυθµιζόµενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδοµένων κατά την υπό 
εξέταση περίοδο διά του συνολικού αριθµού megabyte που καταναλώνονται όντως 
για την παροχή των υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου 
συναθροιζόµενα και εκφραζόµενα σε kilobyte. 

 
 717/2007 

Άρθρο 716 

Εποπτεία και επιβολή 

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

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

10 στοιχείο α) 
 νέο 

2. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θέτουν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιηµένα στοιχεία 
για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως των άρθρων 36 έως , 47, 4a8, 4b9, 

 11  και 6a  12  έτσι ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα 
στοιχεία αυτά. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

3. ⌦ Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της επανεξέτασης ⌫ κατά το άρθρο 11, οι εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές, προετοιµάζοντας την επανεξέταση παρακολουθούν τις εξελίξεις στα τέλη 
χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής 
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τηλεφωνίας και µετάδοσης δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων ⌦ καθώς και ⌫ των 
υπηρεσιών SMS και MMS, συµπεριλαµβανοµένων των εξόχως αποκέντρων περιοχών κατά 
την έννοια του άρθρου 299, παράγραφος 2 349, της Συνθήκης. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές 
επαγρυπνούν επίσης για την εξέταση της ιδιαίτερης περίπτωσης της ακούσιας περιαγωγής σε 
διασυνοριακές περιφέρειες γειτονικών κρατών µελών και παρακολουθούν εάν οι τεχνικές 
καθοδήγησης της κίνησης χρησιµοποιούνται εις βάρος των πελατών. ∆ηµοσιεύουν ανά 
εξάµηνο τα αποτελέσµατα της εν λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή, καθώς και χωριστή 
πληροφόρηση για επιχειρήσεις, πελάτες µε σύµβαση προπληρωµής και πελάτες µε σύµβαση 
πληρωµής εκ των υστέρων. 

4. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από επιχειρήσεις που 
υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, να υποβάλλουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες µε την εφαρµογή και την επιβολή της εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αµέσως, κατόπιν 
αιτήµατος, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τον βαθµό λεπτοµέρειας που απαιτεί η 
εθνική κανονιστική αρχή. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

10 στοιχείο β) (προσαρµοσµένο) 

5. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές δύνανται να παρεµβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση 
της συµµόρφωσης µε τον παρόντα κανονισµό. Ειδικότερα, οσάκις εφόσον απαιτείται, κάνουν 
χρήση των εξουσιών δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση για να παρέχουν 
την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση ώστε να διασφαλίζεται διατερµατική 
συνδετικότητα και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών περιαγωγής, για παράδειγµα όταν οι 
συνδροµητές αδυνατούν να ανταλλάξουν υποκείµενα σε ρύθµιση ⌦ ρυθµιζόµενα ⌫ 
περιαγόµενα µηνύµατα SMS µε συνδροµητές επίγειου κινητού δικτύου σε άλλο κράτος µέλος 
λόγω απουσίας διακανονισµού που να παρέχει τη δυνατότητα παράδοσης των µηνυµάτων 
αυτών. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

6. Οσάκις ⌦ Εφόσον ⌫ εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει παραβίαση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, µπορεί να απαιτεί την άµεση παύση 
της παραβίασης. 

Άρθρο 817 

Επίλυση διαφορών 

1. Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό µεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε κράτος µέλος, εφαρµόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που 
καθορίζονται µε τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας πλαισίου. 

2. Σε περίπτωση διαφοράς που δεν έχει επιλυθεί στην οποία εµπλέκεται καταναλωτής ή 
τελικός χρήστης και αφορά θέµα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιµες εξώδικες 
⌦ εξωδικαστικές ⌫ διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά το άρθρο 34 της οδηγίας για την 
καθολική υπηρεσία. 
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 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

11  
 νέο 

Άρθρο 918 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο 
µέτρο που να διασφαλίζει την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Μαρτίου 2008, ή στην περίπτωση των 
συµπληρωµατικών απαιτήσεων που εισάγονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3, στο 
άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 4, και στα άρθρα 4α, 4β,4γ, 6, 6α και 7 µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 544/200915, το αργότερο στις 30 Μαρτίου 2010  2012  και κοινοποιούν αµελλητί 
κάθε µεταγενέστερη σχετική τροποποίηση. 

 
 717/2007 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) 

Στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαισίου) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 

«5. Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες ισχύουν υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών 
µέτρων που θεσπίζονται για την κανονιστική ρύθµιση της διεθνούς περιαγωγής των 
δηµοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας.» 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

12 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 1119 

Επανεξέταση 

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισµού και, µετά ⌦ έπειτα ⌫ 
από δηµόσια διαβούλευση, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011  2015  . Η Επιτροπή αξιολογεί ειδικότερα εάν 
επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
επανεξετάζει µεταξύ άλλων: 

                                                 
15 ΕΕ L 167της 29 Ιουνίου 2009, σ. 12. 
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– τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής 
υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών δεδοµένων, και την 
αντίστοιχη ανάπτυξη των ⌦ υπηρεσιών ⌫ κινητών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό 
επίπεδο στα κράτη µέλη, τόσο για πελάτες µε σύµβαση προπληρωµής όσο και για 
πελάτες µε σύµβαση πληρωµής εκ των υστέρων, χωριστά, καθώς και της ποιότητας 
και της ταχύτητας των υπηρεσιών αυτών· 

– τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων όσων 
παρέχονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή (φωνή, SMS και δεδοµένα), ιδιαίτερα 
υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων· 

– το βαθµό στον οποίο οι καταναλωτές έχουν επωφεληθεί από ⌦ πραγµατικές ⌫ 
µειώσεις στην τιµή των υπηρεσιών περιαγωγής ή διαφορετικά ⌦ κατ' άλλον 
τρόπο ⌫ από τις µειώσεις του κόστους της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής, καθώς 
και από την ποικιλία τιµών και προϊόντων για καταναλωτές µε διαφορετικά πλαίσια 
κλήσης· 

– το βαθµό του ανταγωνισµού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 
ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των µικρότερων, ανεξάρτητων ή 
νεοεισερχοµένων παρόχων, συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών που έχουν για τον 
ανταγωνισµό οι εµπορικές συµφωνίες και ο βαθµός αλληλοσύνδεσης των παρόχων· 

 
 νέο 

- την έκταση στην οποία από τις διαρθρωτικές λύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 
και 4 έχουν προκύψει αποτελέσµατα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην 
αγορά περιαγωγής. 

 
 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

12 

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης µεθόδους άλλες από τη ρύθµιση των τιµών, που θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς περιαγωγής, στο 
πλαίσιο δε αυτό λαµβάνει υπόψη ανεξάρτητη ανάλυση που πραγµατοποιεί µια ένωση 
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με βάση την ανωτέρω 
αξιολόγηση η Επιτροπή υποβάλλει σχετικές συστάσεις. 

 
 νέο 

2. Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα διαρθρωτικά µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό δεν επαρκούν για την προώθηση του ανταγωνισµού στην αγορά περιαγωγής υπέρ 
των ευρωπαίων καταναλωτών, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την αντιµετώπιση της εν λόγω κατάστασης. Η Επιτροπή 
εξετάζει ιδίως, εάν απαιτείται η τροποποίηση των διαρθρωτικών µέτρων ή η παράταση 
κάποιου από τα µέγιστα τέλη λιανικής που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12. 
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 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

12 (προσαρµοσµένο) 

3. Επιπλέον, η Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 ⌦ µετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού ⌫ , συντάσσει ενδιάµεση ⌦ η Επιτροπή υποβάλλει, ανά διετία 
µετά την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ⌫ έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ⌦ σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού. Στην 
έκθεση ⌫ , στην οποία συνοψίζεται η εποπτεία της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Κοινότητα ⌦ Ένωση ⌫ και αξιολογείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του 
⌦ παρόντος ⌫ κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης µνείας στα ζητήµατα στα οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 1. 

 
 717/2007 

Άρθρο 1220 

Απαιτήσεις κοινοποίησης 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, τα ονόµατα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών που 
είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή καθηκόντων βάσει του παρόντος κανονισµού. 

 
  

Άρθρο 21 

Καταργούµενες διατάξεις 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 καταργείται. 

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα 
κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο 
παράρτηµα ΙΙ. 

 
 717/2007 
1 544/2009 άρθρο 1 παράγραφος 

14 
 νέο 

Άρθρο 1322 

Έναρξη ισχύος και λήξη 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσής του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 1 2012   2022  . 



EL 50   EL 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

[…] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος 
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ I 

Καταργούµενος κανονισµός µε την τροποποίησή του 
(αναφερόµενος στο άρθρο 22) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

(EE L 171 της 29.6.2007, σ. 
32) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

(EE L 167 της 29.6.2009, σ. 
12) 

_____________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ια) Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ια) 

- Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία ιβ) έως ιε) 

- Άρθρα 3, 4 και 5 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 3 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο - 

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 

Άρθρο 4 παράγραφος 4 Άρθρο 7 παράγραφος 4 

Άρθρο 4α Άρθρο 8 

Άρθρο 4β Άρθρο 9 

Άρθρο 4β παράγραφος 7 - 

Άρθρο 4γ Άρθρο 10 

- Άρθρο 11 

- Άρθρο 12 

- Άρθρο 13 

Άρθρο 6 Άρθρο 14 
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Άρθρο 6α Άρθρο 15 

Άρθρο 6α παράγραφος 4 - 

Άρθρο 7 Άρθρο 16 

Άρθρο 8 Άρθρο 17 

Άρθρο 9 Άρθρο 18 

Άρθρο 10 - 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση Άρθρο 19 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
πρώτη έως τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 
πρώτη έως τέταρτη περίπτωση 

- Άρθρο 19 παράγραφος 1 πέµπτη περίπτωση 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 19 παράγραφος 2 

Άρθρο 12 Άρθρο 20 

- Άρθρο 21 

Άρθρο 13 Άρθρο 22 

_____________ 


