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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με 
την ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου.

Η επιτροπή IMCO θα συμβάλει στις εργασίες του Κοινοβουλίου για την εν λόγω πρόταση με 
την έκδοση νομοθετικής γνωμοδότησης με αποκλειστική αρμοδιότητα για θέματα που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα των χρηστών και την προστασία των καταναλωτών και 
συντρέχουσα αρμοδιότητα με την ITRE για θέματα «ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο». Η 
επιτροπή θα εκφράσει επίσης τις απόψεις της για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές 
στην προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για την περιαγωγή, αλλά θα τις διατυπώσει 
με τη μορφή τροπολογιών επί του παρόντος σχεδίου μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της 
ITRE. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν εξέτασε λεπτομερώς, μέσα στο σύντομο 
διαθέσιμο χρονικό διάστημα, όλες τις άλλες πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού αλλά 
επικεντρώθηκε μόνο στους τομείς στους οποίους η IMCO διαδραματίζει άμεσο ρόλο. Τα 
μέλη της επιτροπής μπορούν, φυσικά, να καταθέσουν τροπολογίες στην έκθεση του συντάκτη 
για όλες τις άλλες πτυχές. Οι τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις έχουν επίσης αφεθεί 
κατά μέρος στη φάση αυτή και θα κατατεθούν στην πορεία της συνεργασίας μας με την 
ITRE.

Κατά τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου έκθεσης, ο συντάκτης έλαβε υπόψη τις ευρείες 
ανησυχίες των ενδιαφερομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις των οργανώσεων 
καταναλωτών και των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Συμμερίζεται 
την ανησυχία πολλών ότι, παρόλο που οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της πρότασης είναι 
αξιέπαινοι, η προτεινόμενη πράξη έχει υπερβολικά αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν έχει 
στρατηγικό προσανατολισμό για την επίτευξη του στόχου της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην ΕΕ. Η γνωμοδότηση βασίζεται στην εκτεταμένη πείρα που έχει η 
επιτροπή IMCO στον τομέα της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, και όχι μόνο 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και προτείνει σημαντικές βελτιώσεις στην 
πρόταση της Επιτροπής. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι η προσέγγισή 
του θα τύχει ευρείας υποστήριξης.

Διασφάλιση του ανοικτού διαδικτύου

Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου της Επιτροπής είναι τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
«δικτυακής ουδετερότητας», παρόλο που η έννοια αυτή δεν ορίζεται πουθενά στο νομικό 
κείμενο. Η επιτροπή IMCO έχει εκτενή πείρα στον τομέα αυτό και οι τροπολογίες που 
πρότεινε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών το 2009 εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές διατάξεις που 
επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να παρεμβαίνουν για την προστασία των 
καταναλωτών από συμπεριφορές διακριτικής μεταχείρισης και τον αθέμιτο αποκλεισμό 
υπηρεσιών.

Οι νέες προτάσεις βελτιώνουν τις διατάξεις αυτές και παρέχουν σαφέστερο πλαίσιο για την 
παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών. Παρόλο που ο συντάκτης θα ήταν πρόθυμος να 
ενσωματώσει τις βελτιώσεις αυτές υπό μορφή αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, ο 
συντάκτης της ITRE υποστήριξε σθεναρά ότι αυτές πρέπει να εφαρμοστούν με τη μορφή 
κανονισμού για να είναι η εφαρμογή συνεπής σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο συντάκτης της 
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γνωμοδότησης συμφώνησε με αυτήν τη στρατηγική και υπέβαλε σειρά προτάσεων για να 
διασαφηνίσει και να βελτιώσει το κείμενο, το οποίο θα αναπτυχθεί από κοινού από τις δυο 
επιτροπές.

Η νομική πράξη για τα δικαιώματα των χρηστών

Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά πολλές βασικές διατάξεις της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών (η οποία τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα από την οδηγία 2009/136) με την επιλογή ορισμένου αριθμού διατάξεων και 
την πλήρη εναρμόνισή τους υπό τη μορφή κανονισμού. Επιπλέον, οι αποφάσεις για τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής συγκεντρώνονται σε επίπεδο Επιτροπής, ενώ αφαιρείται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές η υποχρέωση άμεσης λογοδοσίας. Η Επιτροπή αιτιολογεί την 
πρόταση αυτή επικαλούμενη την άνιση εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν 
επιχειρεί να βασίσει την προσέγγιση αυτή στα οφέλη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Ο συντάκτης θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι εντελώς λανθασμένη.

Η αφαίρεση αυθαίρετων στοιχείων από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα προκαλέσει 
σύγχυση, ενώ η επιβολή μέγιστης εναρμόνισης στους τομείς αυτούς θα είναι επιζήμια για την 
προστασία των καταναλωτών. Η επιτροπή IMCO απέρριψε την επιμονή της Επιτροπής υπέρ 
της μέγιστης εναρμόνισης κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών το 2011· σε έναν κόσμο που οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες εξελίσσονται 
ταχύτατα, η μέγιστη εναρμόνιση θα ήταν επιζήμια για πολλούς ακόμη λόγους.

Παράλληλα, η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία του κατακερματισμού της 
αγοράς, που είναι οι ανομοιογενείς επιδόσεις των ρυθμιστικών αρχών στην επιβολή των 
υφιστάμενων υποχρεώσεων. Η επιβολή μιας σειράς νέων συγκεντρωτικών κανονιστικών 
απαιτήσεων σε χώρες όπου οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη χαμηλές επιδόσεις στην επιβολή 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών μάλλον δεν πρόκειται να οδηγήσει σε 
μακροπρόθεσμη επιτυχία! Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής έχει υπέρμετρα κανονιστικό 
περιεχόμενο. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι ειδικές εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για την επιβολή των κανόνων, με την υποστήριξη του 
BEREC. Σε αυτόν τον τομέα που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, οι αρχές αυτές θα 
αντιλαμβάνονται καλύτερα τις συμπεριφορές εις βάρος του ανταγωνισμού που χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης.

Παρά την κριτική που ασκεί στο νομικό πλαίσιο, ο συντάκτης αναγνωρίζει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των χρηστών. 
Για το λόγο αυτό, αναδιατύπωσε τις βελτιώσεις αυτές ως προτεινόμενες τροπολογίες στην 
υφιστάμενη οδηγία, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και γρήγορα σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

Συγκεκριμένα, ο συντάκτης πρότεινε την ανάπτυξη κανόνων εφαρμογής από τον BEREC, ο 
οποίος είναι καταλληλότερος σε σχέση με την Επιτροπή για την κατάρτιση λεπτομερών 
προτύπων. Δεν θεωρεί ότι οι εκτελεστικές πράξεις αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την 
ανάπτυξη των μέτρων αυτών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 
περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 
ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 
των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
βασίζονται στη συνδετικότητα για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 
μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους καθολικής 
παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 
και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 
τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 
διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 
να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 
πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, 
και η πολιτιστική ποικιλομορφία 
γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να 
ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την 
ευρύτερη οικονομία και κοινωνία η 
παροχή συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 
ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 
περιεχομένου εφαρμογών και λογισμικού, 
καθώς και η ευρύτερη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 
τραπεζικός, ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 
του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 
των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
βασίζονται στη συνδετικότητα για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 
μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 
υπολογιστικού νέφους καθολικής 
παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 
και δυνατοτήτων για παροχή 
ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 
τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 
διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 
να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 
πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, 
και η πολιτιστική ποικιλομορφία 
γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να 
ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την 
ευρύτερη οικονομία και κοινωνία η 
παροχή συνδετικότητας μέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
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είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 
αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 
επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 
κανονιστικές ή άλλες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υπόκειται στο 
εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο, ιδίως την 
οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και 
την οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β, και 
το εθνικό δίκαιο.

_________________
1α Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ 
L 281, 23.11.1995, σ. 31).
1β Οδηγία 2002/58/EΚ 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 «ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες») (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ.
37).
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών 
πολιτικών δημιουργεί ανισότητες και 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η 
εγκατάσταση πανενωσιακών υπηρεσιών 
καθώς και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. Θα μπορούσε 
ειδικότερα να δημιουργήσει άνισους 
όρους για την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές, να παρεμποδίσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα σε 
διαφορετικά κράτη μέλη και να 
καταστείλει τις επενδύσεις σε πιο 
προηγμένα δίκτυα και τεχνολογίες, καθώς 
και την ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών, 
στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός, 
από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα χρήσης ενοποιημένων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθολικής 
παρουσίας και, αφετέρου, από τους 
φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οφέλη της 
αυξημένης αποδοτικότητας χάρη σε πιο 
ενοποιημένες δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη 
προηγμένων υπηρεσιών ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών ευρείας 
ενοποιημένης κάλυψης σε ολόκληρη την 
Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της εκχώρησης 
ραδιοφάσματος. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν μέτρα προκειμένου να 
οργανώνουν το ραδιοφάσμα τους, για 
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας και άμυνας.

(18) Η μεταρρύθμιση του ενωσιακού 
τηλεπικοινωνιακού τομέα του 2009 
θεσπίζει τις αρχές που διέπουν τη 
διαχείριση του ραδιοφάσματος.
Αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών όσον αφορά τις 
πολιτιστικές και οπτικοακουστικές 
πολιτικές και γενικά τους εκχωρεί το 
απαραίτητο περιθώριο για δράση. Ως εκ 
τούτου, η δράση σε επίπεδο Ένωσης όσον 
αφορά συγκεκριμένες πτυχές της 
εκχώρησης ραδιοφάσματος θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υιοθετεί μια δυναμική 
προσέγγιση στη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος, η οποία να αναγνωρίζει 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον 
εν λόγω τομέα και να σέβεται τις 
πολιτικές τους όσον αφορά τον πολιτισμό, 
τον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα 
ενημέρωσης. Απαιτείται επαρκής ευελιξία 
ώστε να εκπληρώνονται ειδικές εθνικές 
απαιτήσεις, και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίζουν μέτρα 
προκειμένου να οργανώνουν το 
ραδιοφάσμα τους, για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. Σε 
περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με τη χρήση του 
ραδιοφάσματος, η Επιτροπή δύναται να 
συντονίζει και να στηρίζει την επίλυση 
των διαφορών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής 
μετάβασης σε «δίκτυα πλήρως IP», η 
έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων 
συνδετικότητας με βάση το πρωτόκολλο 
IP για διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών με 
εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που 
επιτρέπουν τη δημιουργία διαδρομών 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τομέων 
και συνόρων δικτύου, τόσο εντός όσο και 
μεταξύ κρατών μελών, παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται
στην πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, 
περιορίζοντας έτσι την τεχνολογική 
καινοτομία. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή 
εμποδίζει τη διάδοση, σε ευρύτερη 
κλίμακα, βελτιώσεων που συνδέονται με 
τη διαχείριση και την παροχή δικτύων 
που βασίζονται στο IP καθώς και 
προϊόντων συνδετικότητας με 
εξασφαλισμένο το επίπεδο της ποιότητας 
των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ενισχυμένη 
ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία, 
αποδοτικότητα βάσει κόστους και 
ταχύτερο εφοδιασμό, τα οποία ωφελούν 
τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς 
χρήστες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 
μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων, με 
λογικούς όρους στους οποίους 
περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται, η 
δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από 
τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

διαγράφεται

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι ανισότητες ως προς την εθνική 
εφαρμογή των τομεακών κανόνων 
προστασίας του τελικού χρήστη 
δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά, ιδίως με τη μορφή 
της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης 
για όσους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε 
όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο 
κατακερματισμός και η αβεβαιότητα ως 
προς το επίπεδο προστασίας που 
παρέχεται στα διάφορα κράτη μέλη 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των τελικών 
χρηστών και τους αποτρέπει από την 
αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο εξωτερικό. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για άρση των εμποδίων στην 
εσωτερική αγορά, είναι αναγκαίο να 
αντικατασταθούν τα ισχύοντα, 
αποκλίνοντα εθνικά νομικά μέτρα από 
μια ενιαία και πλήρως εναρμονισμένη
δέσμη τομεακών μέτρων που να 
δημιουργούν υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας για τον τελικό χρήστη. Μια 
τέτοια πλήρης εναρμόνιση των νομικών 
διατάξεων δεν πρέπει να αποτρέπει τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό από την 
προσφορά στους τελικούς χρήστες 
συμβατικών ρυθμίσεων που να 
υπερβαίνουν το εν λόγω επίπεδο 
προστασίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που οι κανόνες που περιέχει η παρούσα πρόταση κανονισμού μεταφέρονται στην 
οδηγία για την καθολική υπηρεσία, δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση των αιτιολογικών 
σκέψεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
εναρμονίζει μόνο ορισμένους τομεακούς 
κανόνες, δεν πρέπει να θίγει τους γενικούς 
κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως ορίζονται από τις 
πράξεις της Ένωσης και την εθνική 
νομοθεσία για την εφαρμογή τους.

(41) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
θίγει τους γενικούς κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών, όπως 
ορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης 
και την εθνική νομοθεσία για την 
εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που οι κανόνες που περιέχει η παρούσα πρόταση κανονισμού μεταφέρονται στην 
οδηγία για την καθολική υπηρεσία, δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση των αιτιολογικών 
σκέψεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Εφόσον οι διατάξεις των κεφαλαίων 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
αναφέρονται στους τελικούς χρήστες, 
τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται όχι μόνο στους 
καταναλωτές, αλλά και σε άλλες 
κατηγορίες τελικών χρηστών, κυρίως 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έπειτα 
από προσωπικό τους αίτημα, οι τελικοί 
χρήστες, πλην των καταναλωτών, πρέπει 
να είναι σε θέση να συμφωνήσουν, με 
ατομική σύμβαση, να παρεκκλίνουν από 
ορισμένες διατάξεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Από τη στιγμή που οι κανόνες που περιέχει η παρούσα πρόταση κανονισμού μεταφέρονται στην 
οδηγία για την καθολική υπηρεσία, δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση των αιτιολογικών 
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σκέψεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 
και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την παρακώλυση σοβαρών εγκλημάτων, 
όπως εθελοντικές ενέργειες των παρόχων 
υπηρεσιών με στόχο την παρεμπόδιση 
της πρόσβασης και διανομής υλικού 
παιδικής πορνογραφίας. Η 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις ή να παρεμβαίνει με 
οποιοδήποτε τρόπο στη μεταφορά της 
κυκλοφορίας του διαδικτύου, εις βάρος 
συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών ή ειδικών κατηγοριών αυτών, 
παρά μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό 
εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
είναι διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα 
και δεν πρέπει να διατηρούνται 
περισσότερο από όσο είναι απολύτως 
απαραίτητα.. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη ή 
την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της 
συμφόρησης των δικτύων, υπό την 
προϋπόθεση της ισότιμης μεταχείρισης 
των ισοδυνάμων μορφών κυκλοφορίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 

(48) Οι χρεώσεις βάσει του όγκου πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές με την αρχή του 



PE522.939v02-00 12/99 AD\1016355EL.doc

EL

ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν.

ανοικτού διαδικτύου, εφόσον επιτρέπουν 
στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη 
χρέωση που αντιστοιχεί στην κανονική 
κατανάλωση δεδομένων τους, με βάση 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειες μιας 
τέτοιας επιλογής. Την ίδια στιγμή, οι 
χρεώσεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να προσαρμόζουν 
καλύτερα τις χωρητικότητες των δικτύων 
ανάλογα με τους αναμενόμενους όγκους 
δεδομένων. Είναι σημαντικό οι τελικοί 
χρήστες να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
πριν συμφωνήσουν σχετικά με 
οποιονδήποτε όγκο δεδομένων, 
περιορισμούς ταχύτητας ή με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, και να μπορούν να 
παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή 
τους και να επεκτείνουν εύκολα τους 
διαθέσιμους όγκους δεδομένων, εφόσον το 
επιθυμούν. Οι συμβατικοί όγκοι 
δεδομένων και οι προσφερόμενες 
ταχύτητες δεν πρέπει να επηρεάζονται 
από οποιαδήποτε συμπληρωματική 
συμφωνία παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών που συνάπτεται από τον 
τελικό χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος 
κανονισμού για την ανοιχτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, που προβλέπει ότι 
οποιεσδήποτε προσφορές εξειδικευμένων 
υπηρεσιών πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των υπηρεσιών 
παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά 
περίπτωση, και να μην λειτουργούν 
ουσιαστικά σε βάρος της διαθεσιμότητας 
και της ποιότητάς τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια 
εξειδικευμένη ποιότητα επιπέδων 
υπηρεσιών με παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
είναι αναγκαία για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και αναμένεται 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό να εξισορροπούν καλύτερα την 
κίνηση και να αποτρέπουν τη συμφόρηση 
του δικτύου. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν τη γενική 
ποιότητα των υπηρεσιών ανοιχτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που 
εκδίδονται από τον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών (BEREC) σχετικά με 
τις μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας 
των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, την ποιότητα των υπό 
μέτρηση παραμέτρων ποιότητας της 
υπηρεσίας και την εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών στο σύνολο ή σε επιμέρους 
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παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Τα μέτρα για τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας όσον αφορά τις τιμές, τις 
χρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
και τις παραμέτρους ποιότητας της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν ειδικά την παροχή 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
πρέπει να αυξάνουν τη δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να βελτιστοποιούν την 
επιλογή του παρόχου και να 
επωφελούνται, ως εκ τούτου, πλήρως από 
τον ανταγωνισμό.

(52) Τα μέτρα για τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας όσον αφορά τις τιμές, τις 
χρεώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
και τις παραμέτρους ποιότητας της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν ειδικά την παροχή 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
πρέπει να αυξάνουν τη δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να βελτιστοποιούν την 
επιλογή του παρόχου και να 
επωφελούνται, ως εκ τούτου, πλήρως από 
τον ανταγωνισμό. Οιοδήποτε καθεστώς 
εθελοντικής πιστοποίησης για 
διαδραστικούς δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης, οδηγούς ή παρόμοια εργαλεία 
πρέπει να είναι ανεξάρτητο από 
οιονδήποτε πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, να χρησιμοποιεί απλή και 
σαφή γλώσσα, να χρησιμοποιεί πλήρεις 
και επικαιροποιημένες πληροφορίες, να 
έχει διάφανη μεθοδολογία, να είναι 
αξιόπιστο και προσβάσιμο σύμφωνα με 
την έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων 
γραμμών για την προσβασιμότητα 
περιεχομένου του Ιστού και να διαθέτει 
αποτελεσματική διαδικασία 
διεκπεραίωσης καταγγελιών.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι τελικοί χρήστες πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς για την τιμή και 
το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας
πριν προβούν στην αγορά της. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να 
παρέχονται αμέσως πριν από τη σύνδεση 
της κλήσης, όταν μια κλήση σε έναν 
συγκεκριμένο αριθμό ή υπηρεσία 
υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης, 
όπως οι κλήσεις σε υπηρεσίες πρόσθετου 
τέλους που συχνά υπόκεινται σε ειδικές 
τιμές. Σε περίπτωση που η υποχρέωση 
αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη 
διάρκεια και το κόστος των πληροφοριών 
χρέωσης για τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών, σε σύγκριση με τη μέση 
διάρκεια των κλήσεων και του κινδύνου 
κόστους στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο 
τελικός χρήστης, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές δύνανται να χορηγήσουν 
παρέκκλιση. Οι τελικοί χρήστες πρέπει 
επίσης να ενημερώνονται σε περίπτωση 
που ένας δωρεάν αριθμός τηλεφώνου 
υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό θα πρέπει να 
ενημερώνουν επαρκώς τους τελικούς 
χρήστες, μεταξύ άλλων, για τις υπηρεσίες 
και τις χρεώσεις τους, τις παραμέτρους της 
ποιότητας της υπηρεσίας, την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
για κάθε περιορισμό, και για την επιλογή 

(54) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό θα πρέπει να 
ενημερώνουν επαρκώς τους τελικούς 
χρήστες, μεταξύ άλλων, για τις υπηρεσίες 
και τις χρεώσεις τους, τις παραμέτρους της 
ποιότητας της υπηρεσίας, την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
για κάθε περιορισμό, και για την επιλογή 
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των υπηρεσιών και προϊόντων που είναι 
σχεδιασμένα για καταναλωτές με 
αναπηρία. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται με σαφή και διαφανή τρόπο 
και να αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη στα 
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες και, σε 
περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, να 
επικαιροποιούνται. Οι πάροχοι πρέπει να 
εξαιρούνται από τέτοιες απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις 
προσφορές που αποτελούν αντικείμενο 
προσωπικής διαπραγμάτευσης.

των υπηρεσιών και προϊόντων που είναι 
σχεδιασμένα για καταναλωτές με 
αναπηρία. Σε περίπτωση σχεδίων 
χρεώσεων με προκαθορισμένο όγκο 
επικοινωνιών, οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών προς το κοινό πρέπει 
επίσης να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς 
χρήστες που το ζητούν, σχετικά με τη 
δυνατότητα μετακύλισης του μη 
χρησιμοποιούμενου όγκου της 
προηγούμενης περιόδου χρέωσης στην 
τρέχουσα περίοδο χρέωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
με σαφή και διαφανή τρόπο και να 
αφορούν ειδικά τα κράτη μέλη στα οποία 
παρέχονται οι υπηρεσίες και, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε αλλαγής, να 
επικαιροποιούνται. Οι πάροχοι πρέπει να 
εξαιρούνται από τέτοιες απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις 
προσφορές που αποτελούν αντικείμενο 
προσωπικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι συμβάσεις αποτελούν σημαντικό 
μέσο στη διάθεση των τελικών χρηστών 
για υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην 
πληροφόρηση και ασφάλειας δικαίου. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να δίνουν 
στους τελικούς χρήστες σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες σχετικά με όλα 
τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης, 
προτού ο τελικός χρήστης δεσμευτεί από 
αυτήν. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές και να μην τροποποιούνται 
παρά μόνο με μεταγενέστερη συμφωνία 
του τελικού χρήστη και του παρόχου. Η 
Επιτροπή και πολλές εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές προσφάτως διαπίστωσαν σημαντικές 

(56) Οι συμβάσεις αποτελούν σημαντικό 
μέσο στη διάθεση των τελικών χρηστών 
για υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην 
πληροφόρηση και ασφάλειας δικαίου. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό πρέπει να δίνουν 
στους τελικούς χρήστες σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες σχετικά με όλα 
τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης, 
προτού ο τελικός χρήστης δεσμευτεί από 
αυτήν. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές και να μην τροποποιούνται 
παρά μόνο με μεταγενέστερη συμφωνία 
του τελικού χρήστη και του παρόχου. Η 
Επιτροπή και πολλές εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές προσφάτως διαπίστωσαν σημαντικές 
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διαφορές μεταξύ της διαφημιζόμενης 
ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της ταχύτητας που 
πραγματικά διατίθεται στους τελικούς 
χρήστες. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει, ως εκ τούτου, να ενημερώνουν 
τους τελικούς χρήστες, πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, για την ταχύτητα 
και για άλλες παραμέτρους ποιότητας της 
υπηρεσίας που μπορούν στην 
πραγματικότητα να παρέχουν στην κύρια 
τοποθεσία του τελικού χρήστη.

διαφορές μεταξύ της διαφημιζόμενης 
ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της ταχύτητας που 
πραγματικά διατίθεται στους τελικούς 
χρήστες. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει, ως εκ τούτου, να ενημερώνουν 
τους τελικούς χρήστες, πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, για την ταχύτητα 
και για άλλες παραμέτρους ποιότητας της 
υπηρεσίας που μπορούν στην 
πραγματικότητα να παρέχουν στην κύρια 
τοποθεσία του τελικού χρήστη. Για τις 
σταθερές και κινητές συνδέσεις 
δεδομένων, η συνήθως διαθέσιμη 
ταχύτητα είναι η ταχύτητα των 
υπηρεσιών επικοινωνίας που μπορεί να 
αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένας 
καταναλωτής το μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα πρόσβασης στην υπηρεσία, 
ανεξαρτήτως της ώρας της ημέρας. Η 
συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα πρέπει να 
απορρέει από το εκτιμώμενο εύρος 
ταχυτήτων, τους μέσους όρους 
ταχυτήτων, την ταχύτητα στην ώρα 
αιχμής για την ελάχιστη ταχύτητα. Η 
μεθοδολογία πρέπει να βασίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC και 
να αναθεωρείται τακτικά και να 
επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και της 
υποδομής. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής 
υπηρεσιών θα παρέχουν στους τελικούς 
χρήστες τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες 
όσον αφορά την κάλυψη των κινητών 
δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των 
διαφορετικών τεχνολογιών στα κράτη 
μέλη τους, πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, ώστε οι τελικοί χρήστες να 
έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις για αγορά, μετά λόγου 
γνώσεως.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Όσον αφορά τον τερματικό 
εξοπλισμό, στις συμβάσεις θα πρέπει να 
γίνεται σαφής μνεία των περιορισμών που 
επιβάλλει ο πάροχος στη χρήση του 
εξοπλισμού, όπως είναι το «κλείδωμα της 
κάρτας SIM» στις συσκευές κινητών 
επικοινωνιών, καθώς και όλα τα τέλη που 
συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης 
πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία 
λήξεώς της. Κανένα τέλος δεν πρέπει να 
επιβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξης 
της συμφωνηθείσας διάρκειας της 
σύμβασης.

(57) Όσον αφορά τον τερματικό 
εξοπλισμό, στις συμβάσεις θα πρέπει να 
γίνεται σαφής μνεία των περιορισμών που 
επιβάλλει ο πάροχος στη χρήση του 
εξοπλισμού, όπως είναι το «κλείδωμα της 
κάρτας SIM» στις συσκευές κινητών 
επικοινωνιών, καθώς και όλα τα τέλη που 
συνεπάγεται ο τερματισμός της σύμβασης 
πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία 
λήξεώς της. Κανένα τέλος δεν πρέπει να 
επιβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξης 
της συμφωνηθείσας διάρκειας της 
σύμβασης. Οι συμβάσεις πρέπει επίσης να 
διευκρινίζουν τις μορφές των 
παρεχομένων υπηρεσιών μετά την 
πώληση, των υπηρεσιών συντήρησης και 
των υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη.
Στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
τεχνικές πληροφορίες, που θα παρέχονται 
εφόσον ζητηθούν, όσον αφορά τη μορφή 
της χρήση του επιλεγέντος από τον τελικό 
χρήστη τερματικού εξοπλισμού. Εφόσον 
δεν έχει εντοπιστεί τεχνική ασυμβατότητα 
οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
δωρεάν.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για την αποφυγή φουσκωμένων 
λογαριασμών, πρέπει να παρέχεται στους 
τελικούς χρήστες η δυνατότητα να 
καθορίζουν ανώτατα χρηματικά όρια για 
τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση 

(58) Για την αποφυγή φουσκωμένων 
λογαριασμών, για όλες τις εκ των 
υστέρων εξοφλούμενες υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η 
δυνατότητα να ορίζουν προκαθορισμένα 
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των υπηρεσιών κλήσεων και των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να διατίθενται 
δωρεάν, με το κατάλληλο προειδοποιητικό 
μήνυμα, στο οποίο κατόπιν μπορεί κανείς 
να ανατρέχει ξανά, όταν πλησιάζει το όριο. 
Όταν οι τελικοί χρήστες συμπληρώσουν 
το ανώτατο όριο, δεν πρέπει πλέον να 
λαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 
να χρεώνονται για αυτές, εκτός εάν 
ζητήσουν ρητά τη συνέχιση της παροχής, 
όπως έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο.

ανώτατα χρηματικά όρια για τις χρεώσεις 
που σχετίζονται με τη χρήση των 
υπηρεσιών κλήσεων και των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η δυνατότητα 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το 
κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, στο 
οποίο κατόπιν μπορεί κανείς να ανατρέχει 
ξανά, όταν πλησιάζει το όριο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η εμπειρία από τα κράτη μέλη και 
από μια πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε 
από τον εκτελεστικό οργανισμό για την 
υγεία και τους καταναλωτές έχει δείξει 
ότι οι μεγάλες περίοδοι συμβάσεων και οι 
αυτόματες ή σιωπηρές παρατάσεις των 
συμβάσεων αποτελούν σημαντικά 
εμπόδια για την αλλαγή παρόχου. Είναι 
επομένως επιθυμητό οι τελικοί χρήστες 
να είναι σε θέση να τερματίσουν, χωρίς 
καμία επιβάρυνση, μια σύμβαση έξι μήνες 
μετά τη σύναψή της. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, οι τελικοί χρήστες δύνανται 
να κληθούν να αποζημιώσουν τους 
παρόχους τους για την υπολειμματική 
αξία του επιδοτούμενου τερματικού 
εξοπλισμού ή για την κατά χρονική 
αναλογία αξία τυχόν άλλων προσφορών. 
Για τις συμβάσεις που έχουν παραταθεί 
σιωπηρά, πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα καταγγελίας με 
προειδοποίηση ενός μήνα.

διαγράφεται



AD\1016355EL.doc 21/99 PE522.939v02-00

EL

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 
παροχή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης 
και για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης 
διαδικασίας αλλαγής παρόχου για τους 
τελικούς χρήστες, η διαδικασία αλλαγής 
πρέπει να αναλαμβάνεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό προς τον οποίο γίνεται η 
μεταφορά του αριθμού. Ο πάροχος 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό από τον οποίο πραγματοποιείται 
η μεταφορά του αριθμού δεν πρέπει να
καθυστερεί ούτε να παρακωλύει τη 
διαδικασία αλλαγής. Πρέπει να γίνεται όσο 
το δυνατόν ευρύτερη χρήση 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών και να 
διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η διαθεσιμότητα διαφανών, 
ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών 
σχετικά με την αλλαγή παρόχου πρέπει να 
αυξάνει την εμπιστοσύνη των τελικών 
χρηστών στη διαδικασία αλλαγής και να 
ενισχύει την προθυμία τους να 
συμμετέχουν ενεργά στην ανταγωνιστική 
διαδικασία.

(63) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απρόσκοπτη διαδικασία αλλαγής παρόχου 
για τους τελικούς χρήστες, ο φορέας 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών 
(BEREC) πρέπει να έχει την εντολή να 
θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
του παρόχου προς τον οποίο και του 
παρόχου από τον οποίο πραγματοποιείται 
η μεταφορά κατά τη διαδικασία αλλαγής 
παρόχου και μεταφοράς αριθμού,
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό από τον οποίο 
πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού 
δεν καθυστερεί ούτε παρακωλύει τη 
διαδικασία αλλαγής, ότι η διαδικασία 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 
αυτοματοποιημένη και ότι διασφαλίζεται
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
διασφάλισης της συνέχειας στην εμπειρία 
των τελικών χρηστών, μεταξύ άλλων 
μέσω αναγνωριστικών στοιχείων όπως οι 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μέσω, για παράδειγμα, της δυνατότητας 
επιλογής διευκόλυνσης για την προώθηση 
των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η διαθεσιμότητα διαφανών, 
ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών 
σχετικά με την αλλαγή παρόχου πρέπει να 
αυξάνει την εμπιστοσύνη των τελικών 
χρηστών στη διαδικασία αλλαγής και να 
ενισχύει την προθυμία τους να 
συμμετέχουν ενεργά στην ανταγωνιστική 
διαδικασία.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Οι συμβάσεις με τους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
από τους οποίους πραγματοποιείται η 
μεταφορά πρέπει να ακυρώνονται 
αυτομάτως μετά την αλλαγή, χωρίς να 
απαιτείται από τους τελικούς χρήστες να 
προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες. Στην 
περίπτωση των προπληρωμένων 
υπηρεσιών, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο 
που δεν έχει δαπανηθεί πρέπει να 
επιστρέφεται στον καταναλωτή που 
πραγματοποιεί την αλλαγή.

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Είναι σημαντικό οι τελικοί χρήστες 
να απολαύουν συνέχειας όταν αλλάζουν 
σημαντικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως 
τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, και 
για να διασφαλίζεται η διαφύλαξη των 
μηνυμάτων του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, οι τελικοί χρήστες πρέπει 
να είναι σε θέση να επιλέγουν, χωρίς 
χρέωση, μια διευκόλυνση προώθησης 
των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου η οποία να προσφέρεται 
από τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο από τον οποίο γίνεται η 
μεταφορά, σε περίπτωση που ο τελικός 
χρήστης έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που παρέχεται από τον 
συγκεκριμένο πάροχο.

διαγράφεται
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην 
αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την προσαρμογή των 
παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία 
να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού της έργου, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ του στόχου και των μέτρων 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και με ορισμένες ειδικές 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς 
και για τη συμπερίληψη βασικών 
στοιχείων της εξελισσόμενης πρακτικής 
που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων, 

(71) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ του στόχου και των μέτρων 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και με ορισμένες ειδικές 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς 
και για τη συμπερίληψη βασικών 
στοιχείων της εξελισσόμενης πρακτικής 
που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων, 
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πρέπει να τροποποιηθούν η οδηγία 
2002/21/EΚ, οι οδηγίες 2002/20/EΚ και 
2002/22/EΚ και ο κανονισμός αριθ. 
531/2012. Αυτό περιλαμβάνει την 
πρόβλεψη ότι η οδηγία 2002/21/EΚ και οι 
σχετικές οδηγίες θα νοούνται σε 
συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, τη 
θέσπιση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστούν 
η συνοχή των διορθωτικών μέτρων που 
επιβάλλονται στους ευρωπαϊκούς 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
σημαντική ισχύ στην αγορά στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
διαβούλευσης, την εναρμόνιση των 
κριτηρίων που θεσπίζονται για την 
αξιολόγηση του ορισμού και της 
ανταγωνιστικότητας των συναφών αγορών, 
την προσαρμογή του συστήματος 
κοινοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 
2002/20/ΕΚ ενόψει της ενιαίας ενωσιακής 
αδειοδότησης καθώς και την κατάργηση 
των διατάξεων περί ελάχιστης εναρμόνισης 
των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, 
που προβλέπονται στην οδηγία 
2002/22/EΚ, διατάξεις οι οποίες 
καθίστανται άνευ αντικειμένου από την 
πλήρη εναρμόνιση που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

πρέπει να τροποποιηθούν η οδηγία 
2002/21/EΚ, οι οδηγίες 2002/20/EΚ και 
2002/22/EΚ και ο κανονισμός αριθ. 
531/2012. Αυτό περιλαμβάνει την 
πρόβλεψη ότι η οδηγία 2002/21/EΚ και οι 
σχετικές οδηγίες θα νοούνται σε 
συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, τη 
θέσπιση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστούν 
η συνοχή των διορθωτικών μέτρων που 
επιβάλλονται στους ευρωπαϊκούς 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
σημαντική ισχύ στην αγορά στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
διαβούλευσης, την εναρμόνιση των 
κριτηρίων που θεσπίζονται για την 
αξιολόγηση του ορισμού και της 
ανταγωνιστικότητας των συναφών αγορών, 
την προσαρμογή του συστήματος 
κοινοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 
2002/20/ΕΚ ενόψει της ενιαίας ενωσιακής 
αδειοδότησης καθώς και την κατάργηση 
των διατάξεων περί ελάχιστης εναρμόνισης 
των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, 
που προβλέπονται στην οδηγία 
2002/22/EΚ, διατάξεις οι οποίες 
καθίστανται άνευ αντικειμένου από την 
εναρμόνιση που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Επιπλέον, η σημαντική μείωση των 
τελών τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την 
Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν 
πρέπει πλέον να επιτρέψει την κατάργηση 
των πρόσθετων τελών περιαγωγής για τις 
εισερχόμενες κλήσεις.

(76) Για τη διασφάλιση σαφήνειας και 
ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να οριστεί 
καταληκτική ημερομηνία για τη 
σταδιακή κατάργηση των τελών 
περιαγωγής λιανικής που ξεκίνησε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007. Πριν από 
την εν λόγω οριστική κατάργηση των 
τελών λιανικής, θα πρέπει να μειωθούν 
περαιτέρω τα τέλη χονδρικής και να 
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εναρμονιστούν τα τέλη τερματισμού των 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, ώστε να καταστεί 
δυνατή η δημιουργία ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η μέση τιμή της εγχώριας αγοράς είναι μικρότερη από 0,05 ευρώ. Η 
διατήρηση της τιμής χονδρικής για περιαγωγή φωνητικών κλήσεων στο σημερινό επίπεδο, 0,05 
ευρώ μετά την 1/07/2016, όταν οι φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να χρεώνουν τους πελάτες 
περιαγωγής το ίδιο όπως και τους εγχώριους πελάτες, θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις 
στην αγορά. Εφόσον μετά το 2016 οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας θα 
ανταγωνίζονται σε μια ευρωπαϊκή αγορά, τα τέλη τερματισμού των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας πρέπει να εναρμονιστούν, προκειμένου να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
για όλες τις εταιρείες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτούν 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς 
και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τον τόπο 
παροχής τους εντός της Ένωσης, χωρίς να 
παρεμποδίζονται από διασυνοριακούς 
περιορισμούς ή αδικαιολόγητες πρόσθετες 
δαπάνες.

β) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτούν 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς 
και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τον τόπο 
παροχής τους εντός της Ένωσης, χωρίς να 
παρεμποδίζονται από διασυνοριακούς 
περιορισμούς ή αδικαιολόγητες πρόσθετες 
δαπάνες και κυρώσεις.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ιδίως 2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ιδίως 
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αρχές που διέπουν την κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με τις οποίες η 
Επιτροπή, ο Φορέας Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC) και οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές ενεργούν, ο καθένας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/19/ΕΚ , 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 
2002/22/ΕΚ, προκειμένου:

αρχές που διέπουν την κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με τις οποίες η 
Επιτροπή, ο Φορέας Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC) και οι αρμόδιες 
εθνικές και περιφερειακές αρχές ενεργούν, 
ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
οδηγιών 2002/19/ΕΚ , 2002/20/ΕΚ, 
2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ, προκειμένου:

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες 
υποδομές υψηλής χωρητικότητας που 
φθάνουν σε ολόκληρη την Ένωση και 
μπορούν να εξυπηρετήσουν την 
εξελισσόμενη ζήτηση των τελικών 
χρηστών·

γ) να προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες 
υποδομές υψηλής χωρητικότητας και να 
εξασφαλίζουν ότι φθάνουν σε ολόκληρη 
την Ένωση και ότι μπορούν να 
εξυπηρετήσουν την εξελισσόμενη ζήτηση 
των τελικών χρηστών όπου και αν 
βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εναρμόνιση των κανόνων που 
αφορούν τα δικαιώματα των τελικών 
χρηστών και την προώθηση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
αγορές λιανικής, δημιουργώντας με τον 
τρόπο αυτό έναν ευρωπαϊκό χώρο 
καταναλωτών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διατάξεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών που περιέχει η παρούσα 
πρόταση κανονισμού μεταφέρονται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία, δεν είναι 
απαραίτητη η διατήρησή τους στο σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη του κεκτημένου της Ένωσης 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
και των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «υπηρεσία πρόσβασης στο 
διαδίκτυο»: υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο και, ως 
εκ τούτου, συνδετικότητα μεταξύ όλων 
ουσιαστικά των καταληκτικών σημείων 
που συνδέονται με το διαδίκτυο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία δικτύου·

(14) «υπηρεσία πρόσβασης στο 
διαδίκτυο»: υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο και 
μεταξύ όλων ουσιαστικά των 
καταληκτικών σημείων που συνδέονται με 
το διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή τον 
τερματικό εξοπλισμό δικτύου

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, και της οποίας τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
βελτιστοποιημένη για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε 
συνδυασμό αυτών, με την εγκατάσταση 
διαχείρισης της κυκλοφορίας για να 
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
χωρητικότητας και ποιότητας του 
δικτύου, που παρέχεται πέρα από την 
ευλόγως διακριτή ικανότητα και 
βασίζεται σε αυστηρό έλεγχο αποδοχής, 
με σκοπό να διασφαλιστούν ενισχυμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία 
ελέγχονται από άκρο σε άκρο και η οποία 
δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο·
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκεί τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή 
των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών σε 
κάθε κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί 
δυνάμει ενιαίας ενωσιακής άδειας, η οποία 
υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις 
κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4.

1. Ένας πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών έχει το δικαίωμα να παρέχει 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να ασκεί τα δικαιώματα που 
συνδέονται με την παροχή των εν λόγω 
δικτύων και υπηρεσιών σε κάθε κράτος 
μέλος στο οποίο λειτουργεί δυνάμει 
ενιαίας ενωσιακής άδειας, η οποία 
υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις 
κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ)  τήρηση των κανόνων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών 
δεδομένων, της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των δικτύων και της 
διαφάνειας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

στ) τήρηση των κανόνων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών 
δεδομένων, της αρχής της «προστασίας 
των δεδομένων εκ κατασκευής», της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
δικτύων και της διαφάνειας σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Διασφαλισμένο προϊόν συνδετικότητας 
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(ASQ) 

(1) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης έχει 
δικαίωμα να παρέχει ένα ευρωπαϊκό 
προϊόν συνδετικότητας ASQ, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 4.

(2) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης καλύπτει 
κάθε εύλογο αίτημα παροχής ενός 
ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας 
ASQ όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 
και υποβάλλεται εγγράφως από 
εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τυχόν 
άρνηση παροχής ευρωπαϊκού προϊόντος 
συνδετικότητας ASQ βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης αναφέρει τους λόγους της 
άρνησης εντός ενός μηνός από την 
υποβολή της γραπτής αίτησης.

Η αδυναμία ή η απροθυμία του μέρους 
που υπέβαλε αίτηση για παροχή 
ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας 
ASQ να διαθέσει, είτε εντός της Ένωσης 
είτε σε τρίτες χώρες, ένα ευρωπαϊκό 
προϊόν συνδετικότητας ASQ στο μέρος 
στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έναντι 
εύλογων όρων θεωρείται ως 
αντικειμενικός λόγος άρνησης, εφόσον 
ζητηθεί από το μέρος στο οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση.

(3) Εφόσον, εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της γραπτής αίτησης για 
χορήγηση πρόσβασης, απορριφθεί η 
αίτηση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα 
στην αρμόδια εθνική ρυθμιστή αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, 
δύναται να εφαρμοστεί το άρθρο 3 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού.

(4) Η παροχή προϊόντων συνδετικότητας 
θεωρείται ως παροχή ευρωπαϊκού 
προϊόντος συνδετικότητας ASQ εφόσον 
παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες 



AD\1016355EL.doc 31/99 PE522.939v02-00

EL

παραμέτρους που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και καλύπτει συνολικά τις 
ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:

α) δυνατότητα να προσφερθεί ως προϊόν 
υψηλής ποιότητας οπουδήποτε στην 
Ένωση·

β) διευκόλυνση των παρόχων υπηρεσιών 
στην κάλυψη των αναγκών των τελικών 
χρηστών τους·

γ) οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας 
υπόψη υφιστάμενες λύσεις που ενδέχεται 
να παρέχονται στα ίδια δίκτυα·

δ) λειτουργική αποτελεσματικότητα, 
ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό, στο 
μέτρο του δυνατού, των εμποδίων 
εφαρμογής και του κόστους ανάπτυξης 
για τους πελάτες·

στ) και ε) διασφάλιση της τήρησης των 
κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, 
των προσωπικών δεδομένων, της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
δικτύων, και της διαφάνειας σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης.

(5) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη 
διευκρίνιση του παραρτήματος Ι 
σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να 
συνεχίσει να πληροί τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναρμονισμένα δικαιώματα των τελικών 
χρηστών

Δικαιώματα των χρηστών στην ανοικτή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
υψηλότερη τιμολόγηση για 
ενδοενωσιακές επικοινωνίες που 
καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος, εκτός 
εάν αυτό αιτιολογείται με αντικειμενικά 
κριτήρια:

διαγράφεται

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τα 
τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες 
επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων·

β) όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τις 
ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών 
κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS), αντίστοιχα, που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών σταθερής επικοινωνίας, η κανονιστική παρέμβαση δεν 
δικαιολογείται δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
χρησιμότητά της. Όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, το ζήτημα θα πρέπει να 
διευθετηθεί βάσει της γενικής προσέγγισης που εφαρμόζεται για την περιαγωγή, όπως αυτή 
ορίζεται στον κανονισμό περιαγωγής ΙΙΙ.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται

Επίλυση διασυνοριακών διαφορών

1. Οι εξώδικες διαδικασίες που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
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εφαρμόζονται επίσης σε διαφορές που 
σχετίζονται με συμβάσεις που 
υπογράφονται μεταξύ καταναλωτών και 
άλλων τελικών χρηστών, στον βαθμό που 
οι εξώδικες διαδικασίες είναι επίσης 
διαθέσιμες σε αυτούς, και παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι 
σε άλλο κράτος μέλος. Για διαφορές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2013/11/ΕΕ33, ισχύουν οι 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

___________________
33Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 
63).

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελευθερία παροχής και χρήσης ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εύλογη

διαχείριση της κίνησης

Ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και αναλογική 

τεχνική διαχείριση της κίνησης

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους μέσω της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

1. Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
συσκευές, υπηρεσίες και λογισμικό της 
επιλογής τους, ανεξάρτητα από την 
προέλευση ή τον προορισμό τους, μέσω 
της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις εν λόγω 
συμφωνίες που σχετίζονται με τους 
όγκους δεδομένων, να επωφελούνται από 
τυχόν προσφορές των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
στο διαδίκτυο.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν ούτε 
αποτρέπουν τη χρήση οιουδήποτε 
τερματικού εξοπλισμού από τους τελικούς 
χρήστες που ως στόχο έχει την πρόσβαση 
και τη διανομή πληροφοριών και 
περιεχόμενου μέσω της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό συνάδει 
με την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2014/.../EΕ1a* και δεν θίγει τα δικαιώματα 
των κρατών μελών να χορηγούν 
εξατομικευμένα δικαιώματα χρήσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ.

_________________
1a Οδηγία 2014/.../EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της...
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την διάθεση 
στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την 
κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EΚ (ΕΕ L 
..., .... σ. ...).
* ΕΕ: αναγράψατε τον αριθμό της 
οδηγίας (COD 2011/0283) και τον αριθμό, 
την ημερομηνία έγκρισης και την 
αναφορά δημοσίευσης της οδηγίας στην 
υποσημείωση 33a.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες με
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή με παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης 
ελεύθεροι να επωφελούνται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται 
από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή με παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή 
κίνησης ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
κατά επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο 
την γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, υπό τον όρο ότι 
η προσφορά αυτή είναι πέραν των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
δεν πλήττει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα 
ή την ποιότητά τους.

Για να είναι οι αρμόδιες αρχές σε θέση να 
εκτιμήσουν την εν λόγω εν δυνάμει 
βλάβη, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 
πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών, διαβιβάζουν σε αυτές, εφόσον 
ζητηθεί, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
τις χωρητικότητες που έχουν εκχωρηθεί 
στις δύο μορφές υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, τα 
κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται ο 
επιμερισμός της χωρητικότητας του 
δικτύου και, κατά περίπτωση, 
αιτιολόγηση των μέτρων που θεσπίζονται 
για την πρόληψη της υποβάθμισης της 
παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο από τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η άσκηση των ελευθεριών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
διευκολύνεται από την παροχή πλήρων 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 1, το άρθρο 26 παράγραφος 
2 και το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2.

4. Οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν πλήρεις 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 
3 και το άρθρο 21α της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τυχόν 
εφαρμοζόμενα εύλογα μέτρα διαχείρισης 
της κίνησης, τα οποία ενδέχεται να 
επηρεάσουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, περιεχόμενο, εφαρμογές και 
υπηρεσίες και τη διανομή αυτών, όπως 
ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:

5. οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν της ελευθερίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
εισάγοντας διακρίσεις, περιορίζοντας ή 
παρεμβαίνοντας καθ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στη μετάδοση έναντι 
συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
είναι αναγκαία η εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κίνησης, για να 
αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις 
συνέπειες της συμφόρησης του δικτύου, 
υπό τον όρο ότι επιφυλάσσεται ισότιμη 
αντιμετώπιση σε ισοδύναμες μορφές 
κυκλοφορίας, ή εκτελείται δικαστική 
απόφαση.

Τέτοιου είδους μέτρα θεσπίζονται με 
διαφανείς διαδικασίες και δεν 
διατηρούνται πέραν από το αυστηρώς 
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απαραίτητο χρονικό διάστημα ενώ 
προβλέπουν και επαρκείς ασφαλιστικές 
δικλίδες, ιδίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί 
περιορίζονται στους απολύτως 
αναγκαίους και ότι δεν εισάγουν 
διακρίσεις και είναι αναλογικοί.

Στις εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες 
περιλαμβάνεται και η δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής

α) την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή 
δικαστικής απόφασης, ή για την πρόληψη 
ή αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων·

β) τη διατήρηση της ακεραιότητας και 
της ασφάλειας του δικτύου και των 
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, 
και των τερματικών των τελικών 
χρηστών·

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών σε τελικούς 
χρήστες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή 
τους εκ των προτέρων για την εφαρμογή 
παρόμοιων περιοριστικών μέτρων· 

δ) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου εφόσον ανάλογοι τύποι κίνησης 
αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε 
συνεργασία με τις εθνικές αρχές 
προστασίας δεδομένων και, κατά 
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τελικών χρηστών να επωφελούνται από 
τις ελευθερίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2, τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 23 παράγραφος 
5 και τη συνεχή διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς 
διακρίσεις, με επίπεδο ποιότητας που 
αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

περίπτωση, άλλες αρμόδιες αρχές, έχουν
δικαίωμα και υποχρέωση να
παρακολουθούν τη συμμόρφωση με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5, την εφαρμογή 
εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και μέσω της 
διαθεσιμότητας προσιτών υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς 
διακρίσεις, διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
των τελικών χρηστών να επωφελούνται 
από τις ελευθερίες που παρέχει το άρθρο 
23 παράγραφος 1 και 2. Λαμβάνουν 
επίσης απολύτως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που 
αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
στο άρθρο 21 παράγραφος 3α της 
οδηγίας 2002/22/EΚ. Τα κριτήρια του 
καθορισμού των εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας υπάγονται 
σε περιοδική αναθεώρηση. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή και τον φορέα 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) για 
την παρακολούθηση, τα πορίσματά τους, 
καθώς και τα λαμβανόμενα μέτρα. Οι 
εκθέσεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να αποφευχθεί η γενική 
υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών για 
τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 
να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών 
χρηστών για πρόσβαση και διανομή 
περιεχομένου ή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών σε 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

2. Προκειμένου να αποφευχθεί η γενική 
υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών για 
τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 
να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τελικών 
χρηστών για πρόσβαση και διανομή 
περιεχομένου ή υπηρεσιών, ή για εκτέλεση 
εφαρμογών και υπηρεσιών και λογισμικού 
της επιλογής τους, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν 
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών 
και, κατά περίπτωση, άλλες παραμέτρους
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επικοινωνιών στο κοινό. όσον αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας, 
όπως ορίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, σε παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην
Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι 
λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο 
προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και 
στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού 
εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και 
ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις δεν 
εγκρίνονται για περίοδο δύο μηνών από 
την παραλαβή των πλήρων πληροφοριών 
από την Επιτροπή, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της 
Επιτροπής και της εθνικής ρυθμιστικής 
αρχής ή εκτός εάν η Επιτροπή έχει 
ενημερώσει την εθνική ρυθμιστική αρχή 
για συντομευθείσα προθεσμία εξέτασης ή 
εκτός εάν η Επιτροπή έχει διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή συστάσεις. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις παρατηρήσεις ή συστάσεις της 
Επιτροπής και κοινοποιούν τις εγκριθείσες 
απαιτήσεις στην Επιτροπή και τον BEREC.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι 
λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο 
προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και 
στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού 
εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και 
ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις ή 
συστάσεις της Επιτροπής και κοινοποιούν 
τις εγκριθείσες απαιτήσεις στην Επιτροπή 
και τον BEREC.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για 
ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο για 
τους τελικούς χρήστες και τους παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Μέχρι τις...* ο φορέας ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών (BEREC) θεσπίζει, 
έπειτα από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζουν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
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υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όπου 
περιλαμβάνεται ειδικότερα η εφαρμογή 
εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κυκλοφορία.

_________________

*ΕΕ: αναγράψατε την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν συμφωνεί με τη ρύθμιση των προϋποθέσεων αυτών μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Αντίθετα, προτείνει να ανατεθεί το έργο αυτό στον BEREC (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 24 παράγραφος 2).

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται

Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δημοσιεύουν, 
εκτός των προσφορών οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενο ατομικής 
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διαπραγμάτευσης, διαφανείς, 
συγκρίσιμες, επαρκείς και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
εξής:

α) την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους·

β) για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχετικές 
παραμέτρους ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ισχύουσες 
τιμές (για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων) και 
τυχόν ισχύουσες χρεώσεις (πρόσβαση, 
χρήση, συντήρηση και τυχόν πρόσθετες 
χρεώσεις), καθώς και το κόστος που 
αφορά τον εξοπλισμό τερματικού·

γ) τις ισχύουσες χρεώσεις σχετικά με 
κάθε αριθμό ή υπηρεσία που υπόκειται σε 
ειδικούς όρους τιμολόγησης·

δ) την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν, σύμφωνα με τις εκτελεστικές 
πράξεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2·

ε) τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, 
προσδιορίζοντας τα εξής: 

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας σε ώρες αιχμής·

(ii) το επίπεδο των ισχυόντων 
περιορισμών στον όγκο δεδομένων, 
εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση 
του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε 
ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, 
που διατίθεται έπειτα από πλήρη 
κατανάλωση του ισχύοντος όγκου 
δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· 
και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους 
οι τελικοί χρήστες για την 
παρακολούθηση, ανά πάσα στιγμή, του 
τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσής τους·
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(iii) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο των δεδομένων, η πραγματική 
διαθέσιμη ταχύτητα και άλλες 
παράμετροι ποιότητας καθώς και η 
ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα 
υπηρεσιών δύναται να επηρεάσουν στην 
πράξη τη χρήση περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών·

(iv) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός 
δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·

στ)  τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για τους 
τελικούς χρήστες με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικά 
επικαιροποιούμενων πληροφοριών 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς·

ζ) τους τυποποιημένους συμβατικούς 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης 
συμβατικής περιόδου, των όρων και των 
επιβαρύνσεων που ισχύουν σε 
περιπτώσεις πρόωρης λύσης της 
σύμβασης, των διαδικασιών και άμεσων 
επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τη 
αλλαγή και τη φορητότητα αριθμών και 
άλλων αναγνωριστικών, και τις ρυθμίσεις 
παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση 
καθυστέρησης ή κατάχρησης της 
αλλαγής·

η) την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και σε πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος για όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, για τυχόν 
περιορισμούς όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
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με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
και για τυχόν αλλαγές σε αυτήν·

θ) τα δικαιώματα που αφορούν την 
καθολική υπηρεσία, περιλαμβανομένων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, των ευκολιών και 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/22/ΕΚ.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με σαφή, 
κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-
ες) του κράτους μέλους στο οποίο 
προσφέρεται η υπηρεσία και 
επικαιροποιούνται τακτικά. Οι 
πληροφορίες διαβιβάζονται, κατόπιν 
αιτήματος, στις εθνικές κανονιστικές 
αρχές πριν δημοσιευθούν. Κάθε 
διαφοροποίηση των όρων που 
εφαρμόζονται για τους καταναλωτές και 
λοιπούς τελικούς χρήστες αναφέρεται 
ρητά. 

2. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες να 
καθορίζονται οι μέθοδοι μέτρησης της 
ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, οι παράμετροι ποιότητας 
των υπηρεσιών και οι μέθοδοι μέτρησής 
τους, και το περιεχόμενο, η μορφή και ο 
τρόπος δημοσίευσης των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
μηχανισμών πιστοποίησης της 
ποιότητας. Η Επιτροπή δύναται να 
λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους, τους 
ορισμούς και τις μεθόδους μέτρησης που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. 

3. Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε 
εργαλεία ανεξάρτητης αξιολόγησης που 
τους επιτρέπουν να συγκρίνουν την 
πραγματική απόδοση της πρόσβασης στο 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
των υπηρεσιών, καθώς και το κόστος 
εναλλακτικών τρόπων χρήσης. Προς το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
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καθεστώς εθελοντικής πιστοποίησης για 
διαδραστικούς ιστότοπους, οδηγούς ή 
παρόμοια εργαλεία. Η πιστοποίηση 
χορηγείται βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και αναλογικών απαιτήσεων, 
ιδίως βάσει της ανεξαρτησίας από 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό, της χρήσης απλής γλώσσας, 
της παροχής πλήρων και 
επικαιροποιημένων πληροφοριών και της 
λειτουργίας αποτελεσματικής 
διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων. 
Εάν στην αγορά δεν υπάρχουν 
διευκολύνσεις σύγκρισης που να 
διατίθενται δωρεάν ή σε προσιτή τιμή, η 
διάθεση των εν λόγω διευκολύνσεων 
γίνεται από τις ίδιες τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ή από άλλες αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή μέσω τρίτων τηρουμένων 
των απαιτήσεων πιστοποίησης. Οι 
πληροφορίες που δημοσιεύονται από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό διατίθενται 
δωρεάν για τους σκοπούς της διάθεσης 
των εν λόγω διευκολύνσεων σύγκρισης.

4. Κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό 
διανέμουν δωρεάν πληροφορίες δημόσιου 
ενδιαφέροντος στους τελικούς χρήστες, 
κατά περίπτωση, με τα ίδια μέσα που 
χρησιμοποιούν συνήθως για τις 
επικοινωνίες τους με τους τελικούς 
χρήστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό σε τυποποιημένη μορφή και 
δύνανται να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα θέματα:

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες 
δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς 
που θα μπορούσαν να βλάψουν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 



AD\1016355EL.doc 45/99 PE522.939v02-00

EL

ελευθεριών άλλων προσώπων, 
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 
δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων και των νομικών τους 
επιπτώσεων· και

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
έναντι κινδύνων που απειλούν την 
προσωπική ασφάλεια και έναντι της 
παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά 
δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται

Απαιτήσεις ενημέρωσης γα τη σύναψη 
συμβάσεων

1. Πριν καταστεί δεσμευτική μια 
σύμβαση για την παροχή σύνδεσης σε 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή σε διαθέσιμες στο κοινό 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους 
καταναλωτές και σε άλλους τελικούς 
χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 
ρητώς διαφορετικά, τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες:

α) τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
παρόχου και, εφόσον είναι διαφορετικά, 
τη διεύθυνση και τα στοιχεία 
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επικοινωνίας για την υποβολή 
καταγγελιών·

β) τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

(i) για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι 
τύποι των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 
όγκοι των επικοινωνιών που 
περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές 
παράμετροι ποιότητας της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της 
αρχικής σύνδεσης·

(ii) εάν και σε ποια κράτη μέλη παρέχεται 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και σε πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος και τυχόν 
περιορισμοί όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ·

(iii) οι μορφές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μετά την πώληση, 
συντήρησης και υποστήριξης πελατών, οι 
όροι και οι χρεώσεις που ισχύουν για τις 
εν λόγω υπηρεσίες και οι δυνατότητες 
επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές·

(iv) τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται 
από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση 
του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
το ξεκλείδωμα του τερματικού 
εξοπλισμού και τυχόν επιβαρύνσεων σε 
περίπτωση που η σύμβαση λήξει πριν το 
τέλος της ελάχιστης συμβατικής 
περιόδου·

γ) τις λεπτομέρειες των τιμών και των 
τιμολογίων (για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
πιθανών επιπλέον χρεώσεων) και τα μέσα 
με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες 
επικαιροποιημένες πληροφορίες·

δ) τις προσφερόμενες μεθόδους 
πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που 
οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής, καθώς 
και τις διαθέσιμες διευκολύνσεις για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας των 
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λογαριασμών και την παρακολούθηση 
του επιπέδου κατανάλωσης·

ε) τη διάρκεια της σύμβασης και τους 
όρους για την ανανέωση και την 
καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:

(i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που 
απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από 
όρους προσφορών·

(ii) κάθε επιβάρυνσης για την αλλαγή και 
τη φορητότητα αριθμών και άλλων 
αναγνωριστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων παροχής αποζημιώσεων 
σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
κατάχρησης της αλλαγής· 

(iii) κάθε επιβάρυνσης λόγω πρόωρης 
λήξης της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους για 
την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού 
(βάσει των συνήθων μεθόδων 
απόσβεσης) και άλλων πλεονεκτημάτων 
προώθησης (κατά χρονική αναλογία)·

στ)  κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και 
επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης ρητής 
αναφοράς στα νόμιμα δικαιώματα των 
τελικών χρηστών, η οποία εφαρμόζεται 
σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης 
όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της 
υπηρεσίας· 

ζ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα 
με το άρθρο 25 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, 
τις επιλογές των τελικών χρηστών 
σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους 
δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο 
και το είδος των δεδομένων·

η) για τελικούς χρήστες με αναπηρία, 
λεπτομέρειες των προϊόντων και 
υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για αυτούς· 

θ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών 
επίλυσης των διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με 
το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και 
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το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού·

ι) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να 
λάβει ο πάροχος ως απάντηση σε 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή 
την ακεραιότητα, ή σε απειλές και 
ευάλωτα σημεία.

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους 
τελικούς χρήστες, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά από τελικό 
χρήστη ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες 
όσον αφορά τις υπηρεσίες τους σύνδεσης 
στο διαδίκτυο:

α) το επίπεδο των ισχυόντων 
περιορισμών στον όγκο δεδομένων, 
εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση 
του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε 
ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, 
που διατίθεται έπειτα από πλήρη 
κατανάλωση του ισχύοντος όγκου
δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· 
και τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί 
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν, ανά 
πάσα στιγμή, το τρέχον επίπεδο 
κατανάλωσής τους· 

β) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση 
στην κύρια τοποθεσία του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των 
πραγματικών τιμών ταχυτήτων, των 
μέσων ταχυτήτων και της ταχύτητας 
κατά τις ώρες αιχμής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής 
επίπτωσης της παροχής πρόσβασης σε 
τρίτους μέσω ασύρματου τοπικού 
δικτύου·

γ) άλλες παραμέτρους ποιότητας των 
υπηρεσιών·

δ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση ενός 
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δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
οι διαδικασίες θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·

ε) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο, η πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
και άλλες παράμετροι ποιότητας 
υπηρεσίας, και η ταυτόχρονη χρήση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα υπηρεσιών δύναται να 
επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών,

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με 
σαφή, κατανοητή και ευκόλως 
προσβάσιμη μορφή και στην (στις) 
επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ο τελικός 
χρήστης και επικαιροποιούνται τακτικά. 
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
σύμβασης και δεν μεταβάλλονται εκτός 
εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν 
ρητώς για το αντίθετο. Ο τελικός 
χρήστης λαμβάνει αντίγραφο της 
έγγραφης σύμβασης.

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις 
απαιτήσεις ενημέρωσης που 
αναγράφονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. 

5. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης, 
κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, κάθε πληροφορία που 
παρέχεται από τις εν λόγω αρχές για τον 
σκοπό αυτόν σχετικά με τη χρήση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την άσκηση παράνομων 
δραστηριοτήτων ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και 
σχετικά με τα μέσα προστασίας έναντι 
κινδύνων που απειλούν την προσωπική 
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ασφάλεια και έναντι της παράνομης 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 4 και σχετίζονται με την 
παρεχόμενη υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται

Έλεγχος της κατανάλωσης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό προσφέρουν στους 
τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν χωρίς χρέωση μια διευκόλυνση 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη συνολική κατανάλωση των διαφόρων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εκφρασμένη στο νόμισμα τιμολόγησης 
του τελικού χρήστη. Μια τέτοια 
διευκόλυνση διασφαλίζει ότι, εάν ο 
χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 
συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες για 
μια ορισμένη περίοδο δεν υπερβαίνουν το 
προκαθορισμένο χρηματικό όριο που έχει 
ορίσει ο τελικός χρήστης. 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό διασφαλίζουν ότι 
αποστέλλεται κατάλληλη ειδοποίηση στον 
τελικό χρήστη όταν η κατανάλωση των 
υπηρεσιών έχει καλύψει το 80% του 
χρηματικού ορίου που έχει καθοριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 
ειδοποίηση αναφέρει τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να 
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συνεχιστεί η παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών, καθώς επίσης και το κόστος 
τους. Ο πάροχος σταματάει να παρέχει 
τις καθορισμένες υπηρεσίες και να 
χρεώνει τον τελικό χρήστη για αυτές με 
κάθε υπέρβαση του χρηματικού ορίου, 
εκτός εάν και έως ότου ο τελικός χρήστης 
ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Μετά 
την κάλυψη του χρηματικού ορίου οι 
τελικοί χρήστες συνεχίζουν να δέχονται 
κλήσεις και σύντομα μηνύματα (SMS) 
και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης με την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της 
συμφωνημένης περιόδου χρέωσης. 

3. Αμέσως πριν τη σύνδεση με τον 
καλούμενο αριθμό, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες την 
εύκολη και χωρίς επιβάρυνση πρόσβαση 
σε πληροφορίες για τις χρεώσεις που 
ισχύουν για κάθε αριθμό ή υπηρεσία που 
υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης, 
εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει 
προηγουμένως εκχωρήσει παρέκκλιση για 
λόγους αναλογικότητας. Κάθε τέτοια 
πληροφορία παρέχεται κατά τρόπο 
συγκρίσιμο για όλους τους εν λόγω 
αριθμούς ή υπηρεσίες.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να επιλέξουν χωρίς χρέωση τη λήψη 
αναλυτικών λογαριασμών.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 50
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται

Καταγγελία της σύμβασης

1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δεν προβλέπουν ελάχιστη διάρκεια η 
οποία να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να συνάπτουν σύμβαση συνδρομής με 
μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

2. Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί 
χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 
διαφορετικά, έχουν το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης με προθεσμία 
ειδοποίησης ενός μηνός, μετά την πάροδο 
τουλάχιστον έξι μηνών από τη σύναψη 
της σύμβασης. Δεν οφείλεται 
αποζημίωση πέραν της υπολειμματικής 
αξίας του επιδοτούμενου εξοπλισμού που 
δεσμοποιείται με τη σύμβαση κατά τη 
στιγμή σύναψής της και μια αποζημίωση 
κατά χρονική αναλογία για κάθε άλλο 
πλεονέκτημα που απορρέει από την 
προσφορά, το οποίο επισημαίνεται ως 
τέτοιο κατά τη στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης. Κάθε περιορισμός στη χρήση 
τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα 
αίρεται, χωρίς χρέωση, από τον πάροχο 
το αργότερο έως την καταβολή της εν 
λόγω αποζημίωσης.

3. Όταν οι συμβάσεις ή η εθνική 
νομοθεσία προβλέπουν σιωπηρή 
παράταση των συμβατικών περιόδων, ο 
πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ενημερώνει 
εγκαίρως τον τελικό χρήστη ώστε αυτός 
να έχει τουλάχιστον ένα μήνα στη 
διάθεσή του για να αντιταχθεί σε μια 
σιωπηρή παράταση. Εάν ο τελικός 
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χρήστης δεν αντιταχθεί, η σύμβαση 
θεωρείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου, 
η οποία μπορεί να καταγγελθεί από τον 
τελικό χρήστη ανά πάσα στιγμή με 
προθεσμία ειδοποίησης ενός μήνα και 
χωρίς καμία επιβάρυνση. 

4. Οι τελικοί χρήστες έχουν δικαίωμα να 
καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς 
επιβάρυνση κατόπιν ειδοποίησης των 
αλλαγών των συμβατικών όρων που 
προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εκτός εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 
αποκλειστικά προς όφελος του τελικού 
χρήστη. Οι πάροχοι ειδοποιούν εγκαίρως 
τους τελικούς χρήστες, τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν, σχετικά με οποιαδήποτε 
αλλαγή, και ταυτόχρονα τους 
ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να 
καταγγείλουν τη σύμβασή τους, χωρίς 
καμία επιβάρυνση, εάν δεν αποδέχονται 
τους νέους όρους. Η παράγραφος 2 ισχύει 
τηρουμένων των αναλογιών.

5. Κάθε σημαντική και μη προσωρινή 
απόκλιση μεταξύ της πραγματικής 
απόδοσης όσον αφορά την ταχύτητα ή 
άλλες παραμέτρους ποιότητας και της 
απόδοσης που αναφέρεται από τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, σύμφωνα με το 
άρθρο 26, θεωρείται ως μη συμμόρφωση 
της απόδοσης προκειμένου να 
προσδιοριστεί η αποζημίωση του τελικού 
χρήστη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

6. Η συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική 
συμβατική περίοδο εκτός εάν η τιμή της 
(των) πρόσθετης(-ων) υπηρεσίας(-ιών) 
υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή των 
αρχικών υπηρεσιών ή εάν οι πρόσθετες 
υπηρεσίες προσφέρονται σε ειδική τιμή 
προσφοράς που συνδέεται με την 
ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης. 
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7. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό εφαρμόζουν 
όρους και διαδικασίες για την καταγγελία 
της σύμβασης που δεν θέτουν εμπόδια ή 
αντικίνητρα στην αλλαγή παρόχου 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται

Συνδυασμένες προσφορές

Εάν μια δέσμη υπηρεσιών που 
προσφέρεται σε καταναλωτές 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μία 
υπηρεσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα 
άρθρα 28 και 30 του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν για όλα τα στοιχεία 
της δέσμης.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει την πλήρη διαγραφή του άρθρου αυτού. Μολονότι 
είναι επιθυμητό να διασφαλιστεί η δέουσα προστασία των καταναλωτών σε σχέση με όλα τα 
στοιχεία μιας δέσμης προσφερόμενων υπηρεσιών, ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκτιμά η 
διάταξη αυτή δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεδομένου 
ότι το πεδίο εφαρμογής του νομικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες παραμένει περιορισμένο 
στις υπηρεσίες και στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μια επιλεκτική διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής (όπως προτείνεται στο άρθρο 29) δημιουργεί μια νομικά ασαφή κατάσταση 
και η διευκρίνισή της θα απαιτούσε έναν μακρύ κατάλογο συνακόλουθων τροπολογιών σε όλο 
το υπόλοιπο πλαίσιο (οι οποίες όμως δεν προτείνονται).
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται

Αλλαγή και φορητότητα αριθμών

1. Όλοι οι τελικοί χρήστες που διαθέτουν 
αριθμούς από εθνικό σχέδιο 
αριθμοδότησης δικαιούνται, κατόπιν 
αιτήματος, να διατηρήσουν τον/τους 
αριθμό(-ούς) τους ανεξάρτητα από τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό που παρέχει την 
υπηρεσία, σύμφωνα με το μέρος Γ του 
παραρτήματος I της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πάροχος είναι πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κράτος 
μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό 
σχέδιο αριθμοδότησης ή είναι 
ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που έχει κοινοποιήσει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας ότι παρέχει, ή σκοπεύει να 
παράσχει, τέτοιες υπηρεσίες στο κράτος 
μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό 
σχέδιο αριθμοδότησης. 

2. Η τιμολόγηση μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό όσον αφορά την παροχή 
φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι 
τυχόν επιβαρύνσεις των τελικών χρηστών 
δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την 
αλλαγή παρόχου από τους τελικούς 
χρήστες.

3. Η μεταφορά αριθμών και η 
ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται 
εντός της συντομότερης δυνατής 
προθεσμίας. Στην περίπτωση τελικών 
χρηστών που έχουν συνάψει σύμβαση για 
τη μεταφορά αριθμού σε νέο πάροχο, ο 
αριθμός αυτός ενεργοποιείται εντός μίας 
εργάσιμης ημέρας από τη σύναψη της 
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σχετικής σύμβασης. Η απώλεια 
υπηρεσίας κατά τη διαδικασία 
μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
μία εργάσιμη ημέρα. 

4. Ο πάροχος-δέκτης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας αλλαγής παρόχου και 
μεταφοράς αριθμού. Οι τελικοί χρήστες 
λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την αλλαγή παρόχου τόσο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής όσο 
και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Οι 
τελικοί χρήστες δεν αλλάζουν πάροχο 
παρά τη θέλησή τους. 

5. Οι συμβάσεις των τελικών χρηστών με 
τους παρόχους-δότες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό λύονται 
αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της 
αλλαγής. Οι πάροχοι-δότες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
επιστρέφουν κάθε πιστωτικό υπόλοιπο 
στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν 
προπληρωμένες υπηρεσίες. 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό που προβαίνουν 
σε καθυστερήσεις ή καταχρηστικές 
ενέργειες κατά την αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της μη έγκαιρης 
διάθεσης των απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά με τη φορητότητα, υποχρεούνται 
να αποζημιώνουν τους τελικούς χρήστες 
που υφίστανται τέτοια καθυστέρηση ή 
κατάχρηση.

7. Σε περίπτωση που ένας τελικός 
χρήστης ο οποίος αλλάζει πάροχο 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που παρέχεται από τον πάροχο-δότη, ο 
τελευταίος, κατόπιν αιτήματος από τον 
τελικό χρήστη, προωθεί σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
υποδεικνύεται από τον τελικό χρήστη, 
χωρίς χρέωση, όλα τα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
απευθύνονται στην προηγούμενη 
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διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του τελικού χρήστη για μια περίοδο 12 
μηνών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
περιλαμβάνει την αποστολή ενός 
αυτόματου μηνύματος απάντησης σε 
όλους τους αποστολείς μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο 
ειδοποιούνται για τη νέα ηλεκτρονική 
διεύθυνση του τελικού χρήστη. Ο τελικός 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
να μην αποκαλύπτεται η νέα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
αυτόματο μήνυμα απάντησης. 

Μετά την παρέλευση της αρχικής 
περιόδου των 12 μηνών, ο πάροχος-δότης 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δίνει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα 
να παρατείνει την προθεσμία για την 
προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, με χρέωση εάν απαιτείται. 
Ο πάροχος-δότης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δεν εκχωρεί την αρχική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τελικών 
χρηστών σε άλλον τελικό χρήστη πριν 
από μια περίοδο 2 ετών μετά την 
καταγγελία της σύμβασης, και σε καμία 
περίπτωση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου για την οποία παρατάθηκε η 
προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

8. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
θεσπίζουν τη γενική διαδικασία αλλαγής 
παρόχου και φορητότητας αριθμού, 
προβλέποντας ταυτόχρονα την επιβολή 
ενδεδειγμένων κυρώσεων στους 
παρόχους και την καταβολή 
αποζημιώσεων στους τελικούς χρήστες. 
Λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη 
προστασία των τελικών χρηστών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 
παρόχου, καθώς και την ανάγκη 
διασφάλισης της αποδοτικότητας της εν 
λόγω διαδικασίας.



PE522.939v02-00 58/99 AD\1016355EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή του άρθρου αυτού στο πλαίσιο της 
γενικής προσέγγισής του για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ αντί των διατάξεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού. Βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 36 για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

‘(στα) «πάροχος-δέκτης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό»: ο πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
προς τον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός 
τηλεφώνου ή η υπηρεσία·’

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη παρεμβάλλει έναν νέο ορισμό για τον «πάροχο-δέκτη ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό» ως νέο ορισμό στο άρθρο 2 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1β) Ο τίτλος του άρθρου 20 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘Contracts’ «Απαιτήσεις ενημέρωσης για τις 
συμβάσεις»
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Τροπολογία 55
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Στο άρθρο 20, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

‘-1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 1α παρέχονται πριν 
από την σύναψη της σύμβασης με σαφή, 
πλήρη και κατανοητό τρόπο, με την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζει η 
οδηγία για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή* όσον αφορά τις εξωτερικές 
/ εξ αποστάσεως συμβάσεις. Ο 
καταναλωτής και ο τελικός χρήστης που 
το ζητήσει, έχει παρέμβαση σε αντίγραφο 
της σύμβασης σε σταθερό μέσο.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή 
να εισάγουν στην εθνική νομοθεσία τους 
γλωσσικές απαιτήσεις ως προς τις 
πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι εύκολα κατανοητές 
από τους καταναλωτές ή άλλους τελικούς 
χρήστες που τις ζητούν.

_________________

* Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
304 της 22.11.2011, σ. 64).»
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Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέα)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1δ) Στο άρθρο 20 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες 
είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής 
σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών 
ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το 
ζητήσουν, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με 
επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη 
σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές. Στη 
σύμβαση αναφέρονται με σαφή, συνολική 
και ευκόλως προσβάσιμη μορφή
τουλάχιστον:

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όταν 
οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες 
είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής 
σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών 
ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το 
ζητήσουν, έχουν δικαίωμα για σύμβαση με 
επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη 
σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές. Στη 
σύμβαση αναφέρονται τουλάχιστον οι 
ακόλουθες πληροφορίες.

α) τα στοιχεία και η διεύθυνση της 
επιχείρησης·

α) τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
παρόχου και, εφόσον είναι διαφορετικά, 
τη διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας για την υποβολή 
καταγγελιών·

β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

β) τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

(i) το ειδικό τιμολογιακό πρόγραμμα ή τα 
ειδικά τιμολογιακά προγράμματα στα 
οποία εφαρμόζεται η σύμβαση και, για 
κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι μορφές 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των όγκων 
επικοινωνιών,

το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για 
τον εντοπισμό του καλούντος και για 
τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με το άρθρο 26,

(ii) πρόσβαση σε πληροφορίες για
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και για τον 
εντοπισμό του καλούντος για όλες τις 
σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες και για 
τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
σύμφωνα με το άρθρο 26,
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– πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους 
όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση 
τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου και 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων, 

– τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα 
ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία 
της αρχικής σύνδεσης και, κατά 
περίπτωση, άλλες παράμετροι της 
ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται 
από τις εθνικές κανονιστικές αρχές,

(iii) τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα 
ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία 
της αρχικής σύνδεσης και, κατά 
περίπτωση, άλλες παράμετροι της 
ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται 
από τις εθνικές κανονιστικές αρχές,

– πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για 
τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της 
κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου 
να αποφεύγεται η φόρτωση του σημείου 
ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του 
ή η υπερφόρτωσή του, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι 
μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,

– οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών
συντήρησης και υποστήριξης των 
πελατών, καθώς και οι δυνατότητες 
επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,

(iv) οι μορφές των παρεχομένων 
υπηρεσιών μετά την πώληση, των 
υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης 
των πελατών, όπου περιλαμβάνονται, 
εφόσον είναι εφικτό, τεχνικές 
πληροφορίες σχετικά με την εύρυθμη 
λειτουργία του επιλεγέντος από τον τελικό 
χρήστη τερματικού εξοπλισμού, οι όροι 
και τα τέλη των υπηρεσιών αυτών και οι 
δυνατότητες επαφής με τις υπηρεσίες 
αυτές,

– τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από 
τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του 
παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού,

(v) τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται 
από τον πάροχο όσον αφορά τη χρήση του 
παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
το ξεκλείδωμα του τερματικού 
εξοπλισμού και τυχόν επιβαρύνσεων σε 
περίπτωση που η σύμβαση λήξει πριν το 
τέλος της ελάχιστης συμβατικής 
περιόδου·

γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του 
άρθρου 25, οι επιλογές του συνδρομητή 
σχετικά με το εάν τα προσωπικά του 
δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο 

γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του 
άρθρου 25, οι επιλογές του συνδρομητή 
σχετικά με το εάν τα προσωπικά του 
δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο 
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συνδρομητών και το είδος αυτών των 
δεδομένων,

συνδρομητών και η ικανότητά τους να 
πιστοποιήσουν, να διορθώσουν ή να 
αποσύρουν την εγγραφή·

δ) οι λεπτομέρειες των τιμών και των 
τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται 
να αποκτώνται επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα 
τιμολόγια και τέλη συντήρησης, οι 
προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και 
κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη 
μέθοδο πληρωμής,

δ) οι λεπτομέρειες των τιμών και των 
τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και πιθανών επιπλέον χρεώσεων, 
καθώς και τα μέσα με τα οποία δύναται να 
αποκτώνται επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα 
τιμολόγια και τέλη συντήρησης,

δα) τις προσφερόμενες μεθόδους 
πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που 
οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής, καθώς 
και τις διαθέσιμες διευκολύνσεις για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας των 
λογαριασμών και την παρακολούθηση 
του επιπέδου κατανάλωσης·

ε) η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι για 
την ανανέωση και την καταγγελία των 
υπηρεσιών και της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων:

ε) η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι για 
την ανανέωση και την καταγγελία των 
υπηρεσιών και της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων:

– κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που 
απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από 
όρους προσφορών·

(i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που 
απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από 
όρους προσφορών·

– κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα 
αριθμών και άλλων αναγνωριστικών,

(ii) κάθε επιβάρυνσης για την αλλαγή και
τη φορητότητα αριθμών και άλλων 
αναγνωριστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων παροχής αποζημιώσεων 
σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
κατάχρησης της αλλαγής·

– κάθε επιβάρυνσης λόγω λήξης της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους για την ανάκτηση του τερματικού 
εξοπλισμού,

κάθε επιβάρυνσης λόγω πρόωρης λήξης 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους για την ανάκτηση του τερματικού 
εξοπλισμού, βάσει των συνήθων μεθόδων 
απόσβεσης, και άλλων πλεονεκτημάτων 
προώθησης, κατά χρονική αναλογία·

στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και 
επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της 
σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο 
ποιότητας της υπηρεσίας, 

στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και 
επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, ρητής αναφοράς στα νόμιμα 
δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία 
εφαρμόζεται σε περίπτωση αθέτησης της 
σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο 
ποιότητας της υπηρεσίας, 
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ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών 
επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το 
άρθρο 34,

ζ) ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών 
επίλυσης των διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 34,

ζα) λεπτομερείς πληροφορίες για τον 
τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες με 
αναπηρία μπορούν να αποκτούν 
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για αυτούς,

η) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να 
λάβει ο πάροχος ως απάντηση σε 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή 
την ακεραιότητα, ή σε απειλές και 
ευάλωτα σημεία.

η) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να 
λάβει ο πάροχος ως απάντηση σε 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή 
την ακεραιότητα, ή σε απειλές και 
ευάλωτα σημεία.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
απαιτούν να περιλαμβάνει η σύμβαση κάθε 
είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις 
σχετικές δημόσιες αρχές όσον αφορά τη 
χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες 
ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς 
περιεχομένου, καθώς και τα μέσα 
προστασίας έναντι των κινδύνων για την 
προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή 
και τα προσωπικά δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, 
και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.»

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
απαιτούν να περιλαμβάνει η σύμβαση κάθε 
είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις 
σχετικές δημόσιες αρχές όσον αφορά τη 
χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες 
ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς 
περιεχομένου, καθώς και τα μέσα 
προστασίας έναντι των κινδύνων για την 
προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή 
και τα προσωπικά δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, 
και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.»

Τροπολογία 57
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Στο άρθρο 20, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

‘1α. Επιπλέον των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η 
σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών 
δεδομένων, στη σύμβαση αυτή 
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περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) λεπτομέρειες τιμολογιακών 
προγραμμάτων ανά μονάδα και για 
συγκεκριμένο όγκο δεδομένων, καθώς και 
τυχόν ισχύοντα κατώτατα όρια σχετικά 
με το ειδικό τιμολογιακό πρόγραμμα ή τα 
ειδικά τιμολογιακά προγράμματα στα 
οποία εφαρμόζεται η σύμβαση. Για τους 
όγκους δεδομένων που υπερβαίνουν τα 
κατώτατα όρια, η τιμολόγηση ανά 
μονάδα ή για συγκεκριμένο όγκο 
δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση 
καθώς και ενδεχόμενοι τυχόν περιορισμοί 
της ταχύτητας δεδομένων του ειδικού 
τιμολογιακού προγράμματος ή των 
ειδικών τιμολογιακών προγραμμάτων στα 
οποία εφαρμόζεται η σύμβαση·

β) ο τρόπος με τον οποίο οι τελικοί 
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το 
τρέχον επίπεδο κατανάλωσής τους, και 
εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να 
καθοριστούν τυχόν εκούσια όρια·

γ) για σταθερές διασυνδέσεις δεδομένων 
οι συνήθως διαθέσιμες ταχύτητες 
καταφόρτωσης και αναφόρτωσης 
δεδομένων στον κύριο τόπο όπου 
βρίσκεται ο τελικός χρήστης·

δ) για κινητές διασυνδέσεις δεδομένων, οι 
εκτιμώμενες και οι ελάχιστες ταχύτητες 
καταφόρτωσης και αναφόρτωσης οι 
οποίες μπορεί να επιτευχθούν κατά την 
σύνδεση μέσω του ασύρματου δικτύου 
του παρόχου στο κράτος κατοικίας του 
τελικού χρήστη·

ε) άλλες παράμετροι της ποιότητας της 
υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../...*·

στ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της 
κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
ένδειξης των βασικών μεθόδων 
εποπτείας της επικοινωνίας, που 
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χρησιμοποιούνται για εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, την ιδιωτική 
ζωή των τελικών χρηστών και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων· 
και

ζ) σαφής και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο, η πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
και άλλες παράμετροι ποιότητας 
υπηρεσίας δύνανται να επηρεάσουν στην 
πράξη τη χρήση περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, ιδίως τη 
χρήση του περιεχομένου, των εφαρμογών 
και των υπηρεσιών·

__________________

* ΕΕ: εισάγετε τον αριθμό του παρόντος 
κανονισμού.’

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1στ) Το άρθρο 20 παράγραφος 2 
διαγράφεται.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να 
καταγγέλλουν τις συμβάσεις τους χωρίς 
κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται 
τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που 
προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής 
δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.   Οι συνδρομητές 
ειδοποιούνται εγκαίρως, τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν, σχετικά με τις τροποποιήσεις 
αυτές, και ενημερώνονται, ταυτόχρονα, 
για το δικαίωμά τους να καταγγέλλουν τις 
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συμβάσεις αυτές, χωρίς κυρώσεις, 
εφόσον δεν δέχονται τους νέους όρους.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση 
να καθορίζουν τη μορφή αυτών των 
κοινοποιήσεων.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει ένα νέο άρθρο 20α σχετικά με τη διάρκεια και την καταγγελία των 
συμβάσεων. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται σε αυτό το νέο άρθρο.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ζ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1ζ) Στο άρθρο 20, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

‘2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετες 
απαιτήσεις συμβατικής ενημέρωσης σε 
σχέση με συμβάσεις στις οποίες 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.»

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1– σημείο 1 η (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1η) Στο άρθρο 20, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

‘2β. Ο BEREC εκδίδει κατευθυντήριες 
οδηγίες για την καθιέρωση 
τυποποιημένων υποδειγμάτων 
συμβάσεων που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από τις 
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παραγράφους 1 και 1α του παρόντος 
άρθρου.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
καθορίζουν συμπληρωματικές απαιτήσεις 
όσον αφορά το περιεχόμενο, τον 
μορφότυπο και τον τρόπο 
δημοσιοποίησης των συμβατικών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα των ταχυτήτων διαβίβασης 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 
όσον αφορά τις μεθόδους μέτρησης και 
το περιεχόμενο, τον μορφότυπο και τον 
τρόπο δημοσιοποίησης των 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 3α.’·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 θ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1θ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

‘Άρθρο 20a

Διάρκεια και καταγγελία των συμβάσεων

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων που 
συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι 24 μήνες. Οι 
πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
κοινό παρέχουν στους τελικούς χρήστες 
τη δυνατότητα δωδεκάμηνων 
συμβάσεων.

2. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 
υπαναχωρήσει από εξ αποστάσεως 
σύμβαση ή από σύμβαση εκτός 
εμπορικού καταστήματος εντός 14 
ημερών από τη σύναψή της σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/83/ΕΕ.
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3. Όταν μια σύμβαση ή η εθνική 
νομοθεσία προβλέπει αυτόματη 
μετακύλιση των συμβατικών περιόδων 
ορισμένου χρόνου (σε αντίθεση με την 
ελάχιστη διάρκεια), ο πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
ενημερώνει εγκαίρως τον καταναλωτή, 
ώστε αυτός να έχει τουλάχιστον ένα μήνα 
στη διάθεσή του για να αντιταχθεί στην 
εν λόγω αυτόματη μετακύλιση. Εάν ο 
καταναλωτής δεν αντιταχθεί στην 
αυτόματη μετακύλιση, η σύμβαση 
θεωρείται ως κυλιόμενη σύμβαση 
αορίστου χρόνου, η οποία μπορεί να 
καταγγελθεί από τον καταναλωτή ανά 
πάσα στιγμή με προθεσμία ειδοποίησης 
ενός μήνα και χωρίς καμία επιβάρυνση 
εκτός αυτής για την παροχή υπηρεσιών 
κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα να 
καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς 
καμία επιβάρυνση κατόπιν ειδοποίησης 
για αλλαγές των συμβατικών όρων που 
προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εκτός και αν οι προτεινόμενες αλλαγές 
είναι αποκλειστικά προς όφελος του 
τελικού χρήστη. Οι πάροχοι ειδοποιούν 
εγκαίρως τους καταναλωτές, τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν, σχετικά με οποιαδήποτε 
αλλαγή, και ταυτόχρονα τους 
ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να 
καταγγείλουν τη σύμβασή τους, χωρίς 
καμία επιβάρυνση, εάν δεν αποδέχονται 
τους νέους όρους. Η παράγραφος 2 ισχύει 
τηρουμένων των αναλογιών.

5. Κάθε σημαντική, συνεχής ή τακτικά 
επαναλαμβανόμενη απόκλιση των 
πραγματικών επιδόσεων όσον αφορά την 
ταχύτητα ή άλλες παραμέτρους 
ποιότητας και των επιδόσεων που 
αναφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
σύμφωνα με το άρθρο 20, θεωρείται ότι 
συνιστά μη συμμόρφωση των επιδόσεων 
για τον σκοπό καθορισμού των ένδικων 
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μέσων που διαθέτει ο καταναλωτής 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον ίδιο πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική 
συμβατική περίοδο εκτός εάν οι 
πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρονται σε 
ειδική τιμή προσφοράς που συνδέεται με 
την ανανέωση της υφιστάμενης 
σύμβασης.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό εφαρμόζουν 
όρους και διαδικασίες για την καταγγελία 
της σύμβασης που δεν θέτουν εμπόδια ή 
αντικίνητρα στην αλλαγή παρόχου 
υπηρεσιών.»

8. Εάν μια δέσμη υπηρεσιών που 
προσφέρεται σε καταναλωτές 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μια 
υπηρεσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία της 
δέσμης.

9. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν συμπληρωματικούς όρους 
προκειμένου να διασφαλίσουν υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
όσον αφορά τις συμβάσεις στις οποίες 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.»

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ι (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1ι) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το 
εξής:



PE522.939v02-00 70/99 AD\1016355EL.doc

EL

«΄Αρθρο 21 ‘Άρθρο 21

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση 
να απαιτούν από τις επιχειρήσεις δημόσιας 
παροχής δικτύου ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, 
συγκρίσιμες, κατάλληλες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν 
τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους 
τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
που παρέχονται στους τελικούς χρήστες 
και καταναλωτές και τη χρήση των 
υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ. Οι εθνικές κανονιστικές
αρχές μπορούν να προσδιορίζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη 
μορφή υπό την οποία δημοσιεύονται αυτές 
οι πληροφορίες.

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση 
να απαιτούν από τις επιχειρήσεις δημόσιας 
παροχής δικτύου ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, 
συγκρίσιμες, κατάλληλες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν 
τέλη λόγω πρόωρου τερματισμού μιας 
σύμβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που παρέχονται στους 
τελικούς χρήστες και τη χρήση των 
υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ. Οι εν λόγω πληροφορίες 
δημοσιεύονται σε σαφή, κατανοητή και 
ευκόλως προσβάσιμη μορφή και 
επικαιροποιούνται τακτικά. Κάθε 
διαφοροποίηση των όρων που 
εφαρμόζονται για τους καταναλωτές και 
λοιπούς τελικούς χρήστες που το ζητούν, 
αναφέρεται ρητά. Οι εθνικές κανονιστικές 
αρχές μπορούν να προσδιορίζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη 
μορφή υπό την οποία δημοσιεύονται αυτές 
οι πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν, ιδίως, τη θέσπιση 
γλωσσικών απαιτήσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες 
είναι εύκολα κατανοητές από τον 
καταναλωτή και άλλους χρήστες που το 
ζητήσουν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό οφείλουν, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παρέχουν 
τις πληροφορίες στις αρμόδιες εθνικές 
κανονιστικές αρχές πριν από τη 
δημοσίευσή τους.»

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν την παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών ώστε οι τελικοί χρήστες και 
οι καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες 
έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ανεξάρτητης 
αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να 
συγκρίνουν τις επιδόσεις της πρόσβασης 
στο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών 



AD\1016355EL.doc 71/99 PE522.939v02-00

EL

χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω 
διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων 
τεχνικών. Αν δεν είναι διαθέσιμες στην 
αγορά τέτοιες ευκολίες δωρεάν ή σε 
λογική τιμή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε 
θέση να καθιστούν διαθέσιμες, είτε οι ίδιες 
είτε μέσω τρίτων φορέων, την εν λόγω 
καθοδήγηση ή τις τεχνικές. Τρίτα μέρη 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
ατελώς τις πληροφορίες που 
δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις 
παροχής δικτύων ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη 
διάθεση της αλληλεπιδραστικής 
καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών.»

και των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και 
το κόστος εναλλακτικών τρόπων χρήσης. 
Αν δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά 
τέτοιες ευκολίες δωρεάν ή σε λογική τιμή, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές είναι σε θέση να 
καθιστούν διαθέσιμες, είτε οι ίδιες είτε 
μέσω τρίτων φορέων, την εν λόγω 
καθοδήγηση ή τις τεχνικές. Τρίτα μέρη 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
ατελώς τις πληροφορίες που 
δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις 
παροχής δικτύων ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη 
διάθεση της αλληλεπιδραστικής 
καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών, όπως 
ανεξάρτητα εργαλεία αξιολόγησης.

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, υπό την 
καθοδήγηση του BEREC και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, θεσπίζουν καθεστώς εθελοντικής 
πιστοποίησης για διαδραστικούς 
ιστότοπους, οδηγούς ή παρόμοια 
εργαλεία, βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και αναλογικών απαιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 
ανεξαρτησίας από παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής 
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μεταξύ άλλων:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής 
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μεταξύ άλλων:

α) να παρέχουν στους συνδρομητές
πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια 
σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε 
υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους 
όρους τιμολόγησης· όσον αφορά τις επί 
μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν 
οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν 
από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·

α) να παρέχουν στους τελικούς χρήστες 
πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια 
σχετικά με οιονδήποτε αριθμό ή οιαδήποτε 
υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους 
όρους τιμολόγησης· ·όσον αφορά τις επί 
μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές μπορούν να απαιτούν 
οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν 
από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό·
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β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές 
σχετικά με οιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης ή τις πληροφορίες εντοπισμού 
του καλούντος στην υπηρεσία για την 
οποία έχουν συνδρομή·

β) παρέχουν στους τελικούς χρήστες 
πληροφορίες για την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον 
εντοπισμό του καλούντος για όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, για τυχόν 
περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 
26 και διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές κοινοποιούνται αμελλητί·

γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για 
οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που 
περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
και εφαρμογές και/ή τη χρήση τους, όπου, 
βάσει του εθνικού δικαίου, και σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται 
η ύπαρξη τέτοιων όρων·

δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει ο πάροχος 
για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της 
κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η 
φόρτωση του σημείου ζεύξης μέχρι το 
όριο χωρητικότητάς του ή η 
υπερφόρτωσή του, καθώς και σχετικά με 
τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα 
της υπηρεσίας·

δα) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
όπου προσφέρονται, προσδιορίζοντας τα 
ακόλουθα:

(i) για σταθερές διασυνδέσεις δεδομένων, 
τις συνήθως διαθέσιμες ταχύτητες 
καταφόρτωσης και αναφόρτωσης 
δεδομένων στο κράτος μέλος διαμονής 
του τελικού χρήστη· για κινητά δεδομένα, 
τις εκτιμώμενες και ελάχιστες τιμές 
ταχυτήτων καταφόρτωσης και 
αναφόρτωσης οι οποίες μπορούν να 
αναμένονται από τη σύνδεση μέσω του 
ασύρματου δικτύου του παρόχου στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη·

(ii) τις λεπτομέρειες τιμολογιακών 
προγραμμάτων ανά μονάδα και για 
συγκεκριμένο όγκο δεδομένων, καθώς και 
οιαδήποτε ισχύοντα κατώτατα όρια. Για 
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τους όγκους δεδομένων που υπερβαίνουν 
τα κατώτατα όρια: τιμολόγηση ανά 
μονάδα ή για συγκεκριμένο όγκο 
δεδομένων σε ειδική ή διαρκή βάση 
καθώς και ενδεχόμενους περιορισμούς 
της ταχύτητας δεδομένων·

(iii) τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί 
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το 
τρέχον επίπεδο κατανάλωσής τους και 
κατά πόσον και πώς μπορούν να τεθούν 
εθελοντικά ανώτατα όρια·

(iv) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο των δεδομένων, η ταχύτητα και 
άλλες παράμετροι ποιότητας δύνανται να 
επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, 
ιδίως τη χρήση περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών·

(v) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της 
κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
…/…*, συμπεριλαμβανομένης της 
ένδειξης των υποκείμενων μεθόδων 
εποπτείας της επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
εύλογης διαχείρισης της κίνησης, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο οι εν λόγω διαδικασίες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα 
της υπηρεσίας, την ιδιωτική ζωή των 
τελικών χρηστών και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ε) να ενημερώνουν τους συνδρομητές
σχετικά με το δικαίωμά τους να 
αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να 
περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο 
κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη 
μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με 
το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ 
(οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)·
και

ε) να ενημερώνουν τους καταναλωτές και 
κατά περίπτωση άλλους τελικούς 
χρήστες, σχετικά με το δικαίωμά τους να 
αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να 
περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο 
κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη 
μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με 
το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ· και
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στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα 
τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με 
τις λεπτομέρειες των υφισταμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.

στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα 
τους καταναλωτές και, κατά περίπτωση, 
τους τελικούς χρήστες με αναπηρία 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης.

Εάν κριθεί κατάλληλο, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
προωθήσουν μέτρα απορρύθμισης και 
συρρύθμισης πριν την επιβολή οιασδήποτε 
υποχρέωσης.

Εάν κριθεί ενδεδειγμένο, οι εθνικές 
κανονιστικές αρχές μπορούν να 
προωθήσουν μέτρα απορρύθμισης και 
συρρύθμισης πριν την επιβολή οιασδήποτε 
υποχρέωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν 
συμπληρωματικούς όρους, όσον αφορά 
το περιεχόμενο, το μορφωτικό και τον 
τρόπο δημοσιοποίησης των 
πληροφοριών, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του 
BEREC που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου.

3α. Το αργότερο μέχρι την ... *,ο BEREC, 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις 
παραμέτρους ποιότητας των υπηρεσιών
(μεταξύ άλλων, μέσες έναντι 
διαφημιζόμενων ταχυτήτων· την 
ποιότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι 
χρήστες), και τις μεθόδους μέτρησής 
τους κατά την πάροδο του χρόνου, καθώς 
και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον 
τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
μηχανισμών πιστοποίησης της 
ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η πρόσβαση των τελικών χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων τελικών χρηστών 
με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, 
αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες. 
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι 
ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που 
παρατίθενται στο παράρτημα III.
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4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 να διανέμουν πληροφορίες 
δημοσίου ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους 
και νέους συνδρομητές όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, με τα ίδια μέσα που 
χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις 
για τις επικοινωνίες τους με συνδρομητές. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές οι 
πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή 
και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα 
θέματα:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 να διανέμουν πληροφορίες 
δημοσίου ενδιαφέροντος σε τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση, με τα ίδια μέσα 
που χρησιμοποιούν συνήθως οι 
επιχειρήσεις για τις επικοινωνίες τους με 
τελικούς χρήστες. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές στους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό σε 
τυποποιημένη μορφή και δύνανται να
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
θέματα:

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη 
διάδοση υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, 
ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να 
βλάψουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών άλλων προσώπων, 
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών 
τους επιπτώσεων· και

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες δραστηριότητες 
ή τη διάδοση υλικού επιβλαβούς 
περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα 
μπορούσαν να βλάψουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων 
προσώπων, περιλαμβανομένων των 
παραβιάσεων δικαιωμάτων προστασίας 
δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών 
τους επιπτώσεων· και

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
κατά κινδύνων που απειλούν την 
προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή 
και τα προσωπικά δεδομένα κατά την 
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
κατά κινδύνων που απειλούν την 
προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή 
και τα προσωπικά δεδομένα κατά την 
χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

_________________
* ΕΕ: Αναγράψατε τον αριθμό τον 
παρόντος κανονισμού.
** ΕΕ: Αναγράψατε τον αριθμό τον 
παρόντος κανονισμού.’

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ια (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ια) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 21α

Έλεγχος της κατανάλωσης

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών προσφέρουν στους 
καταναλωτές και στους τελικούς χρήστες 
διευκολύνσεις παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικείας χρήσης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ των 
υστέρων πληρωμής που τιμολογούνται 
βάσει της κατανάλωσης χρόνου ή όγκου.
Οι διευκολύνσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν:

α) για τις προπληρωμένες και εκ των 
υστέρων εξοφλούμενες υπηρεσίες, 
δωρεάν πρόσβαση σε έγκαιρη 
πληροφόρηση σχετικά με την οικεία 
κατανάλωση υπηρεσίας·

β) για τις εκ των υστέρων εξοφλούμενες 
υπηρεσίες, ικανότητα να ορίζουν δωρεάν 
οικονομικό ανώτατο όριο στη χρήση 
τους, να ζητούν κοινοποίηση όταν έχουν 
φθάσει σε συμφωνημένο ποσοστό του 
ανωτάτου ορίου τους, τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί για να συνεχίσουν 
τη χρήση σε περίπτωση υπέρβασης του 
ανωτάτου ορίου και τα ισχύοντα 
τιμολογιακά προγράμματα·

γ) αναλυτικούς λογαριασμούς σε σταθερό 
υπόθεμα.

2. Ο BEREC θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

Μετά την κάλυψη του χρηματικού ορίου 
οι τελικοί χρήστες συνεχίζουν να δέχονται 
κλήσεις και σύντομα μηνύματα (SMS) 
και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης με την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της 
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συμφωνημένης περιόδου χρέωσης.»

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα άρθρα 20, 21, 22 και 30 
διαγράφονται .

(2) Το άρθρο 22 διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι αναγκαία για τη διατήρηση ή την τροποποίηση των σχετικών άρθρων.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Directive 2002/22EC
Άρθρο 26

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το 
εξής:

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των 
κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη 
δυνατότητα να καλούν τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση
οιουδήποτε μέσου πληρωμής, 
χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» 
καθώς και κάθε εθνικό αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη. 

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των 
κοινόχρηστων τηλεφώνων και των 
χρηστών των ιδιωτικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν τη 
δυνατότητα να καλούν τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση 
οιουδήποτε μέσου πληρωμής, 
χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» 
καθώς και κάθε εθνικό αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη.

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι 
οι χρήστες ιδιωτικών δικτύων 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν τη 
δυνατότητα να καλούν δωρεάν τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή, κατά 
περίπτωση, τις εσωτερικές υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τον 
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης «112» και κάθε ενιαίο 
εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 
που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευσης με τις 
εθνικές κανονιστικές αρχές, τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και τους παρόχους, 
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
εξερχόμενες εθνικές κλήσεις προς αριθμό 
ή αριθμούς που υπάρχουν σε εθνικό σχέδιο 
τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

2. Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευσης με τις 
εθνικές κανονιστικές αρχές, τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και τους παρόχους, 
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
εξερχόμενες εθνικές κλήσεις προς αριθμό 
ή αριθμούς που υπάρχουν σε εθνικό σχέδιο 
τηλεφωνικής αριθμοδότησης παρέχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» 
απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται 
με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην 
εθνική οργάνωση των συστημάτων 
έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω κλήσεις 
απαντώνται και διεκπεραιώνονται 
τουλάχιστον τόσο γρήγορα και 
αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς 
εθνικό αριθμό ή εθνικούς αριθμούς 
έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτοί 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» 
απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται 
με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην 
εθνική οργάνωση των συστημάτων 
έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω κλήσεις 
απαντώνται και διεκπεραιώνονται 
τουλάχιστον τόσο γρήγορα και 
αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς 
εθνικό αριθμό ή εθνικούς αριθμούς 
έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτοί 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τις 
αρμόδιες αρχές εκδίδει συστάσεις για 
δείκτες επιδόσεων των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού αριθμού 
κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και τη 
λειτουργία των δεικτών επιδόσεων, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και εφεξής ανά 
διετία.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 
ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 
ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων 
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τελικών χρηστών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με 
αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν 
ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα 
που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό 
βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό 
στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές 
που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο). Τα κράτη 
μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες 
απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.

τελικών χρηστών. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες με 
αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν 
ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα 
που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό 
βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό 
στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές 
που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/21/EΚ (οδηγία πλαίσιο). Τα κράτη 
μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετες 
απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν 
ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του 
καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις 
κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης 
ληφθεί από την εν λόγω αρχή. Τούτο 
ισχύει για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης 
ανάγκης «112». Τα κράτη μέλη μπορούν 
να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή ώστε 
να καλύπτονται επίσης οι κλήσεις σε 
εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Οι 
αρμόδιες κανονιστικές αρχές καθορίζουν 
κριτήρια για την ακρίβεια και την 
αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών 
θέσης.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαθέτουν 
ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του 
καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις 
κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης 
ληφθεί από την εν λόγω αρχή. This shall 
apply to all calls to the single European 
emergency call number "112". Τα κράτη 
μέλη μπορούν να επεκτείνουν την 
υποχρέωση αυτή ώστε να καλύπτονται 
επίσης οι κλήσεις σε εθνικούς αριθμούς 
έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες κανονιστικές 
αρχές καθορίζουν κριτήρια για την 
ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
παρεχόμενων πληροφοριών θέσης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC.

Το αργότερο (6 μήνες από ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ), ο BEREC, 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καθορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κριτήρια για την ακρίβεια και την 
αξιοπιστία των πληροφοριών θέσης που 
παρέχονται στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές λαμβάνουν υπόψη την 
εφικτότητα της χρησιμοποίησης κινητού 
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τερματικού εξοπλισμένου με συσκευές 
GNSS κινητών τερματικών προκειμένου 
να βελτιωθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία 
των πληροφοριών εντοπισμού της θέσης 
του καλούντος κλήση «112».

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την 
ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου 
ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης «112», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών 
που εστιάζονται ειδικότερα σε πρόσωπα 
που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών.

6. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες 
ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη 
και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού 
αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», 
ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που εστιάζονται 
ειδικότερα σε πρόσωπα που ταξιδεύουν 
μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση 
των κρατών μελών.

7. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών 
«112» στα κράτη μέλη, η Επιτροπή, αφού 
ζητήσει τη γνώμη του BEREC, μπορεί να 
θεσπίζει τεχνικά εκτελεστικά μέτρα. 
Ωστόσο, τα τεχνικά αυτά εκτελεστικά 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται με την 
επιφύλαξη της οργάνωσης των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης, που παραμένει 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

7. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των υπηρεσιών 
«112» στα κράτη μέλη, η Επιτροπή, αφού 
ζητήσει τη γνώμη του BEREC, 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 37α σχετικά με τα κριτήρια 
εντοπισμού θέσης του καλούντος και τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με 
την πρόσβαση στον αριθμό κλήσης 
«112». Ωστόσο, τα τεχνικά αυτά 
εκτελεστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται 
με την επιφύλαξη της οργάνωσης των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που 
παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

7a. Η Επιτροπή μεριμνά για τη 
διατήρηση μιας βάσης δεδομένων με 
τους αριθμούς των ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 
με τη σύσταση Ε.164, ώστε να 
διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι 
σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους από 
το ένα κράτος μέλος στο άλλο.»·

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 26 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 26α

Σύστημα «αντίστροφου 112» σε επίπεδο 
ΕΕ

Το αργότερο [ένα έτος μετά την 
προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκτυο] 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφικτότητα της 
δημιουργίας, μέσω της χρήσης των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ενός 
καθολικού, πολυγλωσσικού, 
προσβάσιμου, απλού και 
αποτελεσματικού συστήματος 
επικοινωνίας «αντίστροφου 112» που θα 
καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της 
ΕΕ, με σκοπό την ειδοποίηση των 
πολιτών σε περίπτωση επικείμενων ή εν 
εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με 
τον BEREC και τις υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας, εξετάζει τη δημιουργία του 
εν λόγω συστήματος προτύπων και 
προδιαγραφών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Κατά την εκπόνηση της 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
υφιστάμενα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα αριθμού κλήσης «112» και 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία στον τομέα της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Κατά περίπτωση, η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.»·

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 30
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2γ) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το 
εξής:

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι συνδρομητές κάτοχοι αριθμών που 
υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής 
αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική 
αίτηση, να διατηρούν τον (τους) αριθμό (-
ούς) τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης 
που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Παραρτήματος I, Μέρος 
Γ.

‘1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι 
οι συνδρομητές κάτοχοι αριθμών που 
υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο τηλεφωνικής 
αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική 
αίτηση, να διατηρούν τον (τους) αριθμό(-
ούς) τους, ανεξαρτήτως του παρόχου 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό που παρέχει την υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος I, μέρος Γ.»

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι η τιμολόγηση μεταξύ 
φορέων εκμετάλλευσης ή/και παρόχων 
υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή 
φορητότητας του αριθμού, αντανακλά το 
κόστος και ότι οι τυχόν άμεσες χρεώσεις 
των συνδρομητών δεν λειτουργούν 
αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου 
υπηρεσιών από τους συνδρομητές.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι η τιμολόγηση μεταξύ 
φορέων εκμετάλλευσης ή/και παρόχων 
υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή 
φορητότητας του αριθμού, αντανακλά το 
κόστος και ότι οι τυχόν άμεσες χρεώσεις 
των συνδρομητών δεν λειτουργούν 
αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου 
υπηρεσιών από τους συνδρομητές.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν 
επιβάλλουν τιμολόγια λιανικής για τη 
μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως 
θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια 
λιανικής.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν 
επιβάλλουν τιμολόγια λιανικής για τη 
μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως 
θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια 
λιανικής.

"4. Η μεταφορά αριθμών και η 
επακόλουθη ενεργοποίησή τους 
πραγματοποιείται εντός της συντομότερης 
δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει,
η ενεργοποίηση του αριθμού των 
συνδρομητών που έχουν συνάψει 
συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού 
σε νέα επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια 
εργάσιμη ημέρα.

4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη 
ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός 
της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. 
Στην περίπτωση τελικών χρηστών που 
έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά 
αριθμού σε νέο πάροχο, ο αριθμός αυτός 
ενεργοποιείται εντός μίας εργάσιμης 
ημέρας.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να 
καθορίζουν τη συνολική διαδικασία 
μεταφοράς αριθμών έχοντας κατά νου τις 
εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και 
τεχνικής σκοπιμότητας, καθώς και την 
ανάγκη για διατήρηση της συνέχειας της 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να 
καθορίζουν τη συνολική διαδικασία 
μεταφοράς αριθμών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4β.
Λαμβάνουν υπόψη την αναγκαία 
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υπηρεσίας προς το συνδρομητή. Σε κάθε 
περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη 
διαδικασία της μεταφοράς δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν επίσης 
υπόψη, αν χρειαστεί, μέτρα με τα οποία 
να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές 
προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία 
αλλαγής φορέα και δεν μεταφέρονται σε 
άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους.

προστασία του τελικού χρήστη καθ’ όλη 
τη διαδικασία μεταφοράς, την ανάγκη 
διασφάλισης της αποτελεσματικότητας 
της διαδικασίας αυτής για τον τελικό 
χρήστη, την ανάγκη διατήρησης της 
συνέχειας της υπηρεσίας που παρέχεται 
στον τελικό χρήστη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες 
μεταφοράς δεν πλήττουν τον 
ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η 
απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της 
μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
μία εργάσιμη ημέρα. Οι τελικοί χρήστες 
δεν αλλάζουν πάροχο παρά τη θέλησή 
τους.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
επιβάλουν κατάλληλες κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να 
αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε 
περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή 
καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους 
ή για λογαριασμό τους.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
επιβάλουν κατάλληλες κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να 
αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε 
περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς, μη 
έγκαιρης διάθεσης των αναγκαίων
πληροφοριών για τη μεταφορά, ή 
καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους 
ή για λογαριασμό τους.

4α. Ο πάροχος-δέκτης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας αλλαγής παρόχου και 
μεταφοράς αριθμού. Οι τελικοί χρήστες 
λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την αλλαγή παρόχου τόσο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής όσο 
και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

4β. Ο BEREC θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες 
και διαδικασίες αλλαγής και μεταφοράς, 
ιδίως τις αντίστοιχες ευθύνες του 
παρόχου αποδέκτη και του παρόχου 
μεταφοράς στη διαδικασία αλλαγής και 
μεταφοράς, τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται στους καταναλωτές κατά 
τη διαδικασία αυτή, τον έγκαιρο 
τερματισμό υφιστάμενης σύμβασης και 
την επιστροφή των προκαταβεβλημένων 
ποσών, καθώς και αποτελεσματικές 
υπηρεσίες διοχέτευσης ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου.

4γ. Εάν μια δέσμη υπηρεσιών που 
προσφέρεται σε καταναλωτές 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μια 
υπηρεσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται, σε όλα τα στοιχεία της 
δέσμης.»·

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική 
περίοδο δέσμευσης η οποία υπερβαίνει 
τους 24 μήνες. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις 
προσφέρουν στους χρήστες τη 
δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση 
συνδρομής με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες.

6. Με την επιφύλαξη τυχόν ελάχιστης 
συμβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι 
διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δε 
λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή 
των παρόχων υπηρεσιών.»

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέα)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 34, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

‘1α. Οι εξώδικες διαδικασίες που 
καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 εφαρμόζονται επίσης σε 
διαφορές που σχετίζονται με συμβάσεις 
που συνάπτονται, αφενός, μεταξύ 
καταναλωτών και άλλων τελικών 
χρηστών, στον βαθμό που οι εν λόγω 
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εξώδικες διαδικασίες είναι επίσης 
διαθέσιμες σε αυτούς, και, αφετέρου, 
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. 
Για διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2013/11/ΕΕ*, 
ισχύουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

________________________
*Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 
63).

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 37α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
37a:

‘Άρθρο 37a

Άσκηση της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο

2. Η εξουσία θέσπισης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26, ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από τις...*.

3. Η εκχώρηση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 26 μπορεί να ανακληθεί ανά 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Μια απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
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προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

4. Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

_________________
* ΕΕ: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού’

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 στ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2στ) Στο παράρτημα II, το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘1. Επωνυμία (-ες) και διεύθυνση (-εις) της 
επιχείρησης (-ων)

‘1. Επωνυμία (-ες), διεύθυνση (-εις) και 
στοιχεία επαφής της επιχείρησης (-ων) 

Πρόκειται για τις επωνυμίες και τις 
διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των 
επιχειρήσεων παροχής δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό 
τηλεφωνικών υπηρεσιών

Πρόκειται για τις επωνυμίες και τις 
διευθύνσεις των κεντρικών γραφείων των 
επιχειρήσεων παροχής δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό 
τηλεφωνικών υπηρεσιών.»

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ζ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 2,2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία
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(2ζ) Το παράρτημα II, σημείο 2.2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘2.2. Τυποποιημένα τιμολόγια που 
αναφέρουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 
το περιεχόμενο εκάστου τιμολογιακού 
στοιχείου (π.χ. τέλη πρόσβασης, όλα τα 
είδη των τελών χρήσης, τέλη 
συντήρησης), περιλαμβανομένων των 
λεπτομερειών για τις ισχύουσες συνήθεις 
εκπτώσεις και τα ειδικά και 
στοχοθετημένα τιμολογιακά καθεστώτα, 
καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και οι 
δαπάνες που αφορούν τον τερματικό 
εξοπλισμό.

‘2.2. Για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι
παρεχόμενες υπηρεσίες και οι σχετικές 
παράμετροι ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, το (τα) ισχύο (-ντα) 
τιμολογιακό (-ά) πρόγραμμα 
(προγράμματα) και για κάθε τιμολογιακό 
πρόγραμμα, οι μορφές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
όγκων επικοινωνιών, και τυχόν ισχύοντα 
τέλη (πρόσβαση, χρήση, συντήρηση 
καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη) και οι 
δαπάνες που αφορούν τον τερματικό 
εξοπλισμό.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1– σημείο 2 η (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 2,2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2η) Στο παράρτημα II παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο:

‘2.2.α. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
όπου προσφέρονται, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
λεπτομερειών για την τιμολόγηση 
δεδομένων, τις ταχύτητες καταφόρτωσης 
και αναφόρτωσης και τυχόν ισχύοντες 
περιορισμούς ταχύτητας, σχετικά με τις 
δυνατότητες παρακολούθησης του 
επιπέδου κατανάλωσης, οιεσδήποτε 
ισχύουσες διαδικασίες διαχείρισης της 
κίνησης και τις επιπτώσεις τους στην 
ποιότητα των υπηρεσιών, στην ιδιωτική 
ζωή των τελικών χρηστών και στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.»

Τροπολογία 73
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2 θ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 2,5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2θ) Το παράρτημα II, το σημείο 2.5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘2.5. Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι, 
στους οποίους περιλαμβάνονται η 
ελάχιστη συμβατική περίοδος, η λύση της 
σύμβασης και οι διαδικασίες και τα άμεσα 
τέλη που σχετίζονται με τη φορητότητα 
αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

‘2.5. Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι και 
προϋποθέσεις, στους οποίους 
περιλαμβάνονται η ελάχιστη συμβατική 
περίοδος, οι όροι και τυχόν τέλη που 
ισχύουν σε περίπτωση πρόωρης
καταγγελίας της σύμβασης, οι διαδικασίες 
και τα άμεσα τέλη που σχετίζονται με την 
αλλαγή παρόχου και τη φορητότητα 
αριθμών και άλλων αναγνωριστικών, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και οι ρυθμίσεις 
παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση 
καθυστέρησης ή κατάχρησης της 
αλλαγής.»

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Κανονισμός 531/2012
Άρθρο 4 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιμέρους τελικοί χρήστες που 
εξυπηρετούνται από πάροχο περιαγωγής 
βάσει του παρόντος άρθρου δύνανται, με 
αίτημά τους, να επιλέξουν εκουσίως και 
σαφώς να αποποιηθούν του οφέλους της 
εφαρμογής του ισχύοντος τιμολογίου 
εγχώριων υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής στο πλαίσιο ενός 
δεδομένου πακέτου λιανικής με 
αντάλλαγμα άλλα οφέλη προσφερόμενα 
από τον εν λόγω πάροχο. Ο πάροχος 
περιαγωγής υπενθυμίζει στους εν λόγω 
τελικούς χρήστες τη φύση των 
πλεονεκτημάτων της περιαγωγής που θα 

διαγράφεται
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απολέσουν εάν προβούν στην επιλογή 
αυτή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν ιδίως το κατά πόσον οι 
πάροχοι περιαγωγής που υπάγονται στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζουν 
επιχειρηματικές πρακτικές που θα 
ισοδυναμούσαν με παράκαμψη του 
προκαθορισμένου καθεστώτος.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 και 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 1 και 2 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

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

‘1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει 
στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για 
την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης 
περιαγωγής με προέλευση από αυτό το 
δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, 
διαβίβασης και τερματισμού, δεν 
υπερβαίνει από την 1η Ιουλίου 2014 τα 
0,05 ευρώ ανά λεπτό.

2. Η μέση 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 πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής 
μειώνεται σε 0,10 ευρώ και σε 0,05 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 

2. Η μέση 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 πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής 
μειώνεται σε 0,01 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2016 και παραμένει μέχρι την 30ή Ιουνίου 
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2014 αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19, η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής παραμένει στα 0,05 ευρώ μέχρι 
την 30ή Ιουνίου 2022.

2022.»

2α. Από 1ης Ιουλίου 2016, τα τέλη κινητού 
τερματισμού κλήσεων για τις κλήσεις 
περιαγωγής δεν υπερβαίνουν το 0,005 
ευρώ και παραμένουν αμετάβλητα μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2022.’

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η μέση τιμή της εγχώριας αγοράς είναι μικρότερη από 0,05 ευρώ. Η 
διατήρηση της τιμής χονδρικής για περιαγωγή φωνητικών κλήσεων στο σημερινό επίπεδο, 0,05 
ευρώ μετά την 1/07/2016, όταν οι φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να χρεώνουν τους πελάτες 
περιαγωγής το ίδιο όπως και τους εγχώριους πελάτες, θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις 
στην αγορά. Ως εκ τούτου, οι τιμές χονδρικής για τις φωνητικές κλήσεις θα πρέπει να μειωθούν 
περαιτέρω προκειμένου να καταστεί δυνατός ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 7α

Κατάργηση των τελών περιαγωγής σε 
επίπεδο λιανικής

Από 1ης Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
με τα τέλη για εθνικές υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών, για τις ρυθμιζόμενες 
εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις 
περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα 
μηνύματα SMS περιαγωγής που 
αποστέλλονται, ή για τις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής που 
χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη 
μέτρων που λαμβάνονται για την 
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πρόληψη αντικανονικής ή δόλιας χρήσης.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσθετα τέλη για τις φωνητικές κλήσεις, τα SMS και τα δεδομένα περιαγωγής θα πρέπει να 
καταργηθούν. Μετά τη σταδιακή μείωση των ανώτατων ορίων βάσει των οποίων οι φορείς 
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να χρεώνουν τους καταναλωτές για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής, είναι καιρός να επιτραπεί στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες περιαγωγής ως εάν καταναλώνονταν στο οικείο δίκτυο. Η υποχρέωση αυτή των 
παρόχων θα τεθεί σε ισχύ πριν την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να μην έλθει σε σύγκρουση με 
την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Πριν από την 1η Ιουλίου 2016, οι τιμές χονδρικής θα πρέπει 
να μειωθούν περαιτέρω και τα τέλη τερματισμού των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει 
να εναρμονιστούν προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους 
φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΕ.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 12 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘1. Από 1ης Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,25 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο 
ασφαλείας μειώνεται σε 0,15 EUR από 1ης 
Ιουλίου 2013 ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων και 0,05 EUR 
από 1ης Ιουλίου 2014 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 παραμένει στα 
0,05 EUR ανά megabyte μεταδιδόμενων 
δεδομένων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

‘1. Από 1ης Ιουλίου 2013, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,15 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο 
ασφαλείας μειώνεται σε 0,05 ευρώ από 1ης 
Ιουλίου 2014 ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων και 0,0050
ευρώ από 1ης Ιουλίου 2015 και παραμένει 
στα 0,0050 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2022.»
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:

(i) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο την 
31η Δεκεμβρίου 2016.»

(ii) Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μέτρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 και του 
εναλλακτικού καθεστώτος που 
προβλέπεται στο άρθρο 4α έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής, στον βαθμό 
που δεν υφίσταται ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ τιμών περιαγωγής και εγχώριων 
τιμών·»

(iii) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
θ):

'(θ) την έκταση, κατά περίπτωση, που η 
εξέλιξη των εγχώριων τιμών λιανικής 
επηρεάζεται κατά παρατηρήσιμο τρόπο 
από την εφαρμογή του τιμολογίου 
εγχώριας υπηρεσίας από τους παρόχους 
περιαγωγής σε αμφότερες τις εγχώριες 
και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση.»

β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως 
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εξής:

(i) Η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Εάν από την έκθεση προκύψει ότι οι 
τιμολογιακές επιλογές, υπό τις οποίες το 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες όσο και 
στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 
δεν παρέχονται σε όλα τα πακέτα 
λιανικής για εύλογη χρήση από έναν 
τουλάχιστον πάροχο σε κάθε κράτος 
μέλος ή ότι οι προσφορές των 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής δεν 
έχουν καταστήσει εύκολα διαθέσιμα 
στους καταναλωτές ουσιαστικά παρόμοια 
τιμολόγια περιαγωγής λιανικής σε 
ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατά την ίδια ημερομηνία 
κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης και την 
αποφυγή διαφοροποιήσεων μεταξύ 
εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων 
περιαγωγής στην εσωτερική αγορά.

(ii) Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

δ) αλλαγή της διάρκειας ή μείωση του 
επιπέδου των μέγιστων τελών που 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12 με 
σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας όλων 
των παρόχων περιαγωγής να 
καταστήσουν διαθέσιμες στα αντίστοιχα 
πακέτα λιανικής τους, για εύλογη χρήση, 
τιμολογιακές επιλογές στο πλαίσιο των 
οποίων το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων 
υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις 
εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 
ωσάν οι τελευταίες να καταναλώνονταν 
στο εγχώριο δίκτυο.»

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 37 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 19

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:

«΄Αρθρο 19 «΄Αρθρο 19

Επανεξέταση Επανεξέταση

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο την 30ή 
Ιουνίου 2016. Η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα αν επετεύχθησαν οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή επανεξετάζει μεταξύ άλλων:

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.

1α. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
Σεπτεμβρίου 2015, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αλλαγή της διάρκειας ή την επανεξέταση 
του επιπέδου των μέγιστων τελών 
χονδρικής που προβλέπονται στα άρθρα 
7, 9 και 12. Η Επιτροπή υποβάλλει, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, 
κατάλληλη νομοθετική πρόταση 
προκειμένου να εναρμονιστούν τα τέλη 
τερματισμού των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Ένωση έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

1β. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 
Ιουνίου 2016, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με:

α) αν ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί 
αρκετά ώστε να δικαιολογείται η παύση 
ισχύος των μέγιστων ορίων των τελών 
λιανικής·

α) αν ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί 
αρκετά ώστε να δικαιολογείται η παύση 
ισχύος των μέγιστων ορίων των τελών 
λιανικής·

β) αν ο ανταγωνισμός θα είναι αρκετός 
ώστε να καταργηθούν τα μέγιστα όρια των 
τελών χονδρικής·

β) αν ο ανταγωνισμός θα είναι αρκετός 
ώστε να καταργηθούν τα μέγιστα όρια των 
τελών χονδρικής·
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γ) τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες 
μελλοντικές τάσεις στα τέλη χονδρικής και 
λιανικής για την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών 
επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών 
δεδομένων, σε σχέση με τα τέλη 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·

γ) τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες 
μελλοντικές τάσεις στα τέλη χονδρικής και 
λιανικής για την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών 
επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών 
δεδομένων, σε σχέση με τα τέλη 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·

δ) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων 
παρέχονται εναλλακτικά προς τις 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 
δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των 
τεχνολογικών εξελίξεων·

δ) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων 
παρέχονται εναλλακτικά προς τις 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 
δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των 
τεχνολογικών εξελίξεων·

ε) τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές 
έχουν επωφεληθεί από πραγματικές 
μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών 
περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και 
προϊόντων που προσφέρονται σε 
καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια 
κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών 
τιμών και τιμών περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής· στ) 
τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη 
λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 
ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των 
μικρότερων, ανεξάρτητων ή 
νεοεισερχόμενων παρόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που 
έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές 
συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης 
των παρόχων·

ε) τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές 
έχουν επωφεληθεί από πραγματικές 
μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών 
περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και 
προϊόντων που προσφέρονται σε 
καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια 
κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών 
τιμών και τιμών περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής· στ) 
τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη 
λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 
ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των 
μικρότερων, ανεξάρτητων ή 
νεοεισερχόμενων παρόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που 
έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές 
συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης 
των παρόχων·

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

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

ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής στο βαθμό που 
η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν·

ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής στο βαθμό που 
η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν·

η) την έκταση στην οποία το επίπεδο των 
μέγιστων τελών χονδρικής και λιανικής 
έχει παράσχει επαρκή εχέγγυα για τους 
καταναλωτές έναντι των υπερβολικών 
τιμών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής.

η) την έκταση στην οποία το επίπεδο των 
μέγιστων τελών χονδρικής και λιανικής 
έχει παράσχει επαρκή εχέγγυα για τους 
καταναλωτές έναντι των υπερβολικών 
τιμών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής.

2. Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα 
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν 
για την προώθηση του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
περιαγωγής προς όφελος όλων των 
Ευρωπαίων καταναλωτών ή ότι η 
διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών δεν προσεγγίζει το μηδέν, 
η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση 
της εν λόγω κατάστασης και, ως εκ 
τούτου, τη δημιουργία μιας εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών, χωρίς διαφοροποίηση, 
εντέλει, μεταξύ εθνικών τιμολογίων και 
τιμολογίων περιαγωγής. Η Επιτροπή 
εξετάζει, ιδίως, αν απαιτείται:

2. Εάν από την έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 προκύψει ότι υπάρχει 
ανάγκη να αλλάξει η διάρκεια ή να 
αναθεωρηθεί το επίπεδο των μέγιστων 
τελών χονδρικής, η Επιτροπή υποβάλλει, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, και κατόπιν 
διαβούλευσης με τον BEREC, κατάλληλη
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης.

α) πρόβλεψη πρόσθετων τεχνικών και 
διαρθρωτικών μέτρων·

Εάν από την έκθεση, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, προκύψει ότι τα 
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν 
για την προώθηση του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
περιαγωγής προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων καταναλωτών ή ότι η 
διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών δεν προσεγγίζει το μηδέν, 
η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 



AD\1016355EL.doc 97/99 PE522.939v02-00

EL

Δεκεμβρίου 2015, κατάλληλες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης και, ως εκ τούτου, τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, χωρίς 
διαφοροποίηση, εν τέλει, μεταξύ εθνικών 
τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

β) τροποποίηση των διαρθρωτικών 
μέτρων·

γ) παράταση της διάρκειας και 
ενδεχόμενη επανεξέταση του επιπέδου 
των μέγιστων τελών λιανικής που 
προβλέπεται στα άρθρα 8, 10 και 13·

δ) αλλαγή της διάρκειας και/ή 
επανεξέταση του επιπέδου των μέγιστων 
τελών χονδρικής που προβλέπεται στα 
άρθρα 7, 9 και 12·

ε) πρόβλεψη άλλων αναγκαίων 
απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, της μη 
διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών 
τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

3. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε 
έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως 
προς την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μνείας των 
ζητημάτων τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε 
έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως 
προς την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μνείας των 
ζητημάτων τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.

4. Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις 
του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής 
σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC 
συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με 
τις εξελίξεις των τελών λιανικής και 
χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. 
Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές το έτος. 
Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.

4. Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις 
του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής 
σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC 
συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με 
τις εξελίξεις των τελών λιανικής και 
χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. 
Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές το έτος. 
Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.
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Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια 
βάση πληροφορίες από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια 
και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών 
τιμών που προσφέρουν οι πάροχοι στους 
πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα 
εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.»

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια 
βάση πληροφορίες από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια 
και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών 
τιμών που προσφέρουν οι πάροχοι στους 
πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα 
εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.»

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 και 30 εφαρμόζονται από την 
1η Ιουλίου 2016.

διαγράφεται
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