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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο τρέχων κανονισμός για την περιαγωγή (θεσπίστηκε το 2007 και τροποποιήθηκε το 2009) 
προβλέπει ρυθμιζόμενα τέλη για τις κλήσεις και τα SMS σε περιαγωγή, και η ισχύς του θα 
λήξει στις 30 Ιουνίου 2012. Ο κανονισμός ήταν αποτελεσματικός, δεδομένου ότι μείωσε 
αισθητά την τιμή τόσο των κλήσεων σε περιαγωγή όσο και των μηνυμάτων κειμένου.
Ωστόσο, οι τιμές λιανικής κινούνται πολύ κοντά στα μέγιστα τιμολόγια που καθόρισε η 
Ένωση, ενώ δεν υπάρχει ακόμα ανταγωνισμός.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπενθυμίσει ότι η Επιτροπή έχει 
περιλάβει στους στόχους της για το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο την εκμηδένιση των 
διαφορών μεταξύ των τιμολογίων περιαγωγής και εσωτερικού έως το 2015. Η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης πιστεύει ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται να βρεθεί μια λύση 
που να εγγυάται τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς 
περιαγωγής και μετά την ημερομηνία αυτή. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης επισημαίνει 
επίσης ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στη δημιουργία μέσων εναλλακτικών προς τις υπηρεσίες περιαγωγής.

Η πρόταση για τον νέο κανονισμό (Περιαγωγή ΙΙΙ) προβλέπει τη συνέχιση της ρύθμισης των 
τελών περιαγωγής για κλήσεις και μηνύματα κειμένου και καθιερώνει ένα νέο σημαντικό 
στοιχείο: την ευρωχρέωση των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής. Η 
πρόταση καθιερώνει επίσης διαρθρωτικά μέτρα για την ώθηση του ανταγωνισμού, 
διατηρώντας παράλληλα ανώτατα όρια τιμών ως «δίχτυ ασφαλείας» των καταναλωτών, για 
το διάστημα μέχρι οι τιμές να μειωθούν λόγω του ανταγωνισμού.

Από την 1η Ιουλίου 2014 οι πελάτες θα μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις περιαγωγής 
ξεχωριστές από τις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας στο εσωτερικό. Με τον τρόπο αυτό δίνεται 
ώθηση στον ανταγωνισμό στην αγορά περιαγωγής και προωθείται η ανάπτυξη. Ο κανονισμός 
για τις τιμές λιανικής θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την 1η Ιουνίου 2016, αλλά μπορεί να 
παραταθεί ως ότου εφαρμοστούν πλήρως τα διαρθρωτικά μέτρα που περιλαμβάνει.

Ανώτατα όρια τιμών και διαρθρωτικά μέτρα

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι υπάρχουν περιθώρια για 
μείωση των ανώτατων ορίων τιμών που προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές 
οφείλονται στην έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής, η οποία ανάγεται σε 
διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς. Συνεπώς, η λύση για την τρέχουσα κατάσταση πρέπει 
να στηριχτεί σε διαρθρωτικά μέτρα υποστηριζόμενα από προσωρινή ρύθμιση των τιμών. Τα 
ανώτατα όρια τιμών (χονδρικής και λιανικής) θα πρέπει να αφήνουν περιθώρια για την 
είσοδο νέων παρόχων στην αγορά, που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του ανταγωνισμού·

Ωστόσο, με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και δεδομένου ότι όσες τεχνικές λύσεις για 
την αποσύνδεση έχουν συζητηθεί ως τώρα παρουσιάζουν μεγάλα πλεονεκτήματα αλλά 
επίσης μειονεκτήματα και αβεβαιότητες, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο 
κανονισμός δεν θα πρέπει να προωθήσει μια ενιαία τεχνική λύση. Αντί γι’ αυτό, θα πρέπει να 
απομονωθούν και να διατηρηθούν ορισμένα βασικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας για διατήρηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου) που πρέπει να παρέχει η 
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τεχνική λύση, και η τελική απόφαση για τη μορφή της τεχνικής λύσης να αφήνεται στους 
ειδικούς τεχνικούς του τομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει την ουσιαστική λειτουργία του νέου 
κανονισμού, δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν από την εφαρμογή των 
νέων λύσεων λόγω υπερβολικής πολυπλοκότητας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται επίσης η 
θέσπιση νομοθεσίας που θα είναι ήδη ξεπερασμένη όταν φτάσει στο στάδιο της εφαρμογής.

Προστασία των καταναλωτών και διαφάνεια

Έχει επισημανθεί σε πολλές εκθέσεις, ότι η διαφάνεια στις τιμές βελτιώθηκε σημαντικά με τη 
θέσπιση των προηγούμενων κανονισμών για την περιαγωγή. Ωστόσο, η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί.

Οι προτεινόμενες διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να σχεδιαστούν με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη έμφαση στη φιλικότητα προς τους καταναλωτές και τη διαφάνεια. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ενημέρωση των καταναλωτών με τρόπο σαφή και κατανοητό, προκειμένου 
να μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα τις τιμές και ενδεχομένως να αλλάζουν πάροχο 
υπηρεσιών περιαγωγής.

Οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν με μηνύματα κειμένου τις λεπτομερείς τιμές όταν 
φτάνουν σε άλλο κράτος, εντός και εκτός της Ένωσης. Επιπλέον, το «όριο ασφαλείας» των 
50 ευρώ, ή ένα ανώτατο όριο διαμορφωμένο σε προσωπική βάση, ή άλλο ποσό, για την 
αποφυγή υπέρογκων λογαριασμών, πρέπει να επεκταθεί στην περιαγωγή σε τρίτες χώρες.
Συμπληρωματικά, οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση από τον πάροχο, όταν 
πλησιάζουν στο όριο ασφαλείας της περιαγωγής τους.

Ως γενική παρατήρηση, η συντάκτρια της γνωμοδότησης υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα 
έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να πετύχει σαφέστερη διάρθρωση του 
κανονισμού, με τη συγχώνευση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των 
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των υπέρογκων λογαριασμών) και τις 
απαιτήσεις για διαφάνεια που έχουν εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής, και τη 
συμπλήρωσή τους με ειδικά μέτρα για τις φωνητικές κλήσεις, τα SMS, τα MMS και τις 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Έτσι οι πολίτες θα είχαν σαφέστερη εικόνα των 
δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα ο κανονισμός θα γινόταν πιο ευανάγνωστος και θα 
βελτιωνόταν η νομοθεσία.
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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 ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο στόχος της μείωσης της διαφοράς 
μεταξύ των εθνικών τιμολογίων και των 
τιμολογίων περιαγωγής, όπως 
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συγκριτικής 
αξιολόγησης 2011-2015 της Επιτροπής1, 
το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από τα 
κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2009, 
καθώς και στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ψψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη»2, πρέπει να 
παραμείνει στόχος και του παρόντος 
κανονισμού. Η σχεδιαζόμενη χωριστή 
πώληση των υπηρεσιών περιαγωγής και 
των εγχώριων υπηρεσιών αναμένεται να 
αυξήσει τον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, να μειώσει τις τιμές για τους 
καταναλωτές και να δημιουργήσει μια 
κοινή αγορά περιαγωγής στην Ένωση, 
χωρίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων 
περιαγωγής.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010) 0245.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το υψηλό επίπεδο των τιμών 
περιαγωγής συνιστά σημαντικό εμπόδιο 
για τους πολίτες που σπουδάζουν ή 
εργάζονται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος μέλος καταγωγής τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα δεδομένα για την πορεία των 
τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 
φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
διαβίβασης δεδομένων, ανά την Ένωση
από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 717/2007 και του 
τροποποιητικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
544/2009, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όσων συνέλεξε και κοινοποίησε 
ανά τρίμηνο ο BEREC, δεν παρέχουν 
αποδείξεις ότι ο ανταγωνισμός σε λιανικό 
ή χονδρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί 
επαρκώς και πρόκειται να διατηρηθεί μετά 
τον Ιούνιο του 2012 αν δεν ληφθούν 
ρυθμιστικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά 
αποτελούν ένδειξη ότι οι τιμές χονδρικής 
και λιανικής συνεχίζουν να κινούνται γύρω 

(16) Τα δεδομένα για την πορεία των 
τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 
φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
διαβίβασης δεδομένων, ανά την Ένωση
από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 717/2007 και του 
τροποποιητικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
544/2009, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα όσων συνέλεξε και κοινοποίησε 
ανά τρίμηνο ο BEREC, δεν παρέχουν 
αποδείξεις ότι ο ανταγωνισμός σε λιανικό 
ή χονδρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί 
επαρκώς και πρόκειται να διατηρηθεί μετά 
τον Ιούνιο του 2012 αν δεν ληφθούν 
ρυθμιστικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά 
αποτελούν ένδειξη ότι οι τιμές χονδρικής 
και λιανικής εξακολουθούν να είναι πολύ 
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ή πάνω στα όρια τιμών που θέτει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 544/2009, ενώ κάτω από τα όρια 
αυτά ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

υψηλότερες από τις εγχώριες τιμές και 
συνεχίζουν να κινούνται γύρω ή πάνω στα 
όρια τιμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 717/2007 όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, ενώ 
κάτω από τα όρια αυτά ο ανταγωνισμός 
είναι περιορισμένος.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Η λήξη, τον Ιούνιο του 2012, των 
ρυθμιστικών διασφαλίσεων που 
εφαρμόζονται στις ενδοενωσιακές
υπηρεσίες περιαγωγής σε χονδρικό και 
λιανικό επίπεδο, δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 717/2009 όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, θα 
προκαλούσε επομένως σημαντικό κίνδυνο, 
λόγω της απουσίας ανταγωνιστικών 
πιέσεων στην αγορά περιαγωγής 
επικοινωνιών και λόγω της επιθυμίας των 
φορέων εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών να μεγιστοποιήσουν τα 
έσοδά τους από την περιαγωγή, να 
διαμορφωθούν τιμές λιανικής και
χονδρικής για την ενδοενωσιακή
περιαγωγή που δεν θα αντιπροσωπεύουν 
το υποκείμενο κόστος παροχής της 
υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να 
υπονομεύονται οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού. Η κανονιστική παρέμβαση 
στην αγορά των υπηρεσιών κινητής 
περιαγωγής πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί 
πέραν της 30ής Ιουνίου 2012, ώστε να 
εξασφαλιστεί σημαντική μείωση των 
χρεώσεων με στόχο έως το 2015 να έχουν 
εξαλειφθεί οι διαφορές ανάμεσα στις 
εθνικές χρεώσεις και τις χρεώσεις 
περιαγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο.
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τιμές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η προστασία των αρχών της 
ουδετερότητας και του ανοιχτού 
χαρακτήρα του διαδικτύου και η 
δυνατότητα των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και να χρησιμοποιούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους, θα πρέπει να αποκτήσουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία με τη δημιουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως 
μέσω της περιαγωγής.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη» ο στόχος της «βασικής 
ευρυζωνικότητας» συνίσταται στο να 
καλύπτεται από τέτοια δίκτυα το 100% 
των πολιτών της Ένωσης έως το 2013. 
Επιπλέον, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή 
της με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην 
ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη»1

περιγράφει πώς θα ενθαρρυνθεί καλύτερα 
η ανάπτυξη και η υιοθέτηση της 
ευρυζωνικότητας υψηλής και πολύ 
υψηλής ταχύτητας στην Ένωση, 
προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και να 
προσφερθούν νέες υπηρεσίες.
_____________
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1 COM(2010) 0472.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Η ανάπτυξη ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άλλες 
καινοτόμες εφαρμογές συνιστά βασικό 
στόχο της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, 
το πρώτο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής 
ραδιοφάσματος που θεσπίστηκε με την 
[απόφαση …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…]  
αποσκοπεί στην έγκαιρη κατανομή 
επαρκούς και κατάλληλου φάσματος για 
την υποστήριξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης και την ικανοποίηση, με τον 
καλύτερο τρόπο, της αυξανόμενης 
ζήτησης για ασύρματη μετάδοση 
δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 με 
τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην 
ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη»1

καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών στον τομέα της 
δημόσιας πρόσβασης σε ελεύθερα δίκτυα 
ασύρματης πιστότητας (wifi) υψηλής 
ταχύτητας στα μέσα δημόσιων 
μεταφορών.
_____________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0322.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
για την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την 
εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει ότι 
τεχνολογικές εξελίξεις όπως η 
διαθεσιμότητα φωνητικής επικοινωνίας 
μέσω Διαδικτύου (VoIP) ή το WiFi 
μπορούν να καταστήσουν την αγορά 
περιαγωγής της Ένωσης περισσότερο 
ανταγωνιστική. Μολονότι οι εναλλακτικές 
αυτές λύσεις, και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες 
VoIP, χρησιμοποιούνται διαρκώς 
περισσότερο στο εσωτερικό, δεν έχει 
σημειωθεί αξιόλογη εξέλιξη στη χρήση 
τους κατά την περιαγωγή.
_____________
1COM(2010)0356.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για να καταστεί υποχρεωτική η 
ικανοποίηση εύλογων αιτημάτων για 
πρόσβαση χονδρικής σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών με στόχο την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν 
λόγω αιτήματα πρέπει να απορρίπτονται 
μόνο βάσει αντικειμενικών και δεόντως 
αιτιολογημένων κριτηρίων, τα οποία 
πρέπει να καθοριστούν ανά περίπτωση από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ακολουθώντας τη διαδικασία επίλυσης 
διαφορών του άρθρου 17. Για να 
εξασφαλιστούν όροι ισότιμου 
ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 

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

που ορίζει ο παρών κανονισμός και που 
ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2002/19/EΚ η οποία 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την 
αμεροληψία και τη διαλειτουργικότητα, 
ενώ πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα 
στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την 
παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο 
πλαίσιο μιας συνεπούς κανονιστικής 
προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι πελάτες πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 
υπηρεσιών περιαγωγής σε σχέση με τη 
δική τους εγχώρια δέσμη κινητής 
τηλεφωνίας εντός της Ένωσης. Πρέπει να 
καθοριστούν βασικές αρχές όσον αφορά 
την χωριστή διάθεση προς πώληση των 
υπηρεσιών περιαγωγής που πρέπει να 
θεσπιστούν συντονισμένα ανά την Ένωση. 
Οι όροι που προσφέρουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών περιαγωγής της χώρας 
προέλευσης θα πρέπει να είναι εύκολα
συγκρίσιμοι από τους πελάτες. Για να 
επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει ενιαία κριτήρια για την παροχή 
των σχετικών πληροφοριών. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τoν 
BEREC και τους ενδιαφερόμενους, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 
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ετοιμάζει και συντάσσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Έως ότου θεσπιστούν 
τέτοια κριτήρια, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 
διάθεση συγκρίσιμων πληροφοριών, για 
παράδειγμα με κατευθυντήριες γραμμές 
για τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια που 
εφαρμόζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες 
περιαγωγής. Οι πελάτες πρέπει να έχουν 
την δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικό 
πάροχο για τις υπηρεσίες περιαγωγής 
χωρίς να αλλάζουν τον αριθμό τους, κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει την 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ 
οι υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να 
διατίθενται σε ολόκληρη την Ένωση και με 
το ίδιο επίπεδο ποιότητας.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν 
να αλλάζουν εύκολα πάροχο υπηρεσιών 
περιαγωγής ή να εναλλάσσονται μεταξύ 
παρόχων, όσο το δυνατόν συντομότερα, 
χωρίς κυρώσεις ή χρέωση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να επιτύχουν τους 
στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για 
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την Ευρώπη ακόμη ταχύτερα. Θα πρέπει 
να προωθηθεί ιδίως ο στόχος της 
εξάλειψης της διαφοράς ανάμεσα σε 
εθνικά τιμολόγια και τιμολόγια 
περιαγωγής έως το 2015. Κατά συνέπεια 
θα πρέπει, εν είδει κινήτρου, οι φορείς 
εκμετάλλευσης που είναι διατεθειμένοι να 
προσφέρουν υπηρεσίες περιαγωγής σε 
τιμή ίση ή ελάχιστα υψηλότερη από τα 
εθνικά τους τιμολόγια να εξαιρούνται από 
την υποχρέωση εφαρμογής των 
διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν την 
χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. 
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να χορηγούν 
τέτοιες απαλλαγές υπό αυστηρούς όρους 
και θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
ανακαλέσουν τις απαλλαγές σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το 
σύστημα αυτό θα επέτρεπε επίσης πιο 
καινοτόμες προσφορές, όπως το 
πρόγραμμα «roam like at home» 
(περιαγωγή σαν στο σπίτι σας) ή 
μηνιαίων προσφορών με την καταβολή 
τέλους, οι οποίες θα είναι πιο διαφανείς 
για τους καταναλωτές και δεν θα 
απαιτούν καμία ενέργεια από την πλευρά 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά την μεταβατική περίοδο των 
ανωτάτων ορίων ασφαλείας, οι νέοι 
πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως για ολόκληρο το 
υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον 
αφορά την περιαγωγή στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 
που είναι συμβατά με την μεταβατική
ευρωχρέωση. Στους υφιστάμενους πελάτες 
περιαγωγής πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα 

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

δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα 
κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με την 
μεταβατική ευρωχρέωση ή άλλο τιμολόγιο 
περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού 
πλαισίου. Όσον αφορά τους υφισταμένους 
πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν 
τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου
χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που 
είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή 
δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και των πελατών που δεν είχαν ποτέ 
επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη 
δεύτερη κατηγορία πρέπει να παρέχεται 
αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο 
προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες 
περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από 
ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών 
περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται 
στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα 
οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων 
αυτών, πρέπει να διατηρούν το 
τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού 
τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες 
όρους χρέωσης και την ισχύουσα 
ευρωχρέωση, δηλώσουν την επιλογή τους 
στον φορέα εκμετάλλευσής τους. Τα
ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών 
περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, 
παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής 
κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, 
τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη 
περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό 
χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη 
ευρωχρέωση, ή τέλη αποκατάστασης 
κλήσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Επειδή ο παρών κανονισμός 
προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το 

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

κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν με την 
επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που τυχόν 
θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την 
Ένωση τελών περιαγωγής για κλήσεις 
κινητής φωνητικής τηλεφωνίας σε 
καθεστώς ρυθμίσεων και επειδή, βάσει του 
παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να 
απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών 
περιαγωγής ανά την Ένωση να προβούν σε 
αλλαγές των τιμολογίων υπηρεσιών 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής για να 
συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές 
δεν πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου 
που μεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 
2002, να θεμελιώνουν για τους πελάτες 
κινητής τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.
Ομοίως, η ελεύθερη αλλαγή παρόχου 
υπηρεσιών περιαγωγής δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
ισχύουν για τις εθνικές υπηρεσίες δυνάμει 
κανονιστικών και συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αλλαγής του παρόχου υπηρεσιών περιαγωγής δεν συνεπάγεται ότι οι πελάτες 
μπορούν να λύσουν τις εγχώριες συμβάσεις τους. Οι σχετικές εθνικές διατάξεις θα πρέπει να 
συνεχίσουν να εφαρμόζονται.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η νέα δέσμη κανόνων πρέπει να παράσχει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι απλώς κοινό επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι διασυνοριακοί 
πελάτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λόγω του διασυνοριακού σημείου στο 
οποίο βρίσκονται, όπως για παράδειγμα 
χρεώσεις περιαγωγής ενώ βρίσκονται 
ακόμη στη χώρα τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(55) Από τα δεδομένα που συνέλεξαν οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκύπτει ότι οι 
υψηλές τιμές των μέσων τελών χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που 
επιβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των 
δικτύων επίσκεψης σε παρόχους της χώρας 
προέλευσης των πελατών οι οποίοι 
χρησιμοποιούν την περιαγωγή 
διατηρούνται. Μολονότι οι εν λόγω τιμές 
σε επίπεδο χονδρικής φαίνεται ότι 
εμφανίζουν καθοδική τάση, συνεχίζουν να 
είναι υπερβολικά υψηλές και δυσανάλογες 
με το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Τροπολογία 19
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(65) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα 
τέλη χονδρικής και λιανικής για υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων δεν θα διατηρηθούν 
επί περισσότερο χρόνο από ό,τι απαιτείται 
όταν οι διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν 
καθιερωθεί πλήρως και θα έχει αναπτυχθεί 
επαρκώς ο ανταγωνισμός στην αγορά της 
περιαγωγής, πρέπει να καθοριστούν όροι 
για την μη εφαρμογή ανώτατων τελών 
χονδρικής και λιανικής πριν από τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες. Οι εν λόγω 
όροι πρέπει να στηρίζονται στη σημαντική 
διαφορά μεταξύ των ανώτατων ορίων και 
των πραγματικών τιμών. Θεωρείται ότι θα 
έχει επιτευχθεί σημαντική διαφορά όταν οι 
τιμές στην Ένωση θα έχουν φθάσει κατά 
μέσον όρο στο 50% του ανωτάτου ορίου. 
Για τις τιμές χονδρικής το κριτήριο του 
50% πρέπει να στηρίζεται σε μη ισόρροπη 
κίνηση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που 
δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Για να 
περιοριστούν οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών, το κριτήριο του 50% για τα 
ανώτατα όρια τιμών λιανικής πρέπει να 
υπολογίζεται με την εξαγωγή των μέσων 
όρων σε επίπεδο Ένωσης των εθνικών 
μέσων όρων για κάθε υπηρεσία 
περιαγωγής χωριστά (φωνή, SMS ή 
δεδομένα).

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής 
εντός της Ένωσης και για να 

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

σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στο εξωτερικό, όταν 
ταξιδεύουν είτε στο εσωτερικό είτε εκτός 
της Ένωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς 
στους πελάτες τους περιαγωγής εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία 
επιβαρύνονται όταν χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες περιαγωγής σε χώρα που 
επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι 
πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν 
ατελώς στους πελάτες τους, εφόσον αυτοί 
βρίσκονται στην Ένωση, πρόσθετες 
πληροφορίες για την ανά λεπτό ή ανά 
μονάδα δεδομένων χρέωση 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι 
πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται 
κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν 
στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και 
MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών 
μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος 
που επισκέπτονται. Δεδομένου ότι 
ορισμένες ομάδες πελατών ενδέχεται να 
είναι καλά πληροφορημένοι σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εύκολης 
απενεργοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας 
αυτόματων μηνυμάτων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται 
από τους παρόχους να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την
ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ 
αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την 
προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και κάθε φορά που 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν 

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

πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με 
κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το 
διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή 
απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλες οι 
πληροφορίες και προσφορές θα πρέπει να 
είναι σαφείς, κατανοητές, συγκρίσιμες 
και διαφανείς όσον αφορά τις τιμές και 
τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Η 
διαφήμιση προσφορών περιαγωγής και η 
διάθεση στους καταναλωτές θα πρέπει να 
συμμορφώνεται απόλυτα με τη νομοθεσία 
προστασίας των καταναλωτών, ιδίως με 
την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές»)1. Οι πάροχοι της 
χώρας προέλευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι 
ενήμεροι ως προς τη διάθεση 
ρυθμιζόμενων τιμολογίων για την σχετική 
περίοδο και να αποστέλλουν ευκρινή και 
αμερόληπτη γραπτή κοινοποίηση στους 
πελάτες αυτούς, περιγράφοντας τους όρους 
που διέπουν την ευρωχρέωση και το 
δικαίωμα να την επιλέγουν κατά βούληση.

_____________
1 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(69) Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των 
τιμών λιανικής σε όλες τις υπηρεσίες 
περιαγωγής, για να εξαλειφθεί ιδίως το 
πρόβλημα των «φουσκωμένων 
λογαριασμών» το οποίο εξακολουθεί να 
παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και να δοθούν στους 
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πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων. Παρομοίως, δεν πρέπει να 
υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που 
μπορούν να υποκαταστήσουν ή να 
αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε 
υπηρεσίες περιαγωγής, όπως το WiFi. Οι 
καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν τις 
σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν και τεκμηριωμένες 
αποφάσεις.

πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων. Παρομοίως, δεν πρέπει να 
υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που 
μπορούν να υποκαταστήσουν ή να 
αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε 
υπηρεσίες περιαγωγής, όπως το WiFi ή οι 
μηχανισμοί τοπικής αποσύνδεσης (LBO). 
Οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν τις 
σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν και τεκμηριωμένες 
αποφάσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(70) Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δικτύων πρέπει να παρέχουν 
δωρεάν στους οικείους πελάτες 
περιαγωγής εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης όσον αφορά τα τέλη που θα 
τους χρεωθούν για υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων, κάθε φορά που χρησιμοποιούν 
την εν λόγω υπηρεσία κατά την είσοδό 
τους σε άλλη χώρα· η εν λόγω απαίτηση 
θα πρέπει να ισχύει μόνο από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 για τις εκτός Ένωσης 
χώρες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
παρέχονται στο κινητό τους τηλέφωνο ή σε 
άλλη κινητή συσκευή κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο από πλευράς εύκολης λήψης 
και κατανόησης και με τρόπο που να 
επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up) δεν συνιστούν αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τα ισχύοντα τιμολόγια, καθώς οι καταναλωτές που είναι 
απασχολημένοι την ώρα που τα λαμβάνουν είναι πιο πιθανό να τα κλείσουν χωρίς να δώσουν 
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σημασία στο περιεχόμενό τους, προκειμένου να μπορέσουν να τελειώσουν αυτό που κάνουν.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(71) Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές 
στην κατανόηση των οικονομικών 
συνεπειών της χρήσης υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων και να μπορούν να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 
δαπάνες τους, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης παρέχει, κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και οποιαδήποτε στιγμή 
μετά από αυτήν κατόπιν αιτήματος του 
πελάτη, δωρεάν παραδείγματα για τις 
εφαρμογές της περιαγωγής δεδομένων, 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 
φωτογραφία, η φυλλομέτρηση στο 
διαδίκτυο, με ενδείξεις για το κατά 
προσέγγιση μέγεθος από άποψη χρήσης 
δεδομένων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι 
φουσκωμένοι λογαριασμοί, οι πάροχοι 
πρέπει να ορίζουν ένα ή περισσότερα 
μέγιστα χρηματικά όρια ή/και όρια χρήσης 
για τις δαπάνες των υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων (εκφρασμένα στο νόμισμα στο 
οποίο χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) 
και τα οποία πρέπει να παρέχονται ατελώς
σε όλους τους πελάτες περιαγωγής με 
κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα όταν 
πλησιάζει το όριο. Μόλις φτάσει το 
ανώτατο όριο, ο πελάτης δεν πρέπει πλέον 
να λαμβάνει και να χρεώνεται για τις 

(72) Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι 
φουσκωμένοι λογαριασμοί για υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων τόσο εντός όσο 
και, από 1ης Ιανουαρίου 2013, εκτός της 
Ένωσης, οι πάροχοι πρέπει να ορίζουν ένα 
ή περισσότερα μέγιστα χρηματικά όρια 
ή/και όρια χρήσης για τις δαπάνες των 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων 
(εκφρασμένα στο νόμισμα στο οποίο 
χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) και τα 
οποία πρέπει να παρέχονται ατελώς σε 
όλους τους πελάτες περιαγωγής με 
κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, σε 
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συγκεκριμένες υπηρεσίες, εκτός εάν 
ζητήσει ρητά τη συνέχισή τους, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις και τους όρους που 
αναφέρονται στην κοινοποίηση. Οι 
πελάτες περιαγωγής πρέπει να μπορούν να 
επιλέγουν μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα να κάνουν χρήση οποιουδήποτε 
από τα μέγιστα αυτά χρηματικά όρια ή 
όρια χρήσης ή να μην κάνουν χρήση ορίου. 
Οι πελάτες πρέπει αυτομάτως να 
υπόκεινται σε προκαθορισμένο σύστημα 
ορίων, εκτός αν επιλέξουν διαφορετικά.

μέσο που να μπορούν να συμβουλευτούν 
εκ νέου αργότερα, όταν πλησιάζει το όριο. 
Μόλις φτάσει το ανώτατο όριο, ο πελάτης 
δεν πρέπει πλέον να λαμβάνει και να 
χρεώνεται για τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, εκτός εάν ζητήσει ρητά τη 
συνέχισή τους, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που 
αναφέρονται στην κοινοποίηση. Σε αυτήν 
την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνει, 
χωρίς χρέωση, επιβεβαίωση σε μέσο που 
να μπορεί να συμβουλευτεί εκ νέου 
αργότερα. Οι πελάτες περιαγωγής πρέπει 
να μπορούν να επιλέγουν μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση 
οποιουδήποτε από τα μέγιστα αυτά 
χρηματικά όρια ή όρια χρήσης ή να μην 
κάνουν χρήση ορίου. Οι πελάτες πρέπει 
αυτομάτως να υπόκεινται σε 
προκαθορισμένο σύστημα ορίων, εκτός αν 
επιλέξουν διαφορετικά.

Αιτιολόγηση

Τα αναδυόμενα παράθυρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να ειδοποιηθούν οι πελάτες ότι 
πλησιάζουν το ανώτατο όριο, καθώς, εάν είναι απασχολημένοι όταν λαμβάνουν αυτήν την 
ειδοποίηση, μπορεί απλώς να κλείσουν το παράθυρο αυτό ώστε να μπορέσουν να τελειώσουν τη 
δουλειά που κάνουν. Επιπλέον είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές να λαμβάνουν 
επιβεβαίωση μετά από τη συμφωνία τους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη 
υπηρεσία παρόλο που μπορεί να έχουν φτάσει το ανώτατο όριο. Στόχος είναι να σταματήσουν 
οι καταναλωτές να πιέζουν απλώς ένα πλήκτρο χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέπειες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72a) Δεδομένου ότι στη νομοθεσία της 
ΕΕ δεν υπάρχουν διατάξεις που να 
αφορούν περιορισμό των φουσκωμένων 
λογαριασμών για τις υπηρεσίες 
περιαγωγής εκτός της Ένωσης, οι 
καταναλωτές θα πρέπει στο μέλλον να 
ενημερώνονται όσον αφορά τις σχετικές 
χρεώσεις περιαγωγής εκτός της Ένωσης 
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και να καλύπτονται από τις διατάξεις 
σχετικά με τους φουσκωμένους 
λογαριασμούς οι οποίες εφαρμόζονται 
εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(74) Οι πελάτες με προπληρωμένα 
τιμολόγια μπορεί επίσης να 
αντιμετωπίσουν «φουσκωμένους 
λογαριασμούς» για τη χρήση υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων. Συνεπώς, οι 
διατάξεις περί ορίου διακοπής πρέπει να 
εφαρμόζονται και στους πελάτες αυτούς.
Επιπλέον, οι πελάτες με προπληρωμένα 
συμβόλαια θα πρέπει να προειδοποιούνται 
εγκαίρως ότι πλησιάζουν το όριο 
πίστωσής τους.

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες με προπληρωμένα τιμολόγια χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους άλλους 
πελάτες, ιδιαίτερα όταν τα προπληρωμένα τιμολόγια επιτρέπουν τη χρήση υπηρεσιών 
επικοινωνιών που υπερβαίνουν το όριο πίστωσης ή περιλαμβάνουν επιλογή αυτόματης 
επαναφόρτωσης. Επιπλέον, δεδομένου ότι η χρήση υπηρεσιών περιαγωγής μπορεί να
συνεπάγεται τη γρήγορη εξάντληση της πίστωσης, οι πάροχοι θα πρέπει να στέλνουν 
προειδοποίηση στους πελάτες προκειμένου να αποφεύγεται η απότομη και απροσδόκητη 
εξάντληση της πίστωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης 
κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας 
στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους 
χρήστες υπηρεσιών εντός της Ένωσης 
και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός 
της Ένωσης.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όρια χρέωσης που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη βάσει 
των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11 και 12 
εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, τα αρχικά 
όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα 
καθορίζονται στα νομίσματα αυτά, με την 
εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
που δημοσιεύθηκαν στις 30 Μαΐου 2012
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα όρια χρέωσης που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη βάσει 
των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11 και 12 
εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, τα αρχικά 
όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα 
καθορίζονται στα νομίσματα αυτά, με την 
εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
που δημοσιεύθηκαν στις 30 Μαΐου 2012 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή με την εφαρμογή του μέσου 
όρου των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
αναφοράς που δημοσιεύθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο αυτά αρχικά όρια χρεώσεων είναι 
χαμηλότερο αφού γίνει η μετατροπή σε 
νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ.

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της αλλαγής είναι η μείωση του κινδύνου να προκύψει μια κατάσταση όπου, παρά 
τις μειώσεις των χρεώσεων με βάση τις τροπολογίες του κανονισμού που έχουν εγκριθεί, δεν θα 
υπάρχει μείωση στις χρεώσεις στις χώρες που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, ως αποτέλεσμα των 
διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η πρόταση δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, απλώς 
παρέχει μια εναλλακτική μέθοδο μετατροπής των ευρώ σε άλλα νομίσματα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: η 
επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη 

β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: ο 
φορέας εκμετάλλευσης που παρέχει στον 



PE478.349v02-00 26/56 AD\890078EL.doc

EL

υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση είτε 
μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας 
εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 
είτε ως μεταπωλητής·

πελάτη των υπηρεσιών περιαγωγής
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση είτε 
μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας 
εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 
είτε ως μεταπωλητής¸ είτε μέσω 
οποιωνδήποτε άλλων παρόχων 
υπηρεσιών περιαγωγής·

Αιτιολόγηση

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ια) «ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων»: υπηρεσία περιαγωγής που 
παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης 
επικοινωνιών δεδομένων 
πακετομεταγωγής από πελάτη περιαγωγής, 
μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή άλλης 
κινητής συσκευής ενώ βρίσκεται 
συνδεδεμένος σε δίκτυο επίσκεψης. Η 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων δεν περιλαμβάνει τη μετάδοση 
ή λήψη ρυθμιζόμενων κλήσεων ή 
μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, τη 
μετάδοση και λήψη μηνυμάτων της 
υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων 
(MMS) και την επικοινωνία δεδομένων 
μηχανής προς μηχανή (M2M)·
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Αιτιολόγηση

Τα πολυμεσικά μηνύματα θα πρέπει να εξαιρούνται από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης 
περιαγωγής δεδομένων, όπως συμβαίνει και με τα μηνύματα SMS, καθώς δεν μπορούν να 
συγκριθούν με άλλες υπηρεσίες δεδομένων. Η επικοινωνία από μηχανή προς μηχανή θα πρέπει 
να εξαιρεθεί από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης περιαγωγής δεδομένων, καθώς συνιστά 
διαφορετική υπηρεσία: a) Δεν απευθύνεται άμεσα σε καταναλωτές της μαζικής αγοράς (ο 
στόχος του κανονισμού περιαγωγής είναι να προστατεύσει τους καταναλωτές της μαζικής 
αγοράς από την υπέρμετρη τιμολόγηση) και β) συνιστά σε γενικές γραμμές ενσωματωμένη 
υπηρεσία η οποία απαιτεί ad hoc ανάπτυξη από τους φορείς εκμετάλλευσης των κινητών 
δικτύων και πωλείται σε επιχειρήσεις ή μεγάλους πελάτες (εταιρείες).

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Όπως έχει δηλωθεί και από τον BEREC, η διατύπωση του κανονισμού θα πρέπει να είναι 
αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει την επιλογή ατομικών λύσεων ανάμεσα σε ένα φάσμα 
επιλογών, χωρίς να αποκλείεται καμία δυνατότητα. Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, ο ρόλος 
του BEREC είναι να ορίζει ποια είναι η καλύτερη λύση για την εφαρμογή.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιδ) «πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής»: 
η διάθεση διευκολύνσεων ή/και υπηρεσιών 
σε άλλη επιχείρηση, χωρίς διακρίσεις, υπό 
καθορισμένους όρους, προς το σκοπό της 



PE478.349v02-00 28/56 AD\890078EL.doc

EL

υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες 
λιανικής·

παροχής υπηρεσιών περιαγωγής σε 
πελάτες λιανικής·

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος, προκειμένου να αποφεύγεται το 
φαινόμενο να είναι η νομοθεσία ήδη ξεπερασμένη στο στάδιο της εφαρμογής. Αυτό αφορά την 
κατεύθυνση της «διπλής ταυτότητας» την οποία προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική λύση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 
εύλογα αιτήματα για πρόσβαση 
περιαγωγής χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
και μεταπωλητές. Το αίτημα για πρόσβαση 
σε περιαγωγή χονδρικής παραμένει 
αναλογικό και προσαρμοσμένο σε εκείνο 
το ενδιαφερόμενο μέρος που ζητεί 
πρόσβαση. Για την παροχή πρόσβασης 
περιαγωγής χονδρικής εφαρμόζονται οι 
κανόνες των άρθρων 6, 8 και 11 περί 
ρυθμιζόμενων τιμολογίων περιαγωγής 
χονδρικής. Οι εν λόγω κανόνες δεν θίγουν 
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την ανάκτηση άλλων μορφών κόστους 
που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής από 
τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου 
κινητής επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα πρόσβασης δεν μπορεί να είναι το ίδιο για έναν πλήρη φορέα εκμετάλλευσης 
εικονικού δικτύου κινητής επικοινωνίας και έναν μεταπωλητή. Άλλες μορφές κόστους που 
συνδέονται με την υλοποίηση της πρόσβασης πρέπει να ανακτώνται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής επικοινωνίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εφόσον διασφαλίζεται η 
αναλογικότητα, η πρόσβαση περιαγωγής 
χονδρικής καλύπτει την πρόσβαση σε όλα 
τα στοιχεία του δικτύου και τις 
συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς 
υπηρεσίες, το λογισμικό και τα συστήματα 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής στους 
πελάτες. Πρόσθετες υπηρεσίες πέραν της 
πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, για 
παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών 
τιμολόγησης ή μέριμνας υπέρ των 
πελατών, πρέπει να τυγχάνουν 
επιστροφής δαπανών.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να εξασφαλίζεται ότι δεν θα επιτρέπεται σε οποιουδήποτε είδους επιδιώκοντα 
πρόσβαση να ζητεί οποιουδήποτε είδους πρόσβαση σε στοιχεία περιουσίας. Μεταπωλητές χωρίς 
δικό τους σύστημα τιμολόγησης μπορεί να ζητήσουν από τους παρόχους δικτύου της χώρας 
προέλευσης να χορηγήσουν σύστημα τιμολόγησης επιπρόσθετα στην αμιγή πρόσβαση χονδρικής 
στη ρυθμιζόμενη τιμή. Στους παρόχους δικτύου της χώρας προέλευσης πρέπει να επιστρέφονται 
οι δαπάνες που διενεργούνται για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες.

Τροπολογία 38
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από την 1η Μαΐου 2014, οι πελάτες 
περιαγωγής έχουν το δικαίωμα να 
διακόψουν την συνδρομή τους από τις 
υφιστάμενες υπηρεσίες περιαγωγής και να 
επιλέξουν υπηρεσίες περιαγωγής από 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
οποιαδήποτε στιγμή βάσει των 
παραγράφων 3 και 4. Οι πάροχοι της 
χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής 
σχετικά με αυτό τους το δικαίωμα πριν 
από την 1η Μαΐου 2014.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπογραμμίσει ότι ο πελάτης έχει το ρητό δικαίωμα να αλλάξει 
πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής, κάτι που πρέπει να αποτελεί κεντρικό σημείο της παραγράφου 
αυτής. Η υποχρέωση του παρόχου να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά προκύπτει από αυτό το 
γεγονός. Προκειμένου το διαρθρωτικό μέτρο να έχει γρήγορο αποτέλεσμα θα πρέπει να 
εφαρμοστεί πριν από τη περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών του 2014. Επιπλέον, οι 
υφιστάμενοι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τις αλλαγές.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής πραγματοποιείται ατελώς και 
δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς 
σχετικά με στοιχεία της συνδρομής πλην 
της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός των 

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής ή μεταπήδηση μεταξύ 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής
πραγματοποιείται ατελώς και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς σχετικά 
με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
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περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

περιαγωγής· υλοποιείται εντός του 
συντομότερου δυνατού χρονικού 
διαστήματος το οποίο θα ορισθεί στις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
εκτός των περιπτώσεων πελατών 
περιαγωγής, συνδρομητών σε εγχώρια 
δέσμη η οποία περιλαμβάνει τιμές 
περιαγωγής διαφορετικές από την 
ευρωχρέωση, την ευρωχρέωση SMS ή την 
ευρωχρέωση δεδομένων, οπότε ο πάροχος 
της χώρας προέλευσης μπορεί να 
καθυστερήσει την μετάβαση από την 
παλαιά στη νέα συνδρομή όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής για συγκεκριμένη 
περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα 
μήνα.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την υπογραφή ή την ανανέωση 
σύμβασης για υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης παρέχουν σε όλους τους 
πελάτες μεμονωμένα πλήρη ενημέρωση 
για τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής και διευκολύνουν τη 
σύναψη σύμβασης με εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής. Οι πελάτες που συνάπτουν 
σύμβαση με πάροχο χώρας προέλευσης για 
υπηρεσίες περιαγωγής επιβεβαιώνουν 
ρητά ότι έχουν ενημερωθεί για την εν 
λόγω δυνατότητα. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών δεν εμποδίζουν τους 
εμπόρους λιανικής που ενεργούν ως 
σημεία πώλησής τους να προσφέρουν 
συμβάσεις για χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής με εναλλακτικούς παρόχους 
περιαγωγής.

5. Κατά την υπογραφή ή την ανανέωση 
σύμβασης για υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης παρέχουν σε όλους τους 
πελάτες μεμονωμένα πλήρη ενημέρωση,
με σαφή και κατανοητό τρόπο και σε 
σταθερό μέσο, για τη δυνατότητα επιλογής 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής και δεν 
παρεμποδίζουν τη σύναψη σύμβασης με 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής. Οι 
πελάτες που συνάπτουν σύμβαση με 
πάροχο χώρας προέλευσης για υπηρεσίες 
περιαγωγής ενημερώνονται για την εν 
λόγω δυνατότητα. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν 
περιορισμούς ούτε εμποδίζουν τους 
εμπόρους λιανικής που ενεργούν ως 
σημεία πώλησής τους να προσφέρουν 
συμβάσεις για χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής με εναλλακτικούς παρόχους 
περιαγωγής.
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι πάροχοι ενημερώνουν τους 
πελάτες με τρόπο σαφή και κατανοητό 
σχετικά με τα τιμολόγια και τις άλλες 
προσφορές υπηρεσιών περιαγωγής. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 17α, ενιαία κριτήρια για την 
παροχή των πληροφοριών αυτών 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
συγκρισιμότητα, μετά από διαβούλευση 
με τον BEREC και τους ενδιαφερομένους. 
Έως ότου θεσπιστούν τα κριτήρια αυτά, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν τη διάθεση συγκρίσιμων 
πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω 
οδηγών οι οποίοι χρησιμοποιούν σαν 
σημείο αναφοράς τα ρυθμιζόμενα 
τιμολόγια που εφαρμόζονται στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες περιαγωγής.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) οποιαδήποτε τεχνική λύση πρέπει να 
δικαιολογεί το κόστος·
β) πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο 
φιλικό προς τον πελάτη·
γ) πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο βαθμό 
διαλειτουργικότητας·
δ) οι πελάτες πρέπει να μπορούν εύκολα 
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και γρήγορα να μεταπηδούν σε 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής ή 
μεταξύ εναλλακτικών παρόχων 
περιαγωγής διατηρώντας τον ίδιο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου·
ε) η χρήση υπηρεσιών περιαγωγής από 
πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες ή 
από πολίτες τρίτων χωρών στην Ένωση 
δεν πρέπει να εμποδίζεται.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Μαΐου 2014 και ότι αυτές 
πληρούν τις απαιτήσεις της πρώτης 
παραγράφου. Η τιμολόγηση της 
διασύνδεσης που σχετίζεται με την παροχή 
της εν λόγω ευκολίας είναι κοστοστρεφής 
και οι τελικοί χρήστες δεν επιβαρύνονται 
με άμεσες επιβαρύνσεις για τη χρήση της 
ευκολίας της χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή, καταρτίζει εντός 
εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής 
και για εναρμονισμένες διαδικασίες 
αλλαγής του παρόχου των υπηρεσιών 
περιαγωγής. Οι εν λόγω τεχνικές λύσεις 
και διαδικασίες πρέπει να ικανοποιούν τα 
κριτήρια του πρώτου εδαφίου. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο μία φορά, για όχι 
περισσότερο από έξι μήνες.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, ο BEREC θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο 
χρόνο για να καταρτίσει τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για την ευκολία της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει αυτόν τον χρόνο 
προετοιμασίας, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν απαιτηθεί, η Επιτροπή αναθέτει
εντολή σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης 
όσον αφορά την προσαρμογή των 
συναφών προτύπων που απαιτούνται για 
την εναρμονισμένη υλοποίηση της εν λόγω 
ευκολίας.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλει 
στον φορέα εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης του πελάτη για την παροχή 
ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής και με 
προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του 
κόστους προέλευσης, διαβίβασης και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει από την 1η 
Ιουλίου 2012 τα 0,10 ευρώ ανά λεπτό.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τη λήξη του παρόντος 
κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής μειώνεται σε 0,10 ευρώ και σε 
0,06 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η 
Ιουλίου 2014 αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,06
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

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 τη λήξη του παρόντος 
κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής μειώνεται σε 0,08 ευρώ και σε 
0,05 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η 
Ιουλίου 2014 αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,05
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η μέση χρέωση χονδρικής στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 1 υπολογίζεται 
με διαίρεση των συνολικών εσόδων 
περιαγωγής χονδρικής διά του συνολικού 
αριθμού των λεπτών περιαγωγής 
χονδρικής, αθροιζόμενων με ακρίβεια 
δευτερολέπτου, που όντως 
χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των 
κλήσεων περιαγωγής χονδρικής εντός της 
Ένωσης από τον σχετικό φορέα 
εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της 
αντίστοιχης περιόδου.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ελάχιστη αρχική περίοδος κλήσης 30 δευτερολέπτων, δεδομένου 
ότι δεν δικαιολογείται τέτοια χρέωση.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τιμή λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) 
ευρωχρέωσης την οποία μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
στους πελάτες σε περιαγωγή για την 
παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής, μπορεί να διαφέρει για κάθε 
κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
0,32 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,11 ευρώ 
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012. Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,28 ευρώ και 0,24 ευρώ την 1η Ιουλίου 

Η τιμή λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) 
ευρωχρέωσης την οποία μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
στους πελάτες σε περιαγωγή για την 
παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής, μπορεί να διαφέρει για κάθε 
κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
0,21 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,09 ευρώ 
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012. Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,16 ευρώ και 0,11 ευρώ την 1η Ιουλίου 
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2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,10
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 αντιστοίχως. Με 
την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
εν λόγω μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη 
λιανικής για την ευρωχρέωση παραμένουν 
σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,07
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,05 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη 
των άρθρων 13 και 19, τα εν λόγω μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση παραμένουν 0,05 ευρώ για 
όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να 
ζητήσουν την έναρξη ή την παύση 
υπαγωγής τους στην ευρωχρέωση. Κάθε 
τέτοια μεταβολή πρέπει να επέλθει εντός 
μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή 
του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς 
να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που 
αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής, με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο 
πελάτης περιαγωγής ο οποίος έχει 
εγγραφεί σε ειδικό πακέτο περιαγωγής που 
περιλαμβάνει περισσότερες της μιας 
υπηρεσίας περιαγωγής (π.χ. φωνητική, 
SMS ή/και δεδομένων) επιθυμεί να 

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

μεταφερθεί σε ευρωχρέωση, οπότε ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να 
απαιτήσει από τον πελάτη αυτό να 
παραιτηθεί από τα οφέλη άλλων στοιχείων 
της δέσμης αυτής. Ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη 
μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο 
τιμολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί 
συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
συμβατικής περιόδου προειδοποίησης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εγχώριοι πάροχοι δεν 
απενεργοποιούν, απαγορεύουν ή 
εμποδίζουν με άλλο τρόπο εξερχόμενες ή 
εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή για 
νέους πελάτες ή υπάρχοντες πελάτες 
ευρωχρέωσης, εκτός αν οι πελάτες αυτοί 
το έχουν ζητήσει συγκεκριμένα ή έχουν 
υπερβεί ένα όριο διακοπής.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, η μέση 
χρέωση χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει 
ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου 
επίσκεψης στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης πελάτη, για την παροχή 
ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος 
SMS που παράγεται στο εν λόγω δίκτυο 
επίσκεψης, δεν υπερβαίνει τα 0,03 ευρώ 
ανά μήνυμα SMS. Η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής για την παροχή 

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, η μέση 
χρέωση χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει 
ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου 
επίσκεψης στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης πελάτη, για την παροχή 
ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος 
SMS που παράγεται στο εν λόγω δίκτυο 
επίσκεψης, δεν υπερβαίνει τα 0,03 ευρώ 
ανά μήνυμα SMS, μειώνεται δε στα 0,02 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και στα 0,01
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ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος 
SMS μειώνεται στα 0,02 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 13 το ρυθμιζόμενο τέλος 
χονδρικής για την παροχή ρυθμιζόμενων 
μηνυμάτων SMS περιαγωγής παραμένει 
στα 0,02 ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το ρυθμιζόμενο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS 
περιαγωγής παραμένει στα 0,01 ευρώ κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από την 1η Ιουλίου 2012, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης SMS, 
την οποία ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον 
οικείο πελάτη περιαγωγής για ρυθμιζόμενο 
περιαγόμενο μήνυμα SMS το οποίο 
αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, 
μπορεί να ποικίλει για κάθε περιαγόμενο 
μήνυμα SMS, αλλά μειώνεται σε 0,09 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2012, σε 0,06 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2013 και σε 0,05 ευρώ την 
1η Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη των 
άρθρων 13 και 19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
παραμένουν στα 0,05 ευρώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2018.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να 
ζητήσουν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
την έναρξη ή την παύση ισχύος της 
ευρωχρέωσης. Η μεταβολή αυτή πρέπει να 
επέλθει εντός μιας εργάσιμης ημέρας από 
την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, 

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

ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή 
περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία 
της συνδρομής τους πλην της περιαγωγής. 
Ο πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί 
να καθυστερήσει τη μεταβολή αυτή έως 
ότου το προηγούμενο τιμολόγιο 
περιαγωγής έχει ισχύσει επί συγκεκριμένο 
ελάχιστο χρονικό διάστημα, που δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
συμβατικής περιόδου προειδοποίησης. Η 
ευρωχρέωση για SMS μπορεί πάντοτε να 
συνδυάζεται με ευρωχρέωση.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εγχώριοι πάροχοι δεν 
απενεργοποιούν, απαγορεύουν ή 
εμποδίζουν με άλλο τρόπο την αποστολή 
ή τη λήψη μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή 
για νέους πελάτες ή υπάρχοντες πελάτες 
ευρωχρέωσης, εκτός αν οι πελάτες αυτοί 
το έχουν ζητήσει συγκεκριμένα ή έχουν 
υπερβεί ένα όριο διακοπής.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη σε περιαγωγή για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,30 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 EUR από την 1η 

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη σε περιαγωγή για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,20 ευρώ, 0,15 ευρώ
από την 1η Ιουλίου 2013, και 0,10 ευρώ 
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Ιουλίου 2010, και 0,10 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2011, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,10 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

από την 1η Ιουλίου 2014, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,10 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Από την 1η Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 
δεδομένων, το οποίο μπορεί να χρεώσει ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης τον πελάτη 
του περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενης περιαγωγής δεδομένων, δεν 
υπερβαίνει τα 0,50 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,30 ευρώ και στα 
0,20 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 
1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 
αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των άρθρων 
13 και 19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη 
λιανικής παραμένουν στα 0,20 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2018.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να 
ζητήσουν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
την έναρξη ή την παύση ισχύος της 
ευρωχρέωσης δεδομένων. Η μεταβολή 

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

αυτή πρέπει να επέλθει εντός μιας 
εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που 
αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής 
τους πλην της περιαγωγής. Ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης μπορεί να 
καθυστερήσει τη μεταβολή αυτή έως ότου 
το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής έχει 
ισχύσει επί συγκεκριμένο ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους 
δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης συμβατικής περιόδου 
προειδοποίησης. Η ευρωχρέωση 
δεδομένων μπορεί πάντοτε να συνδυάζεται 
με ευρωχρέωση για SMS και με 
ευρωχρέωση.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, το 
αργότερο, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης ενημερώνουν όλους τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής ατομικά για 
την ευρωχρέωση δεδομένων, για το 
γεγονός ότι θα εφαρμόζεται από την 1η 
Ιουλίου 2012 το αργότερο σε όλους τους 
πελάτες περιαγωγής οι οποίοι δεν έχουν 
επιλέξει εκουσίως ειδική χρέωση ή πακέτο 
που να εφαρμόζεται σε ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες δεδομένων, και για το δικαίωμά 
τους να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν 
την εν λόγω ευρωχρέωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, το 
αργότερο, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης ενημερώνουν όλους τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής ατομικά, με 
τρόπο σαφή και κατανοητό και σε 
σταθερό μέσο, για την ευρωχρέωση 
δεδομένων, για το γεγονός ότι θα 
εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012 το 
αργότερο σε όλους τους πελάτες 
περιαγωγής οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει 
εκουσίως ειδική χρέωση ή πακέτο που να 
εφαρμόζεται σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
δεδομένων, και για το δικαίωμά τους να 
ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την εν 
λόγω ευρωχρέωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν, μετά τις 30 Ιουνίου 2018, ο μέσος 
όρος των τελών χονδρικής για μια από τις 
υπηρεσίες περιαγωγής (φωνή, SMS ή 
δεδομένα) για μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ 
φορέων εκμετάλλευσης που δεν ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο είναι μικρότερος ή ίσος 
προς το 50% των μέγιστων τελών 
χονδρικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1 
και το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα μέγιστα 
τέλη χονδρικής για την οικεία υπηρεσία 
περιαγωγής παύουν να ισχύουν. Η 
Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν 
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 
ισχύει, δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία με 
βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη χονδρικής 
για την οικεία υπηρεσία.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, μετά την εφαρμογή της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 και πριν από την 
1η Ιουλίου 2016, το μέσο τέλος λιανικής 
στο επίπεδο της Ένωσης μειωθεί κάτω του 
75% των μέγιστων τελών λιανικής που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 παράγραφος 2, 
9 παράγραφος 2, και 12 παράγραφος 2, τα 
μέγιστα τέλη λιανικής για τις οικείες 
υπηρεσίες περιαγωγής παύουν να ισχύουν. 
Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν 
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 

3. Εάν, μετά την εφαρμογή της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, το μέσο τέλος 
λιανικής στο επίπεδο της Ένωσης μειωθεί 
κάτω του 50% των μέγιστων τελών 
λιανικής που προβλέπονται στα άρθρα 7 
παράγραφος 2, 9 παράγραφος 2, και 12 
παράγραφος 2, τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για τις οικείες υπηρεσίες περιαγωγής 
παύουν να ισχύουν. Η Επιτροπή 
επαληθεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
βάσει των στοιχείων της αγοράς που 
συλλέγει ο BEREC, εάν πληρούται ο εν 
λόγω όρος, και εάν αυτό ισχύει, δημοσιεύει 
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ισχύει, δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία με 
βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για την οικεία υπηρεσία.

χωρίς καθυστέρηση στην σειρά C της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα στοιχεία με βάση τα οποία 
αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν πλέον τα 
μέγιστα τέλη λιανικής για την οικεία 
υπηρεσία.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής 
ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν 
πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση, ή όταν 
αποστέλλει μήνυμα SMS, κάθε πάροχος 
της χώρας προέλευσης παρέχει αυτομάτως 
στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε 
κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 
του δικτύου της χώρας προέλευσής του 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο 
πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο της 
χώρας προέλευσης ότι δεν επιθυμεί την 
υπηρεσία αυτή - μέσω μηνύματος SMS -
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
ατελώς, και από την 1η Ιανουαρίου 2013 
κατά την είσοδό του σε τρίτη χώρα, 
εξατομικευμένες βασικές πληροφορίες 
τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και στο νόμισμα στο οποίο 
εκδίδεται ο λογαριασμός στη χώρα 
προέλευσής του) που ισχύουν για την 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και 
την αποστολή μηνυμάτων SMS από τον εν 
λόγω πελάτη στη χώρα που επισκέπτεται.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 64
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εξατομικευμένες αυτές βασικές 
πληροφορίες τιμολόγησης αποστέλλονται 
στον πελάτη όταν χρησιμοποιεί 
περιαγωγή τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και εκτός αυτής, και περιλαμβάνουν τις 
πραγματικές επιβαρύνσεις για τον πελάτη 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στο 
νόμισμα στο οποίο εκδίδεται ο 
λογαριασμός στη χώρα προέλευσής του) 
βάσει του τιμολογιακού καθεστώτος 
σχετικά με:

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) την αποστολή ρυθμιζόμενων 
μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή κατά τη 
διαμονή στη χώρα επίσκεψης.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
σύνδεσης δεδομένων στο κράτος μέλος 
επίσκεψης ή στην τρίτη χώρα επίσκεψης, 
με χρέωση ανά megabyte.
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Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πελάτες, 
όπου κι αν βρίσκονται στην Ένωση, έχουν 
το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν 
ατελώς λεπτομερέστερες εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη 
περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο 
επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής 
τηλεφωνίας, μηνύματα SMS, MMS και 
άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας και 
δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για τα 
μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέσω 
κλήσης κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή 
μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα 
πραγματοποιείται σε γραμμή ατελούς 
κλήσης την οποία έχει καθορίσει προς το 
σκοπό αυτό ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης. Οι υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1 δεν ισχύουν για συσκευές 
τύπου μηχανής προς μηχανή (M2M) που 
χρησιμοποιούν κινητές επικοινωνίες. 

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πελάτες, 
όπου κι αν βρίσκονται, αλλά μόνο μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2013 εάν ο πελάτης 
βρίσκεται εκτός της Ένωσης, έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν 
ατελώς λεπτομερέστερες εξατομικευμένες 
πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη 
περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο 
επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής 
τηλεφωνίας, μηνύματα SMS, MMS και 
άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας και 
δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για τα 
μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέσω 
κλήσης κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή 
μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα 
πραγματοποιείται σε γραμμή ατελούς 
κλήσης την οποία έχει καθορίσει προς το 
σκοπό αυτό ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης. Οι υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1 δεν ισχύουν για συσκευές 
τύπου μηχανής προς μηχανή (M2M) ή για 
άλλες συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη 
λειτουργία SMS.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία SMS.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι πελάτες σε 
περιαγωγή τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, 
τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι πελάτες σε 
περιαγωγή τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, 
τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον 



AD\890078EL.doc 47/56 PE478.349v02-00

EL

αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει 
την κατανόηση από τους πελάτες των 
οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης 
αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 
δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι μηχανισμοί 
διασφάλισης της παραγράφου 3 δεν 
ισχύουν για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής.

αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, εντός της Ένωσης αλλά και 
εκτός αυτής, με τρόπο που να διευκολύνει 
την κατανόηση από τους πελάτες των 
οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης 
αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 
δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι μηχανισμοί 
διασφάλισης της παραγράφου 3 δεν 
ισχύουν για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής, εκτός εάν έχουν 
συμφωνήσει για προπληρωμή με 
αυτόματη αύξηση της πίστωσης. Οι 
μηχανισμοί διασφάλισης της παραγράφου 
3 δεν ισχύουν για συσκευές τύπου 
μηχανής προς μηχανή (M2M). Οι πελάτες 
με προπληρωμένα συμβόλαια θα πρέπει 
να προειδοποιούνται εγκαίρως ότι 
πλησιάζουν το όριο πίστωσής τους.

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των πελατών που έχουν συμφωνήσει προπληρωμή με αυτόματη ανανέωση 
της πίστωσης από «φουσκωμένους λογαριασμούς». Το αρχικό κείμενο της πρότασης εξαιρεί, 
χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόθεση, τους καταναλωτές αυτούς από το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι του κράτους 
προέλευσης ενημερώνουν τους πελάτες 
τους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης 
και στη συνέχεια σε τακτική βάση, σχετικά 
με τον κίνδυνο αυτόματης και 
ανεξέλεγκτης σύνδεσης και τηλεφόρτωσης 
δεδομένων περιαγωγής. Επιπλέον, οι 
πάροχοι του κράτους προέλευσης 
γνωστοποιούν στους πελάτες τους, 
δωρεάν και με τρόπο σαφή και κατανοητό, 
τι πρέπει να κάνουν για να 
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περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να 
αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες 
αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής 
δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν 
την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον 
πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει 
εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές 
πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στο 
σχετικό κράτος μέλος, εκτός εάν ο 
πελάτης έχει ειδοποιήσει τον οικείο 
πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί την 
ενημέρωση αυτή.

Ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον 
πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει 
εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές 
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και στο νόμισμα στο οποίο 
εκδίδεται ο λογαριασμός στη χώρα 
προέλευσής του) για τα ισχύοντα τέλη 
παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στη 
σχετική χώρα, εκτός εάν ο πελάτης έχει 
ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της χώρας 
ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες 
τιμολογιακές πληροφορίες παραδίδονται 
στο κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους 
συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, για 
παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή αναδυόμενο παράθυρο στον 
υπολογιστή, κάθε φορά που ο πελάτης 
εισέρχεται σε κράτος μέλος άλλο από 
εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο 
προέλευσής του και ενεργοποιεί για πρώτη 
φορά ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες 
τιμολογιακές πληροφορίες παραδίδονται 
στο κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους 
συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, για 
παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή αναδυόμενο παράθυρο στον 
υπολογιστή, κάθε φορά που ο πελάτης 
εισέρχεται σε χώρα άλλη από εκείνη στην 
οποία βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του 
και ενεργοποιεί για πρώτη φορά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
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δεδομένων στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι 
πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή 
που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής, με 
κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη 
λήψη και την εύκολη κατανόηση.

δεδομένων στην εν λόγω χώρα. Οι 
πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή 
που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής, με 
κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη 
λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής 
τη δυνατότητα να επιλέξουν χωρίς χρέωση 
τη χρήση ευκολίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τη συνολική 
κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο 
δεδομένων ή στο νόμισμα τιμολόγησης του
πελάτη περιαγωγής, για τις οφειλόμενες 
δαπάνες παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων σε επίπεδο λιανικής, εντός και 
εκτός της Ένωσης, με την οποία να 
διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει 
δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές 
δαπάνες τέτοιων υπηρεσιών δεδομένων σε 
επίπεδο λιανικής για μια ορισμένη περίοδο 
δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο. Τούτο δεν ισχύει στις 
περιπτώσεις όπου ένας πάροχος 
υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε 
χώρα επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν 
επιτρέπει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης να παρακολουθεί σε 
πραγματικό χρόνο τη χρήση που κάνει ο 
πελάτης του. Στην περίπτωση αυτή, ο 
πελάτης πρέπει να ειδοποιείται 
κατάλληλα μέσω υπηρεσίας μηνυμάτων, 
χωρίς περιττή καθυστέρηση και δωρεάν, 
όταν μπαίνει στην εν λόγω χώρα 
επίσκεψης.
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Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να ισχύουν και εκτός της 
Ένωσης. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν χώρες όπου, για τεχνικούς λόγους, οι πάροχοι 
προέλευσης δεν μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση που κάνουν οι πελάτες τους σε 
πραγματικό χρόνο και λαμβάνουν τις πληροφορίες για τη χρήση μόνο στο τέλος του μήνα.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, 
αποστέλλεται ειδοποίηση στο κινητό 
τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή του πελάτη 
περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει 

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

να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής εάν 
επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, καθώς 
και το σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη 
μονάδα που καταναλώνεται. Εφόσον ο 
πελάτης περιαγωγής δεν ανταποκριθεί 
όπως ζητείται στην ειδοποίηση που έχει 
λάβει, ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
παύει αμέσως την παροχή και τη χρέωση 
του πελάτη για ρυθμιζόμενες φωνητικές 
κλήσεις, μηνύματα SMS και υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων, εκτός εάν και 
μέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση 
ή την ανανέωση της παροχής των 
υπηρεσιών αυτών.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανόνας αυτός πρέπει να εφαρμόζεται 
σε πελάτες περιαγωγής τόσο μέσα στην 
Ένωση όσο και έξω από αυτήν.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται σε 
πελάτες περιαγωγής εντός της Ένωσης 
αλλά και εκτός αυτής.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Σύγκριση τιμών

Όλες οι πληροφορίες προς τους πελάτες 
σχετικά με τις τιμές, οι οποίες αφορούν 
λιανικές υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, μηνυμάτων SMS 
και δεδομένων, περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Η Επιτροπή εξετάζει τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των διαφόρων 
τιμολογίων που προτείνουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης στους πελάτες τους και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
περαιτέρω μέτρα που κρίνονται αναγκαία 
για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τα 
τιμολόγια αυτά και να διευκολύνονται 
στην απόφασή τους να αλλάξουν φορέα 
εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Σήμερα δεν είναι δυνατή η σύγκριση των τιμολογίων κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν οι 
διάφοροι φορείς εκμετάλλευσης. Αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί από την Επιτροπή. Διαφάνεια 
σημαίνει επίσης, ότι όλες οι πληροφορίες για τις τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 5α ανατίθεται στην 
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Επιτροπή από τις ...* και μέχρι την 
ημερομηνία που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 22. 
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που 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 στις διατάξεις 
της. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 5α τίθενται σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν εκφράσουν αντιρρήσεις 
σχετικά μέσα σε διάστημα δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη αυτής 
της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Αυτή η προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_____________
* ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή, το αργότερο στις 
30 Μαρτίου 2012 και κοινοποιούν 
αμελλητί κάθε μεταγενέστερη σχετική 
τροποποίηση.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση του 
παρόχου να καταβάλλει αποζημίωση στον 
πελάτη, όταν τον καθυστερεί ή τον 
παρεμποδίζει να επιλέξει άλλον πάροχο 
υπηρεσιών περιαγωγής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Μαρτίου 
2012 και κοινοποιούν αμελλητί κάθε 
μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και, έπειτα από 
δημόσια διαβούλευση, υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο στις 30 Ιουνίου 
2016. Η Επιτροπή αξιολογεί ειδικότερα 
εάν επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
επανεξετάζει μεταξύ άλλων:

Αιτιολόγηση

Απαιτείται χρονική μετάθεση της επανεξέτασης, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των 
διαρθρωτικών μέτρων στην αγορά.

Τροπολογία 81
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 1 2022. Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.
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