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Τροπολογία 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Συλβάνα Ράπτη, 
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υφίσταται ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών 
όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις εγχώριες τιμές και τις τιμές 
περιαγωγής· για αυτόν τον λόγο, ο εν λόγω 
κανονισμός έχει ως τελικό στόχο την 
πλήρη κατάργηση των τελών περιαγωγής, 
και κατά συνέπεια τη δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 31
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υφίσταται ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών 
όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις εγχώριες τιμές και τις τιμές 
περιαγωγής· για αυτόν τον λόγο, ο εν λόγω 
κανονισμός έχει ως τελικό στόχο την 
πλήρη κατάργηση των τελών περιαγωγής, 
και κατά συνέπεια τη δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 32
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Ο στόχος της μείωσης της διαφοράς 
ανάμεσα στα εθνικά τιμολόγια και τα 
τιμολόγια περιαγωγής έτσι ώστε να 
εξαλειφθεί έως το 2015 προτάθηκε από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο συγκριτικής 
αξιολόγησης 2011-2015 και στη συνέχεια 
εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη1. Ο στόχος 
αυτός περιλαμβάνεται επίσης στην 
ανακοίνωση της Επιτροπή με τίτλο 
«Ψηφιακό Θεματολόγιο για την 
Ευρώπη»2.
__________________
1

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

Or. en

Τροπολογία 33
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Εγχώρια τιμολόγια κλήσεων, 
μηνυμάτων SMS και δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προορίζονται για χώρες άλλες από εκείνη 
του εγχώριου δικτύου) υψηλότερα από τα 
τιμολόγια περιαγωγής δεν ωφελούν τον 
καταναλωτή και δημιουργούν στρέβλωση 
της αγοράς· για αυτόν τον λόγο, από το 
2012, δεν θα μπορούν τα εγχώρια 
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τιμολόγια να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
όρια των τιμών λιανικής που έχουν 
οριστεί για τα τιμολόγια περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Προκειμένου να επιτευχθεί μια ενιαία 
αγορά τηλεπικοινωνιών, κάθε 
συνδεδεμένη εταιρία τηλεπικοινωνιών 
που ανήκει στον ίδιο όμιλο θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται να συνδέει τις εθνικές τις 
άδειες στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού φορέα εκμετάλλευσης· στο 
μέλλον, τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι 
νέες άδειες τηλεπικοινωνίας για τα κινητά 
δίκτυα θα πρέπει να καλύπτουν όλη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια και όχι μόνο ένα 
μεμονωμένο κράτος.

Or. en

Τροπολογία 35
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το υψηλό επίπεδο των τιμών  για 
υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και περιαγωγής  που καταβάλλουν 
οι χρήστες  δημόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όπως φοιτητές,   άτομα που 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους  
και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά 

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο 
εξωτερικό εντός της   Ένωσης    
προβληματίζει τους καταναλωτές,  στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές,  και τα  όργανα  
της Ένωσης . Τα υπερβολικά αυτά τέλη 
λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές 
περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Οι 
μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν 
μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. 
Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς 
εκμετάλλευσης εισήγαγαν συστήματα 
τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους 
πελάτες ευνοϊκότερους όρους και  κάπως  
χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ 
κόστους και τιμών  διαφέρει κατά πολύ 
από αυτήν   που θα   ίσχυε  σε  
ανταγωνιστικές αγορές.

Or. fr

Τροπολογία 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά 
περιαγωγής εμποδίζει την ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) 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.

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelis de Jong

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 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.

(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 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, 
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το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη 
των παρόχων να είναι υπέρμετρα, εις 
βάρος των ευρωπαίων καταναλωτών.

Or. nl

Τροπολογία 39
Christian Engström, Emilie Turunen

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 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.

(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 
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.

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelis de Jong
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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 
τιμές.

(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.

Or. nl

Τροπολογία 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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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.

Or. en

Τροπολογία 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(19) Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για να καταστεί υποχρεωτική η 
ικανοποίηση εύλογων αιτημάτων για 
πρόσβαση χονδρικής σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών με στόχο την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν 
λόγω αιτήματα πρέπει να απορρίπτονται 
μόνο βάσει αντικειμενικών και δεόντως 
αιτιολογημένων κριτηρίων, τα οποία 
πρέπει να καθοριστούν ανά περίπτωση από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ακολουθώντας τη διαδικασία επίλυσης 
διαφορών του άρθρου 17. Για να 
εξασφαλιστούν όροι ισότιμου 
ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 
που ορίζει ο παρών κανονισμός και που
ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2002/19/EC, 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.
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Τροπολογία 44
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών 
πωλούνται σε δέσμες που περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες εσωτερικού και περιαγωγής 
γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των 
πελατών όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής. Οι εν λόγω δέσμες 
περιορίζουν την διαφάνεια όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής, επειδή 
δυσχεραίνεται η σύγκριση των 
μεμονωμένων στοιχείων στο πλαίσιο της 
δέσμης. Συνεπώς, δεν είναι ακόμη εμφανής 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης βάσει του σκέλους 
περιαγωγής στη δέσμη κινητών 
επικοινωνιών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν στηρίζεται η ύπαρξη χωριστών συστημάτων για τις εγχώριες χρεώσεις και τις χρεώσεις 
περιαγωγής, καθώς το πολύ υψηλό κόστος που συνεπάγονται – το οποίο υπολογίζεται στα 300 
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εκ. ευρώ– μετακυλύεται στους καταναλωτές. Τέτοια χωριστά συστήματα δεν προωθούν ούτε και 
τη διαφάνεια. Θα πρέπει να εγκριθεί στρατηγική σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι θα πρέπει 
πάντα να διατηρούν τη διαφάνεια όσον αφορά τις χρεώσεις.

Τροπολογία 45
Cornelis de Jong

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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 46
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(22) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 
υπηρεσιών περιαγωγής σε σχέση με τη 
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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.

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 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.

Or. en

Τροπολογία 47
Damien Abad

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 καταναλωτές 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 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.
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να οριστεί ακριβώς ποιες υπηρεσίες περιαγωγής πρέπει να 
χωριστούν από τις εγχώριες δέσμες τιμολογίων, π.χ. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 48
Robert Rochefort

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 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 ελεύθερων 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. Οι πελάτες που 
επιλέγουν τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης 
για τις υπηρεσίες περιαγωγής θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι 
υπηρεσίες περιαγωγής να αφαιρούνται 
από την πίστωση που έχουν για εθνικές 
επικοινωνίες, έτσι ώστε να χρεώνονται 
επιπλέον σε σχέση με το κανονικό 
τιμολόγιο της δέσμης που έχουν επιλέξει, 
μόνο εάν έχουν χρησιμοποιήσει όλη την 
πίστωσή τους.

Or. fr
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Τροπολογία 49
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α)  Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
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να ενθαρρύνονται να επιτύχουν τους 
στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για 
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. Για αυτόν τον 
λόγο, θα πρέπει οι φορείς εκμετάλλευσης 
που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 
υπηρεσίες περιαγωγής σε τιμή ίση ή λίγο 
υψηλότερη από τις εθνικά τους τιμολόγια, 
να εξαιρούνται από την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν τα διαρθρωτικά μέτρα που 
αφορούν την χωριστή πώληση υπηρεσιών 
περιαγωγής. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες θα 
πρέπει να χορηγούν τέτοιες απαλλαγές 
υπό αυστηρούς όρους και θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να αποσύρουν τις 
απαλλαγές σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. Το σύστημα αυτό θα 
επιτρέπει επίσης την υποβολή πιο 
καινοτόμων προσφορών όπως το 
πρόγραμμα «roam like at home» 
(περιαγωγή σαν στο σπίτι σας) ή 
μηνιαίων προσφορών με την καταβολή 
κάποιου τέλους οι οποίες θα έχουν πιο 
διάφανο χαρακτήρα και δεν θα απαιτούν 
κάποια δράση από την πλευρά των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όσον αφορά την παράταση της 
προσωρινής ρύθμισης των τιμών, πρέπει 
να επιβάλλονται ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την 
προστασία των συμφερόντων των πελατών 

(25) Όσον αφορά την παράταση των
σταδιακών μειώσεων των τιμών, οι 
οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν το 2015 
στην επίτευξη του στόχου της εξίσωσης 
εγχώριων χρεώσεων και χρεώσεων 
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περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει 
αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών 
χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά 
την Ένωση ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής εξαιτίας 
της έλλειψης σχετικών κινήτρων.
Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον 
περιορισμό του επιπέδου των τιμών 
λιανικής, χωρίς να αντιμετωπίζεται το 
επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται 
με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα 
μπορούσε να διακυβεύσει την ομαλή 
λειτουργία της αγοράς περιαγωγής ανά την 
Ένωση και δεν θα επέτρεπε την επίτευξη 
μεγαλύτερου ανταγωνισμού.

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

Or. nl

Τροπολογία 53
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ένωσης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

Or. nl

Τροπολογία 54
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Η μεταβατική  ευρωχρέωση πρέπει
να οδηγήσει σταδιακά σε εξίσωση των
χρεώσεων περιαγωγής με τις εγχώριες 
χρεώσεις, αφήνοντας επαρκές περιθώριο 
στους φορείς εκμετάλλευσης, έτσι ώστε 
να διατηρούνται τα υφιστάμενα 
πλεονεκτήματα των καταναλωτών κατά τη 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου εφαρμογής 
των διαρθρωτικών λύσεων. Κατά την εν 
λόγω περίοδο, οι πάροχοι πρέπει να 
προσφέρουν αυτοβούλως  ευρωχρέωση 
προς όλους τους πελάτες τους περιαγωγής, 
ατελώς, ευκρινώς και με διαφάνεια.

Or. nl

Τροπολογία 55
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η μεταβατική  ευρωχρέωση που θα
παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής 

(28) Η μεταβατική  ευρωχρέωση που θα
παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής 
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πρέπει, , να αφήνει εύλογο περιθώριο 
κέρδους  στο κόστος χονδρικής για την 
παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκμετάλλευσης την ελευθερία 
ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των 
προσφορών τους και προσαρμογής της 
τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα 
όρια ασφαλείας πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
διαρθρωτικών λύσεων και θα μπορούν να 
καταργηθούν μόλις οι διαρθρωτικές λύσεις 
θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν 
συγκεκριμένα κέρδη στους καταναλωτές.
Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες με 
προστιθέμενη αξία.

πρέπει, , να αφήνει εύλογο περιθώριο 
κέρδους  στο κόστος χονδρικής για την 
παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκμετάλλευσης την ελευθερία 
ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των 
προσφορών τους και προσαρμογής της 
τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα 
όρια ασφαλείας θα πρέπει να στοχεύουν 
στην επίτευξη ανταγωνιστικών 
αποτελεσμάτων μέσω των διαρθρωτικών 
λύσεων, με τελικό στόχο να ωφελήσουν 
αποτελεσματικά τους καταναλωτές· για 
αυτόν τον λόγο η διαφορά ανάμεσα σε 
ανώτατα όρια λιανικής και χονδρικής 
αναμένεται να αφήσει αρκετό περιθώριο 
για την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην 
αγορά. Αυτά τα ανώτατα όρια ασφαλείας
μπορούν να καταργηθούν μόλις οι 
διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν την ευκαιρία 
να προσφέρουν συγκεκριμένα κέρδη στους 
καταναλωτές. Η εν λόγω ρυθμιστική 
προσέγγιση δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
δήλωσε σε πρόσφατη γνωμοδότησή του (Ιούλιος 2011) ότι τα ανώτατα όρια ασφαλείας του 
κανονισμού αυτού θα πρέπει να αφήνουν επαρκή περιθώρια ανάμεσα στις τιμές λιανικής και 
χονδρικής για να είναι δυνατή η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα 
προωθηθεί ο ανταγωνισμός και ως αποτέλεσμα θα είναι οι τιμές καλύτερες για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Κατά την μεταβατική περίοδο των 
ανωτάτων ορίων ασφαλείας, η οποία λήγει 
το 2015 και κατά την οποία οι χρεώσεις 
περιαγωγής ενδέχεται να είναι 
υψηλότερες από τις εγχώριες χρεώσεις, 
όλοι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να 
επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή 
προϋποθέσεις, ένα απλό τιμολόγιο 
περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 
ανώτατα ρυθμιζόμενα  όρια των τιμών . Το 
λογικό περιθώριο ανάμεσα στο κόστος 
χονδρικής και στις τιμές λιανικής πρέπει 
να εξασφαλίζει στους φορείς την κάλυψη 
όλων των ειδικών δαπανών τους για την 
περιαγωγή στο επίπεδο λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων 
μεριδίων κόστους εμπορίας και 
επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών και 
αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση 
εύλογου κέρδους . Η μεταβατική
ευρωχρέωση πρέπει να αποτελέσει το 
κατάλληλο μέσο, που παρέχει προστασία 
στον καταναλωτή και ευελιξία στον φορέα 
εκμετάλλευσης. Σε συμφωνία με το 
επίπεδο χονδρικής, τα ανώτατα όρια της 
ευρωχρέωσης πρέπει να μειώνονται κατ’ 
έτος σε ικανοποιητικό βαθμό έτσι ώστε 
να εξισωθούν με τις εγχώριες χρεώσεις το 
2015.

Or. nl

Τροπολογία 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(33) Κατά την μεταβατική περίοδο των 
ανωτάτων ορίων ασφαλείας,  οι νέοι 
πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
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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 
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.

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 
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, 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.

Or. en
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Τροπολογία 58
Robert Rochefort

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 
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 

(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 
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 εντός του 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 59
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Επειδή ο παρών κανονισμός 
προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το 
κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν με την 
επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που τυχόν 
θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την 
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.

(34) Επειδή ο παρών κανονισμός 
προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το 
κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν με την 
επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που τυχόν 
θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την 
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.
Κατά τον ίδιο τρόπο η ελευθερία για 
αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών 
περιαγωγής δεν θίγει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που ισχύουν για  τις 
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εθνικές υπηρεσίες δυνάμει ρυθμιστικών 
και συμβατικών υποχρεώσεων. 

Or. fr

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 60
Robert Rochefort

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 
υπηρεσίες περιαγωγής εντός αυτής.

(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 
υπηρεσίες περιαγωγής εντός αυτής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα νέο σύνολο κανόνων πρέπει να παράσχει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι απλώς κοινό επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 61
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει 
συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες 
τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται 
σε ευρωχρέωση. Δεν δικαιολογείται καμία 
ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης στην 
περίπτωση των λαμβανομένων κλήσεων με 
ευρωχρέωση, καθώς το υποκείμενο κόστος 
χονδρικής χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο και 
το τυχόν κόστος αποκατάστασης κλήσης 
καλύπτεται ήδη από τα τέλη τερματισμού 
σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη περίοδος χρέωσης των 30 δευτερολέπτων δεν θα πρέπει να επιτραπεί καθώς μια 
τέτοια χρέωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Τροπολογία 62
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει 
συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες 
τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται 
σε ευρωχρέωση, με την επιφύλαξη μόνο 

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

δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης 
να καλύψουν οιαδήποτε εύλογα έξοδα 
αποκατάστασης κλήσης και θα παράσχει 
την απαραίτητη ευελιξία ανταγωνισμού με 
την προσφορά βραχύτερων ελάχιστων 
περιόδων χρέωσης. Ωστόσο, δεν 
δικαιολογείται καμία ελάχιστη αρχική 
περίοδος χρέωσης στην περίπτωση των 
λαμβανομένων κλήσεων με ευρωχρέωση, 
καθώς το υποκείμενο κόστος χονδρικής 
χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο και το τυχόν 
κόστος αποκατάστασης κλήσης 
καλύπτεται ήδη από τα τέλη τερματισμού 
σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

Or. nl

Τροπολογία 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει 
συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες 
τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται 
σε ευρωχρέωση, με την επιφύλαξη μόνο 
της δυνατότητας εφαρμογής ελάχιστης 
αρχικής περιόδου χρέωσης, μη 
υπερβαίνουσας τα 30 δευτερόλεπτα για 
τις πραγματοποιούμενες κλήσεις. Αυτό θα 
δώσει τη δυνατότητα στους φορείς 
εκμετάλλευσης να καλύψουν οιαδήποτε 
εύλογα έξοδα αποκατάστασης κλήσης και 
θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία 
ανταγωνισμού με την προσφορά 
βραχύτερων ελάχιστων περιόδων χρέωσης.
Ωστόσο, δεν δικαιολογείται καμία 

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

κόστος αποκατάστασης κλήσης 
καλύπτεται ήδη από τα τέλη τερματισμού 
σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 64
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής πρέπει 
συνεπώς, ξεκινώντας από το πρώτο 
δευτερόλεπτο, να τιμολογούν ανά 
δευτερόλεπτο τις υπηρεσίες που παρέχουν 
στους πελάτες τους για όλες τις
εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις που 
υπόκεινται σε ευρωχρέωση. 

Or. fr
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Τροπολογία 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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.

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(46) Μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν οι 
εγχώριες χρεώσεις και οι χρεώσεις 
περιαγωγής, το 2015, μέσω σταδιακής 
προσαρμογής, η πιο αποτελεσματική και 
αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του 
επιπέδου των τιμών των ρυθμιζομένων 
περιαγομένων μηνυμάτων SMS σε επίπεδο 
χονδρικής είναι ο καθορισμός σε 
ενωσιακή  κλίμακα ανώτατης μέσης 
χρέωσης ανά SMS που αποστέλλεται από 
δίκτυο επίσκεψης. Η μέση χονδρική 
χρέωση πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ 
οιουδήποτε ζεύγους φορέων 
εκμετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της 
Ένωσης  σε συγκεκριμένη περίοδο.
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Or. nl

Τροπολογία 67
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(50) Μέχρι το 2015, που οι εγχώριες 
χρεώσεις και οι χρεώσεις περιαγωγής θα 
πρέπει να έχουν εξισωθεί, η μεταβατική
ευρωχρέωση SMS πρέπει να διατηρηθεί
σε επίπεδο ασφαλείας,  το οποίο , ενώ θα 
εξασφαλίζει την διατήρηση των 
υφιστάμενων προνομίων των 
καταναλωτών, θα εγγυάται επαρκές 
περιθώριο στους φορείς εκμετάλλευσης, 
αντικατοπτρίζοντας παράλληλα  πιο 
εύλογα το υποκείμενο κόστος λιανικής.

Or. nl

Τροπολογία 68
Cornelis de Jong

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
τα μέσα τέλη 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, συνεχίζουν 
να κινούνται σε υπερβολικά υψηλά 
επίπεδα, κάτι που δεν αντανακλάται στη 
διάρθρωση των χρεώσεων για υπηρεσίες 
περιαγωγής, με αποτέλεσμα τα κέρδη που 
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αποκομίζονται να είναι υπέρμετρα.

Or. nl

Τροπολογία 69
Christian Engström, Emilie Turunen

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.   

Or. en

Τροπολογία 70
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής
δεν πρέπει να χρεώνουν τους πελάτες 
περιαγωγής για ρυθμιζόμενες  υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων, εκτός αν και έως 
ότου ο πελάτης περιαγωγής δεχτεί την 
παροχή της υπηρεσίας.

(57) Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής
δεν πρέπει να χρεώνουν τους πελάτες 
περιαγωγής για ρυθμιζόμενες  υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων, εκτός αν και έως 
ότου ο πελάτης περιαγωγής δεχτεί την 
παροχή της υπηρεσίας. Εκτός αυτού, οι 
πελάτες που συμφωνούν με την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να 
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ενημερώνονται σχετικά με το γεγονός ότι 
τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) 
ενδέχεται να πραγματοποιούν διαβιβάσεις 
δεδομένων περιαγωγής εν αγνοία τους. Οι 
λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορούν 
να αποτραπούν αυτές οι διαβιβάσεις θα 
πρέπει να τους παρέχονται χωρίς χρέωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι το έξυπνο τηλέφωνό τους (smartphone) συνδέεται 
αυτόματα με κάποιο δίκτυο προκειμένου να πραγματοποιήσει ενημερώσεις, ή προκειμένου να 
μπορούν να λειτουργήσουν ορισμένες εφαρμογές των κινητών επικοινωνιών. Αυτό πολύ συχνά 
μπορεί να οδηγήσει σε λογαριασμούς πολλών εκατοντάδων ευρώ. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
προστατεύονται από αυτόν τον κίνδυνο και θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα σε σχέση με 
τον τρόπο αποφυγής του.

Τροπολογία 71
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Παράλληλα με τα ήδη υφιστάμενα 
ρυθμιστικά μέτρα για τις υπηρεσίες φωνής 
και σύντομων μηνυμάτων (SMS), μέχρι 
την ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου 
ανταγωνισμού από την διαρθρωτική λύση, 
η πιο αποτελεσματική και αναλογική 
προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου 
των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων ανά την Ένωση σε επίπεδο 
λιανικής είναι η εισαγωγή υποχρέωσης των 
φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων 
να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 
μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων που 
δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο 
όριο τιμής. Η ευρωχρέωση δεδομένων 
πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο 
ασφαλείας το οποίο, μέχρι η χρέωση 
περιαγωγής να ευθυγραμμιστεί με την 
εγχώρια χρέωση το 2015, θα εγγυάται 
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διαρθρωτικές λύσεις, θα εγγυάται επαρκές 
περιθώριο στους φορείς εκμετάλλευσης,
ενώ θα αντικατοπτρίζει πιο εύλογα το 
υποκείμενο κόστος λιανικής.

επαρκές περιθώριο στους φορείς 
εκμετάλλευσης ως προς τη διάρθρωση 
του πραγματικού κόστους ενώ θα 
αντικατοπτρίζει πιο εύλογα το υποκείμενο 
κόστος λιανικής.

Or. nl

Τροπολογία 72
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(60) Η μεταβατική ευρωχρέωση 
δεδομένων που μπορεί να παρέχεται σε 
πελάτες περιαγωγής πρέπει συνεπώς να 
αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους 
επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων. Όπως 
και με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε 
για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και 
SMS, με δεδομένες τις μειώσεις που 
προβλέπονται για το υποκείμενο κόστος 
παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων σε επίπεδο λιανικής, τα μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη για την μεταβατική 
ευρωχρέωση δεδομένων αναμένεται ότι θα 
ακολουθήσουν πτωτική πορεία με στόχο 
να εφαρμοστεί το ενιαίο τιμολόγιο το 
2015.
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ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

Or. nl

Τροπολογία 73
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 74
Cornelis de Jong

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 

διαγράφεται
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διατηρηθούν επί περισσότερο χρόνο από 
ό,τι απαιτείται όταν οι διαρθρωτικές 
λύσεις θα έχουν καθιερωθεί πλήρως και 
θα έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο 
ανταγωνισμός στην αγορά της 
περιαγωγής, πρέπει να καθοριστούν όροι 
για την μη εφαρμογή ανώτατων τελών 
χονδρικής και λιανικής πριν από τις 
προβλεπόμενες προθεσμίες. Οι εν λόγω 
όροι πρέπει να στηρίζονται στη 
σημαντική διαφορά μεταξύ των 
ανώτατων ορίων και των πραγματικών 
τιμών. Θεωρείται ότι θα έχει επιτευχθεί 
σημαντική διαφορά όταν οι τιμές στην 
Ένωση θα έχουν φθάσει στο 75% του 
ανωτάτου ορίου.  Για τις τιμές χονδρικής 
το κριτήριο του 75% πρέπει να στηρίζεται 
σε μη 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).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το θέμα είναι ότι το επίπεδο τιμών που ορίζεται σε αυτό το άρθρο είναι υπερβολικά υψηλό, 
οδηγεί σε σταθερά υπέρμετρα κέρδη για τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν θα επιφέρει τον 
επιθυμητό ανταγωνισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος ιδίως στον τομέα των καινοτόμων 
υπηρεσιών, αυξάνοντας το μερίδιο της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς της διαβίβασης 
δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ο τομέας αυτός θα εξέλθει από την αγορά λόγω των υψηλών 
τιμών του.

Τροπολογία 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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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 στο
75% του ανωτάτου ορίου. Για τις τιμές 
χονδρικής το κριτήριο του 75% πρέπει να 
στηρίζεται σε μη ισορροπώ 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 στο
50% του ανωτάτου ορίου. Για τις τιμές 
χονδρικής το κριτήριο του 50% πρέπει να 
στηρίζεται σε μη ισορροπώ 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).

Or. en

Τροπολογία 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
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λήψη ρυθμιζόμενων  κλήσεων περιαγωγής 
εντός της Ένωσης  και για να 
διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των 
κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, 
οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
παρέχουν ατελώς στους πελάτες τους 
περιαγωγής εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται 
όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν 
φωνητικές κλήσεις σε κράτος μέλος που 
επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι 
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.

λήψη ρυθμιζόμενων  κλήσεων περιαγωγής
τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης  και 
για να διευκολυνθούν οι πελάτες 
περιαγωγής να αποφασίσουν σχετικά με τη 
χρήση των κινητών τους τηλεφώνων στο 
εξωτερικό, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς στους 
πελάτες τους περιαγωγής εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία 
επιβαρύνονται όταν πραγματοποιούν ή 
λαμβάνουν φωνητικές κλήσεις σε χώρα
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 στις χώρες 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 77
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67



AM\888019EL.doc 39/201 PE478.641v01-00

EL

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 
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.

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και 
λήψη ρυθμιζόμενων  κλήσεων περιαγωγής 
εντός της Ένωσης  και για να 
διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των 
κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, 
οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
παρέχουν ατελώς στους πελάτες τους 
περιαγωγής εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται 
όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν 
φωνητικές κλήσεις σε κράτος μέλος που 
επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι 
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. Ωστόσο αυτό το 
αίτημα θα πρέπει να αφορά μόνο το 
κράτος μέλος επίσκεψης και δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε όλη 
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός και αν το έχει ζητήσει ρητά ο 
καταναλωτής.

Or. fr

Τροπολογία 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
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Stihler, Christel Schaldemose

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 
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.

(68) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται 
από τους παρόχους να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την 
ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ 
αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την 
προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και κάθε φορά που 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν 
πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με 
κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το 
διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή 
απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλες οι 
πληροφορίες και προσφορές θα πρέπει να 
είναι σαφείς, κατανοητές, συγκρίσιμες κα 
να έχουν διάφανο χαρακτήρα 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 κοινοποίηση στους πελάτες 
αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που 
διέπουν την ευρωχρέωση και το δικαίωμα 
να την επιλέγουν κατά βούληση.

_____________
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Τροπολογία 79
Robert Rochefort

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 
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.

(68) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται 
από τους παρόχους να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την 
ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ 
αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την 
προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και κάθε φορά που 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν 
πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με 
κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το 
διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή 
απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι 
πάροχοι της χώρας προέλευσης 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.

Or. fr

Τροπολογία 80
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής 

(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 
πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 83
Robert Rochefort

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 
στους οικείους  πελάτες περιαγωγής 
εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολόγησης, χωρίς χρέωση, όσον αφορά 
τα τέλη που θα τους χρεωθούν για 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, κάθε 
φορά που χρησιμοποιούν την εν λόγω 
υπηρεσία κατά την είσοδό τους σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να παρέχονται στο κινητό τους 
τηλέφωνο ή σε άλλη κινητή συσκευή κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς 
εύκολης λήψης και κατανόησης και με 
τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Or. fr

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 
σημασία στο περιεχόμενό τους, προκειμένου να μπορέσουν να τελειώσουν αυτό που κάνουν.

Τροπολογία 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(71) Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές 
στην κατανόηση των οικονομικών 
συνεπειών της χρήσης υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων και να μπορούν να 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 85
Robert Rochefort

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 ρυθμιζόμενων 
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.

Or. fr

Τροπολογία 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72
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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 
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 .

(72) Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι 
φουσκωμένοι λογαριασμοί για υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων τόσο εντός όσο 
και 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 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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 87
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72
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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 
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 .

(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, σε 
μέσο που να μπορεί να συμβουλευτεί 
κανείς 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.

Or. fr

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.
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Τροπολογία 88
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72α) 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 
και να καλύπτονται από τις διατάξεις 
σχετικά με τους φουσκωμένους 
λογαριασμούς οι οποίες εφαρμόζονται 
εντός της Ένωσης·

Or. da

Τροπολογία 89
Cornelis de Jong

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 

διαγράφεται
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δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε πελάτες 
με προπληρωμένα συμβόλαια.

Or. nl

Τροπολογία 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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) 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, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις που οι καταναλωτές 
έχουν επιλέξει κάποιο σύστημα 
αυτόματης ανανέωσης της αξίας 
συνδιαλέξεων.

Or. en

Τροπολογία 91
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74
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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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 92
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(80) Τα ανώτατα όρια ασφάλειας θα
πρέπει να μπορούν να καταργηθούν 
πλήρως μόλις η ρυθμιστική προσέγγιση 
οδηγήσει στην ευθυγράμμιση των 
εγχώριων χρεώσεων και των χρεώσεων 
περιαγωγής το 2015.   Κατά συνέπεια, τα 
ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής πρέπει 
να ακολουθήσουν πτωτική πορεία και στη 
συνέχεια να καταργηθούν.
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συνέχεια να καταργηθούν.

Or. nl

Τροπολογία 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

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)).

Or. en

Τροπολογία 94
Christian Engström, Emilie Turunen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) Η αναθεώρηση αυτού του 
κανονισμού θα πρέπει να έχει ως στόχο 
τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης 
αγοράς υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην 
Ευρώπη όπως και τη βελτίωση της 
ικανότητας τόσο των φορέων 
εκμετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, όσο και των πελατών 
να τις χρησιμοποιούν, το οποίο 
προϋποθέτει την εξάλειψη των 
υπολειπόμενων εμποδίων. Προκειμένου 
να συμπληρώσουν τους κανόνες για την 
πρόσβαση στην περιαγωγή χονδρικής η 
Επιτροπή και ο BEREC θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
εναρμονίσουν περεταίρω τις εθνικές 
ρυθμίσεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, 
να βελτιώσουν τους όρους για την είσοδο 
των φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά 
όλων των κρατών μελών και να 
εναρμονίσουν τα τέλη τερματισμού σε 
όλη την επικράτεια της Ένωσης. 
Προκειμένου να υποστηριχθεί μια 
πραγματικά ενιαία αγορά χωρίς σύνορα 
για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών η 
Επιτροπή και ο BEREC θα πρέπει να 
παρουσιάσουν πρόταση σχετικά με τους 
νέους κανόνες για την πρόσβαση προς νέα 
δίκτυα 4G/ LTE έτσι ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα οι κινητές συσκευές να 
συνδέονται με το δίκτυο πρόσβασης 
οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης, που 
να μπορεί να παράσχει το επίπεδο 
σήματος που αναφέρεται στη σύμβαση, 
σε περίπτωση που ο πάροχος της 
υπηρεσίας της σύμβασης δεν έχει αυτή τη 
δυνατότητα, και έτσι ώστε να μην 
υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του 
πελάτη όταν γίνεται χρήση του δικτύου 
άλλου φορέα εκμετάλλευσης. Για να 
συμπληρωθεί ο κανονισμός αυτός η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει 
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παρόμοια νομοθετική πρόταση σχετικά 
με τις τιμές των φωνητικών κλήσεων που 
πραγματοποιούνται και των μηνυμάτων 
SMS που αποστέλλονται ανάμεσα στα 
κράτη μέλη στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.  
Η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθεί με 
ενεργό τρόπο να διευρύνει την εφαρμογή 
των κανόνων που ορίζονται σε αυτόν τον 
κανονισμό σε άλλες χώρες εκτός Ένωσης, 
και ιδίως σε όσες συνορεύουν με την 
Ένωση και στις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες, συνάπτοντας διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινή προσέγγιση για τη δημιουργία μίας 
αυθεντικής ενιαίας αγοράς κινητών 
επικοινωνιών. Το πρώτο βήμα είναι ο 
καθορισμός μιας μεταβατικής περιόδου 
για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, όταν 
μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν θα
καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για 
υπηρεσίες περιαγωγής στην Ένωση σε 
σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τιμές που 
ισχύουν στα κράτη μέλη, κατά την 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, την 
αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και 
κατά τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας 
δεδομένων πακετομεταγωγής. Το δεύτερο 
βήμα είναι ο καθορισμός των 
απαραίτητων μέτρων που θα 
καταστήσουν δυνατή την ολοσχερή 
κατάργηση της έννοιας της περιαγωγής 
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καταναλωτή. σε ολόκληρη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας με 
τον τρόπο αυτό ενιαίες τιμές σε ολόκληρη 
την επικράτεια της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 96
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται 
κοινή προσέγγιση για τη δημιουργία μίας 
αυθεντικής ενιαίας αγοράς κινητών 
επικοινωνιών. Το πρώτο βήμα είναι ο 
καθορισμός μιας μεταβατικής περιόδου 
για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, όταν 
μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν θα
καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για 
υπηρεσίες περιαγωγής στην Ένωση σε 
σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τιμές που 
ισχύουν στα κράτη μέλη, κατά την 
πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, την 
αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και 
κατά τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας 
δεδομένων πακετομεταγωγής. Το δεύτερο 
βήμα είναι ο καθορισμός των 
απαραίτητων τεχνικών και 
διαρθρωτικών μέτρων που θα 
καταστήσουν δυνατή την ολοσχερή 
κατάργηση της έννοιας της περιαγωγής 
σε ολόκληρη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας με 
τον τρόπο αυτό ενιαίες τιμές σε ολόκληρη 
την επικράτεια της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 97
Cornelis de Jong



AM\888019EL.doc 55/201 PE478.641v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση των  
ορίων των τιμολογίων έτσι ώστε να 
ευθυγραμμιστούν οι εγχώριες χρεώσεις 
και οι χρεώσεις περιαγωγής για τις 
τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS 
και την επικοινωνία δεδομένων το 2015, 
σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στο 
ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο. Ο 
παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης 
μεταβατικούς  κανόνες για τα τέλη που 
δύνανται να επιβληθούν από φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών δικτύων για την 
παροχή εντός της Ένωσης  υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Ένωσης  και για 
υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων 
πακετομεταγωγής που χρησιμοποιούνται 
από πελάτες κατά την περιαγωγή σε κινητό 
δίκτυο επικοινωνιών άλλου κράτους 
μέλους. Ισχύει τόσο για τα τέλη που 
επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και για τα τέλη που 
επιβάλλονται από τους παρόχους της 
χώρας προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

Or. nl

Τροπολογία 98
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζονται κανόνες που διασφαλίζουν 
την πώληση υπηρεσιών περιαγωγής 
χωριστά από τις εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών τηλεπικοινωνιών και οι όροι 

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

παροχή εντός της Ένωσης  υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS που εκκινούν και 
τερματίζουν εντός της Ένωσης  και για 
υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων 
πακετομεταγωγής που χρησιμοποιούνται 
από πελάτες κατά την περιαγωγή σε κινητό 
δίκτυο επικοινωνιών άλλου κράτους 
μέλους. Ισχύει τόσο για τα τέλη που 
επιβάλλονται μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και για τα τέλη που 
επιβάλλονται από τους παρόχους της 
χώρας προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 99
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πώληση υπηρεσιών περιαγωγής 
χωριστά από τις εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών αποτελεί ένα 
προσωρινό και ενδιάμεσο βήμα για την 
αύξηση του ανταγωνισμού με σκοπό να 
μειωθούν οι τιμές παροχής υπηρεσιών 
περιαγωγής για τους πελάτες ώστε να 
επιτευχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά 
κινητών επικοινωνιών στην οποία δεν θα 
γίνεται διάκριση μεταξύ των εθνικών 
τιμολογίων και των τιμολογίων 
περιαγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 περιαγωγής τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 101
Anna Hedh

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 περιαγωγής ανά την 
Ένωση τόσο εντός όσο και εκτός της
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 102
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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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 
που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το 
ποια από τα δύο αρχικά όρια χρεώσεων 
είναι χαμηλότερα αφού γίνει η μετατροπή 
σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ.

Or. pl

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 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 103
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ευρωχρέωση»: οιαδήποτε χρέωση δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών που 
προβλέπει το άρθρο 7, τα οποία ο πάροχος 
της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει 

α) «ευρωχρέωση»: οιαδήποτε χρέωση δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών που 
προβλέπει το άρθρο 7, τα οποία ο πάροχος 
της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει 
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για την παροχή των ρυθμιζόμενων
κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο·

για την παροχή των ρυθμιζόμενων
κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο και τα οποία το 2015 θα 
έχουν εξισωθεί με το τιμολόγιο της 
εγχώριας αγοράς·

Or. nl

Τροπολογία 104
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: η 
επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση είτε 
μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας 
εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 
είτε ως μεταπωλητής·

β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: η 
επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση είτε 
μέσω του δικτύου του είτε ως 
μεταπωλητής·

Or. en

Τροπολογία 105
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: η 
επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση είτε 
μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας 
εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 
είτε ως μεταπωλητής·

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

Or. fr
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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 106
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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, ούτε και
τη μετάδοση και λήψη μηνυμάτων της 
υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων
(MMS)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα MMS λιανικής χρεώνονται ανά μονάδα (όπως και τα SMS) και όχι ανάλογα με το μέγεθός 
τους. Για αυτόν τον λόγο τα MMS δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιαγωγή 
δεδομένων.
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Τροπολογία 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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,
μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή ή
πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS),

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρεώσεις για μηνύματα MMS γίνονται συνήθως ανά μήνυμα, όχι δηλαδή βάσει των 
μεταδιδόμενων δεδομένων. Για αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζονται με τρόπο παρόμοιο με τα 
μηνύματα SMS, πρέπει δηλαδή να εξαιρεθούν από τον ορισμό  της περιαγωγής δεδομένων.

Τροπολογία 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων»: υπηρεσία περιαγωγής που 
παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης 
επικοινωνιών δεδομένων 

ια) «ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων»: υπηρεσία περιαγωγής που 
παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης 
επικοινωνιών δεδομένων 
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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)·

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) ούτε και την επικοινωνία 
δεδομένων μηχανής προς μηχανή (M2M)·

Or. en

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:  α) 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, η οποία πωλείται σε επιχειρήσεις ή κορυφαίους πελάτες (εταιρίες).

Τροπολογία 109
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, 
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μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, αλλά 
αντίθετα περιλαμβάνει τη μετάδοση και 
λήψη μηνυμάτων της υπηρεσίας 
πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS)·

μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, 
υπηρεσιών τύπου μηχανής προς μηχανή, 
ή πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS),

Or. fr

Αιτιολόγηση

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Τροπολογία 110
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Amalia Sartori, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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, η οποία 
παρέχει σε πελάτη περιαγωγής υπηρεσίες 
περιαγωγής είτε μέσω του δικτύου του, 
είτε ως φορέας εικονικού δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας, είτε ως μεταπωλητής·

Or. en

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 εφαρμοζόμενη λύση. 

Τροπολογία 112
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 
υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες 
λιανικής·

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

Or. en

Τροπολογία 113
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler
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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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να παραμείνει τεχνολογικά ουδέτερος, προκειμένου να αποφεύγεται το 
φαινόμενο, η νομοθεσία να έχει ήδη ξεπεραστεί όταν φτάσει το στάδιο της εφαρμογής.

Τροπολογία 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερος όσον αφορά την τεχνική λύση των 
διαρθρωτικών μέτρων και να αφήνει τις κατευθυντήριες γραμμές στη δικαιοδοσία της 
Επιτροπής και του BEREC σε συνεργασία με τον κλάδο. Μια προδιαμορφωμένη κατατομή 
περιαγωγής υπονοεί την πρόταση συγκεκριμένης τεχνικής λύσης.
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Τροπολογία 115
Lara Comi

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διαγραφεί έτσι ώστε να αφαιρεθεί η αναφορά σε επιπρόσθετη 
κατατομή. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις δικές τους 
υπηρεσίες περιαγωγής στο πλαίσιο της ίδιας κατατομής.

Τροπολογία 116
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 μεταπωλητές. Για την 
παροχή πρόσβασης περιαγωγής χονδρικής 
εφαρμόζονται οι κανόνες των άρθρων 6, 8 
και 11 περί ρυθμιζόμενων τιμολογίων 
περιαγωγής χονδρικής.

Or. en
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Τροπολογία 117
Amalia Sartori, Lara Comi

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 μεταπωλητών. 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 την ανάκτηση άλλων 
μορφών κόστους που συνδέονται με την 
υλοποίηση της πρόσβασης σε περιαγωγή 
χονδρικής από τον φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου κινητής επικοινωνίας.

Or. en

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 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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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.

Or. en

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 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το δίμηνο που προβλέπεται από την πρόταση της Επιτροπής για να γίνει δεκτό το αίτημα για 
πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής είναι υπέρμετρα περιοριστικό καθόσον θα μπορούσαν να 
ανακύψουν τεχνικά προβλήματα που να εμποδίσουν την έγκαιρη υλοποίηση χωρίς να 
ευθύνονται οι φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 120
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής
1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων 
οιουδήποτε διασυνδεδεμένου 
εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής.
2. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν 
όλους τους πελάτες περιαγωγής για την 
δυνατότητα να διακόψουν την συνδρομή 
τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής και να επιλέξουν υπηρεσίες 
περιαγωγής από εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής. Στους πελάτες περιαγωγής 
παρέχεται δίμηνη περίοδος εντός της 
οποίας πρέπει να γνωστοποιήσουν την 
επιλογή τους στον δικό τους πάροχο της 
χώρας προέλευσης. Οι πελάτες 
περιαγωγής που δεν έχουν εκφράσει την 
επιλογή τους εντός της εν λόγω περιόδου 
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
οποιαδήποτε στιγμή, βάσει των 
παραγράφων 3 και 4.
3. Η επιλογή του πελάτη για εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής δεν συνεπάγεται 
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οποιαδήποτε συναφή συνδρομή ή άλλα 
πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη του 
παρόχου της χώρας προέλευσης και 
μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε 
τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.
4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής πραγματοποιείται ατελώς και 
δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς 
σχετικά με στοιχεία της συνδρομής πλην 
της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.
5. Κατά την υπογραφή ή την ανανέωση 
σύμβασης για υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης παρέχουν σε όλους τους 
πελάτες μεμονωμένα πλήρη ενημέρωση 
για τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής και διευκολύνουν τη 
σύναψη σύμβασης με εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής. Οι πελάτες που 
συνάπτουν σύμβαση με πάροχο χώρας 
προέλευσης για υπηρεσίες περιαγωγής 
επιβεβαιώνουν ρητά ότι έχουν 
ενημερωθεί για την εν λόγω δυνατότητα. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών δεν εμποδίζουν τους 
εμπόρους λιανικής που ενεργούν ως 
σημεία πώλησής τους να προσφέρουν 
συμβάσεις για χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής με εναλλακτικούς παρόχους 
περιαγωγής.
6. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης ή ο 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου 
επίσκεψης δεν τροποποιούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 
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περιαγωγής που παρέχει εναλλακτικός 
πάροχος περιαγωγής κατά τρόπο που να 
τα διαφοροποιήσουν από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των ποιοτικών παραμέτρων, των 
υπηρεσιών περιαγωγής που παρέχονται 
από τον πάροχο, ο οποίος παρέχει 
εγχώριες υπηρεσίες κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 121
Cornelis de Jong

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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola
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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 Μαρτίου 2014, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν μέσα 
σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία 
αυτή 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

H χρέωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα στην αγορά, 
ήδη πριν από την αναχώρηση για διακοπές.

Τροπολογία 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

2. Από την 1η Ιουνίου 2014, οι πελάτες 
περιαγωγής έχουν το δικαίωμα να 
διακόψουν την συνδρομή τους από τις 
υφιστάμενες υπηρεσίες περιαγωγής και να 
επιλέξουν υπηρεσίες περιαγωγής από 
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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.

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 Ιουνίου 2014.

Or. en

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 124
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 125
Cornelis de Jong

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 
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.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 126
Christel Schaldemose

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 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 

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 μίας 
εργάσιμης ημέρας, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να δικαιολογείται η μεταβατική περίοδος των 5 ημερών που προτείνεται για την 
επιλογή εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής.

Τροπολογία 127
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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.

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 τριών
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το δίμηνο.

Or. en
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Τροπολογία 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

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 δύο
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πιο σύντομος χρόνος για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών περιαγωγής αυξάνει τον 
ανταγωνισμό και είναι πιο φιλικός προς τον καταναλωτή.

Τροπολογία 129
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 

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

περιαγωγής ή μεταπήδηση μεταξύ 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής
πραγματοποιείται ατελώς και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς σχετικά 
με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
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 το δίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον χρόνο για τη μεταπήδηση στον εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής, 
προτείνουμε να παραπέμπει ο κανονισμός στο «συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».  Το 
ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορεί τότε να ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
διότι είναι το πλέον αρμόζον στα ιδιαίτερα κριτήρια τεχνικής υλοποίησης. Αυτή η διατύπωση 
είναι συνεπής με εκείνη που χρησιμοποιείται για το φορητό του αριθμού κινητής επικοινωνίας 
στην οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 

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 
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εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
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 το δίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 131
Morten Løkkegaard

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 
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.

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 μίας 
εργάσιμης ημέρας, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.
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Or. en

Τροπολογία 132
Robert Rochefort

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 
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.

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής πραγματοποιείται ατελώς και 
δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς 
σχετικά με στοιχεία της συνδρομής πλην 
της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα μετά 
από την ημέρα που υπεβλήθη το αίτημα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των τριών μηνών είναι υπερβολικά μεγάλη και ακατάλληλη εάν ληφθούν υπόψη οι 
ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι προσπαθούν να επιλέξουν τον φορέα εκμετάλλευσης που 
τους προσφέρει την καλύτερη προσφορά σε σχέση με την χρήση υπηρεσιών περιαγωγής που 
κάνουν κατά την περίοδο που φεύγουν από την χώρα προέλευσης του δικτύου τους. Λίγοι από 
αυτούς θα είναι σε θέση να το προβλέψουν αυτό περισσότερο από τρεις μήνες πριν από την 
αναχώρησή τους.

Τροπολογία 133
Christian Engström, Emilie Turunen
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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 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.

Or. en

Τροπολογία 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 δεν εμποδίζουν 
τη σύναψη σύμβασης με εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής. Οι πελάτες που 
συνάπτουν σύμβαση με πάροχο χώρας 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους εναλλακτικούς παρόχους 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν μπορούν να υποχρεώνονται να 
διευκολύνουν τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών με τους ανταγωνιστές τους. Δεν θα πρέπει ωστόσο 
ούτε και να την εμποδίζουν.

Τροπολογία 135
Robert Rochefort

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 σε 
σταθερό μέσο για τη δυνατότητα επιλογής 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής και να 
μην εμποδίζουν 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 περιορίζουν ούτε
εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής που 
ενεργούν ως σημεία πώλησής τους να 
προσφέρουν συμβάσεις για χωριστές 
υπηρεσίες περιαγωγής με εναλλακτικούς 
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παρόχους περιαγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από την 1η Ιουλίου 2013 οι 
φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στην εκάστοτε εθνική 
ρυθμιστική αρχή για να εξαιρεθούν από 
την υποχρέωση να πωλούν χωριστά 
υπηρεσίες περιαγωγής. Απαλλαγή 
παραχωρείται μόνο εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεσμεύεται να παράσχει 
από 1ης Ιουνίου 2014 σε όλους τους 
πελάτες του τιμολόγια περιαγωγής ίσα με 
τα αντίστοιχα εθνικά τιμολόγιά του ή 
κατ’ ανώτατο όριο κατά 10% υψηλότερα 
από τα αντίστοιχα εθνικά τιμολόγιά του. 
Εναλλακτικά οι φορείς εκμετάλλευσης 
μπορούν  να παρέχουν τιμολόγια που να 
αποτελούνται από επιπρόσθετη μηνιαία 
βασική χρέωση που να καλύπτει όλες τις 
υπηρεσίες περιαγωγής, εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι ο μέσος όρος του κόστους 
της περιαγωγής δεν θα αυξηθεί κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% για την 
εκάστοτε ομάδα πελατών (πελάτες με 
εταιρική σύμβαση, σύμβαση 
προπληρωμής ή πληρωμής εκ των 
υστέρων). Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή 
παραχωρήσει την απαλλαγή δεν 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 5 
στον φορέα εκμετάλλευσης και τους 
πελάτες του. Οι φορείς εκμετάλλευσης, 
αφού τους παραχωρηθεί απαλλαγή, 
ανακοινώνουν στην εθνική ρυθμιστική 
αρχή  τις αλλαγές στις προσφορές τους. Η 
απαλλαγή  καταργείται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή εάν οι προσφορές 
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σταματήσουν να ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν την 
παράγραφο. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
ενημερώνεται σχετικά με την πιθανή 
κατάργηση της απαλλαγής και έχει 
προθεσμία τριών μηνών για να 
προσαρμόσει τις προσφορές του. Ο 
φορέας εκμετάλλευσης του οποίου η 
απαλλαγή καταργείται εφαρμόζει τις 
παραγράφους 1 έως 5 ένα έτος μετά από 
την κατάργηση. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε 
εξαίρεση που παραχωρείται ή 
καταργείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους φορείς εκμετάλλευσης να προσφέρουν πολύ χαμηλότερες 
τιμές σε σχέση με τα όρια που αναφέρονται στον κανονισμό. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι ο 
στόχος του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη έχει επιτευχθεί και για αυτό δεν θα πρέπει 
να επιβαρύνεται ο εκάστοτε φορέας εκμετάλλευσης με το κόστος και τον διοικητικό φόρτο της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής.

Τροπολογία 137
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 
έως 6 και του άρθρου 5 δεν ισχύουν για 
τους παρόχους της χώρας προέλευσης 
που προσφέρουν σε όλους τους 
συνδρομητές τους χρεώσεις περιαγωγής 
που βρίσκονται σημαντικά κοντά στις 
χρεώσεις που εισπράττονται από τον σε 
περιαγωγή πελάτη για υπηρεσίες 
εγχώριων φωνητικών επικοινωνιών, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων έως την 1η Ιουλίου 2014.
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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 έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον 
ορισμό των χρεώσεων περιαγωγής που 
κρίνεται ότι είναι σημαντικά κοντά στις 
σε εγχώρια κλίμακα χρεώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι θα είναι δυνατή η σημαντική μείωση των χρεώσεων περιαγωγής χωρίς να γίνει 
απαραίτητα επένδυση στη διαρθρωτική λύση. Μια τέτοια παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα 
είναι σκόπιμη εφόσον επιτρέπει την επίτευξη του στόχου των χαμηλότερων τιμών για τους
καταναλωτές.

Τροπολογία 138
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Όταν σε πελάτη γίνεται από τον 
εγχώριο πάροχο που έχει, προσφορά 
χρεώσεων περιαγωγής σημαντικά κοντά 
στις εγχώριες χρεώσεις για υπηρεσίες 
φωνητικής επικοινωνίας, σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που 
έχει, δεν ισχύει η υποχρέωση που 
επιβάλλεται στον συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευσης για παροχή στον πελάτη 
του δυνατότητας πρόσβασης υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων(SMS) και 
δεδομένων που παρέχει εναλλακτικός 
φορέας εκμετάλλευσης περιαγωγής στον 
οποίον έχει δοθεί πρόσβαση για να 
παρέχει χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής, 
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 
έως 6 του παρόντος άρθρου και στο 
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άρθρο 5. 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 έγκριση του παρόντος 
κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά τον ορισμό των χρεώσεων 
περιαγωγής που κρίνεται ότι είναι 
σημαντικά κοντά στις εγχώριες χρεώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Τροπολογία 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης του δικτύου προσφέρει στον 
πελάτη του χρεώσεις περιαγωγής αρκετά 
κοντά στις χρεώσεις για υπηρεσίες 
φωνητικής επικοινωνίας, σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που 
ισχύουν για αυτόν, δεν ισχύει για τον 
συγκεκριμένο πάροχο η υποχρέωση να 
διευκολύνει τον πελάτη του να αποκτήσει 
πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικής επικοινωνίας, σύντομων 
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μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων 
εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης.  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 έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον 
ορισμό των χρεώσεων περιαγωγής που 
κρίνεται ότι είναι κοντά στις εγχώριες 
χρεώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Από 1ης Ιουλίου 2014 οι τιμές λιανικής 
για κλήσεις, σύντομα μηνύματα (SMS) 
και χρήση δεδομένων είναι ταυτόσημες, 
ασχέτως του εάν ο πελάτης είναι ή δεν 
είναι σε περιαγωγή.
Έως τις 30 Ιουνίου 2016 ισχύουν τα 
ανώτατα όρια τιμών λιανικής, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 7, 9 και 12.

Or. en

Τροπολογία 141
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Από 1ης Ιουλίου 2014 οι τιμές λιανικής 
για κλήσεις, σύντομα μηνύματα (SMS) 
και χρήση δεδομένων είναι ταυτόσημες, 
ασχέτως του εάν ο πελάτης είναι ή δεν 
είναι σε περιαγωγή.
Έως τις 30 Ιουνίου 2014 ισχύουν τα 
ανώτατα όρια τιμών λιανικής, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 7, 9 και 12.

Or. en

Τροπολογία 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 6 
του άρθρου 4 και του άρθρου 5 δεν 
ισχύουν για τους παρόχους της χώρας 
προέλευσης οι οποίοι προσφέρουν σε 
όλους τους συνδρομητές τους χρεώσεις 
περιαγωγής που είναι σημαντικά κοντά 
στις χρεώσεις που εισπράττονται από τον 
σε περιαγωγή πελάτη για εγχώριες 
υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων και τούτο έως την 1η Ιουλίου 
2014.
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 έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον 
ορισμό των χρεώσεων περιαγωγής που 
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κρίνεται ότι είναι σημαντικά κοντά στις 
εγχώριες χρεώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 143
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Ευκολία της χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής
Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, η εφαρμογή των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών 
περιαγωγής υλοποιείται ταυτόχρονα ανά 
την Ένωση.
Για να καταστεί δυνατή η χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες 
κινητής και χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής που προσφέρονται από 
εναλλακτικό φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής διατηρώντας τον αριθμό του 
κινητού τους. Για να διευκολύνουν των 
χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
συγκεκριμένα να επιτρέψουν την χρήση 
«χαρακτηριστικών περιαγωγής ΕΕ» στην 
ίδια κάρτα SIM και τη χρήση του ίδιου 
τερματικού παράλληλα με τις εγχώριες 
κινητές υπηρεσίες. Η τιμολόγηση της 
διασύνδεσης που σχετίζεται με την 
παροχή της εν λόγω ευκολίας είναι 
κοστοστρεφής και οι καταναλωτές δεν 
επιβαρύνονται με άμεσες επιβαρύνσεις 
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για τη χρήση της εν λόγω ευκολίας.
Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει 
εντός εύλογης περιόδου, που δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής και για εναρμονισμένες 
διαδικασίες αλλαγής του παρόχου των 
υπηρεσιών περιαγωγής. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο.
Εάν απαιτηθεί, η Επιτροπή θα μπορούσε 
να αναθέσει εντολή σε ευρωπαϊκό φορέα 
τυποποίησης όσον αφορά την 
προσαρμογή των συναφών προτύπων που 
απαιτούνται για την εναρμονισμένη 
υλοποίηση της εν λόγω ευκολίας.

Or. nl

Τροπολογία 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται

Ευκολία της χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής
Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, η εφαρμογή των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών 
περιαγωγής υλοποιείται ταυτόχρονα ανά 
την Ένωση.
Για να καταστεί δυνατή η χωριστή 
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πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες 
κινητής και χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής που προσφέρονται από 
εναλλακτικό φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής διατηρώντας τον αριθμό του 
κινητού τους. Για να διευκολύνουν των 
χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, 
οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
συγκεκριμένα να επιτρέψουν την χρήση 
«χαρακτηριστικών περιαγωγής ΕΕ» στην 
ίδια κάρτα SIM και τη χρήση του ίδιου 
τερματικού παράλληλα με τις εγχώριες 
κινητές υπηρεσίες. Η τιμολόγηση της 
διασύνδεσης που σχετίζεται με την 
παροχή της εν λόγω ευκολίας είναι 
κοστοστρεφής και οι καταναλωτές δεν 
επιβαρύνονται με άμεσες επιβαρύνσεις 
για τη χρήση της εν λόγω ευκολίας.
Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει 
εντός εύλογης περιόδου, που δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής και για εναρμονισμένες 
διαδικασίες αλλαγής του παρόχου των 
υπηρεσιών περιαγωγής. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο.
Εάν απαιτηθεί, η Επιτροπή θα μπορούσε 
να αναθέσει εντολή σε ευρωπαϊκό φορέα 
τυποποίησης όσον αφορά την 
προσαρμογή των συναφών προτύπων που 
απαιτούνται για την εναρμονισμένη 
υλοποίηση της εν λόγω ευκολίας.

Or. en
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Τροπολογία 145
Anna Hedh

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 εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της σε 
προσωρινή βάση ενιαίας αγοράς
περιαγωγής, η υλοποίηση των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής
διενεργείται ταυτόχρονα ανά την Ένωση
και πληροί τα εξής 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) επιτρέπει λύση τοπικής αποσύνδεσης 
(local break out) για τη χρησιμοποίηση 
δεδομένων κατά τρόπο φιλικό προς τον 
καταναλωτή·
ε) εξασφαλίζει ότι η έννοια της 
ουδετερότητας του δικτύου τηρείται για 
όλες τις χρήσεις δεδομένων, ειδικότερα 
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες VOIP και 
άλλες παρόμοιες υπηρεσίες·
στ) οι πελάτες πρέπει να μπορούν εύκολα 
και γρήγορα να αλλάζουν πάροχο ή 
παρόχους διατηρώντας τον ίδιο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου·
ζ) η περιαγωγή από πολίτες της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες ή από πολίτες τρίτων 
χωρών στην Ένωση δεν πρέπει να 
εμποδίζεται.

Or. en



PE478.641v01-00 92/201 AM\888019EL.doc

EL

Τροπολογία 146
Συλβάνα Ράπτη, Bernadette Vergnaud

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 εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της σε 
προσωρινή βάση ενιαίας αγοράς
περιαγωγής, η υλοποίηση των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής
διενεργείται ταυτόχρονα ανά την Ένωση
και πληροί τα εξής 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) εξασφαλίζει ότι η έννοια της 
ουδετερότητας του δικτύου τηρείται για 
όλες τις χρήσεις δεδομένων, ειδικότερα 
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες VOIP και 
άλλες παρόμοιες υπηρεσίες·
ε) οι πελάτες πρέπει να μπορούν εύκολα 
και γρήγορα να αλλάζουν πάροχο ή 
παρόχους διατηρώντας τον ίδιο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου·
στ) η περιαγωγή από πολίτες της Ένωσης 
σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να 
εμποδίζεται.

Or. en

Τροπολογία 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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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 που πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 
1 το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 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. 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.

Or. en

Τροπολογία 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουνίου 2014, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής 
και χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που 
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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.

προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής διατηρώντας 
τον αριθμό του κινητού τους. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι ουδέτερος όσον αφορά την τεχνική λύση που θα εφαρμοστεί 
για την υλοποίηση του διαρθρωτικού μέτρου. Προκειμένου το διαρθρωτικό μέτρο να έχει 
γρήγορο αποτέλεσμα θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν από τη περίοδο των καλοκαιρινών 
διακοπών του 2014.

Τροπολογία 149
Lara Comi

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 

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
καθιστούν δυνατή τη χωριστή πώληση 
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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.

υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης μπορούν συγκεκριμένα να 
επιτρέψουν την χρήση 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της πρότασης δίνει στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να επιτύχουν 
τα ίδια αποτελέσματα χρησιμοποιώντας διαφορετική τεχνολογία.

Τροπολογία 150
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Τροπολογία 151
Christian Engström, Emilie Turunen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Τροπολογία 152
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Τροπολογία 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 0,11 ευρώ ανά λεπτό.

Or. en

Τροπολογία 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 0,13  ευρώ ανά λεπτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιτρέπουν επαρκή περιθώρια μεταξύ τιμών λιανικής και χονδρικής ώστε οι ανταγωνιζόμενοι 
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να εισέλθουν στη νέα αγορά περιαγωγής με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την 
προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 155
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης του κόστους της πρόσβασης χονδρικής από τον 
BEREC.

Τροπολογία 156
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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, 

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, 
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συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του 
κόστους προέλευσης, διαβίβασης και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει από την 1η 
Ιουλίου 2012  τα 0,14  ευρώ ανά λεπτό.

συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του 
κόστους προέλευσης, διαβίβασης και 
τερματισμού, δεν υπερβαίνει από την 1η 
Ιουλίου 2012  τα 0,10  ευρώ ανά λεπτό.

Or. el

Τροπολογία 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 0,13  ευρώ ανά λεπτό.

Or. en

Τροπολογία 158
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης, όπως είναι οι φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικών κινητών 
δικτύων και οι μεταπωλητές, μπορούν να 
αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής 
χονδρικής από φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων στη χώρα προέλευσης, οι οποίοι 
αγοράζουν και μεταπωλούν υπηρεσίες 
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περιαγωγής χονδρικής από τον φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 6. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο 
τέλος χονδρικής που μπορεί να χρεώσει ο 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσθετη χρέωση όχι 
μεγαλύτερη από 0,20 ευρώ το λεπτό, για 
την κάλυψη του εύλογου κόστους του 
παρόχου της χώρας προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο υποδοχής θα πρέπει να μπορεί να χρεώνει δίκαιο και δικαιολογημένο τέλος για την 
κάλυψη του πρόσθετου κόστους μεταπώλησης, όπως ορίζει ο BEREC (παράγραφος 30, 
ανάλυση του BEREC σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού 
σχετικά με τη ρύθμιση της περιαγωγής COM(2011402, της 6ης Ιουλίου 2011).

Τροπολογία 159
Christel Schaldemose

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 0,06 ευρώ  και σε 
0,04 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  και την 
1η Ιουλίου 2014  αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,04
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 0,05 ευρώ  και σε 
0,03 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  και την 
1η Ιουλίου 2014  αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,03
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 161
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
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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.

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 0,07 ευρώ  και σε 
0,04 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  και την 
1η Ιουλίου 2014  αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,04 
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en
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Τροπολογία 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,10 ευρώ  και σε 
0,07 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  και την 
1η Ιουλίου 2014  αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,07
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιτρέπουν επαρκή περιθώρια μεταξύ τιμών λιανικής και χονδρικής ώστε οι ανταγωνιζόμενοι 
να μπουν στη νέα αγορά περιαγωγής με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την 
προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 164
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 



PE478.641v01-00 104/201 AM\888019EL.doc

EL

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.

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 0,09 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.

Or. pl

Τροπολογία 165
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 0,07 ευρώ  και σε 
0,04 ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  και την 
1η Ιουλίου 2014  αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,04 
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 0,10 ευρώ, σε 0,07 
ευρώ  και σε 0,06 ευρώ  την 1η Ιουλίου 
2013,  την 1η Ιουλίου 2014 και την 1η 
Ιουλίου 2015 αντιστοίχως. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13, η ανώτατη μέση 
χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,06 
ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 167
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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 

Η μέση χρέωση χονδρικής στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 1 υπολογίζεται 
με διαίρεση των συνολικών εσόδων 
περιαγωγής χονδρικής διά του συνολικού 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα,
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,10
ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013 αντιστοίχως. 

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 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,07
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,05 ευρώ 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 
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.

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 
0,20 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,04 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,15 ευρώ  και 0,24 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιανουαρίου 2014 
αντίστοιχα,  και για τις λαμβανόμενες 
κλήσεις σε 0,03 ευρώ  την 1η Ιουλίου 
2013. Τα εν λόγω μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2016. Η διαφοροποίηση μεταξύ κλήσεων 
εσωτερικού και κλήσεων περιαγωγής δεν 
θα είναι πλέον δυνατή από την 1η Ιουλίου 
2014.

Or. en
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Τροπολογία 170
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
0,13 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,06 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,12 ευρώ και 0,10 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,05
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,03 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2014. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πείρα δείχνει ότι τα ανώτατα όρια τιμών για τη χρέωση της περιαγωγής υπαγορεύουν γενικά 
το επίπεδο των τιμών λιανικής. Δεδομένης της φιλοδοξίας για εξάλειψη των διαφορών μεταξύ 
των τιμών των κλήσεων εσωτερικού και των κλήσεων περιαγωγής, τα ανώτατα όρια τιμών που 
προτείνονται είναι υπερβολικά υψηλά για την εξασφάλιση χαμηλών τελών περιαγωγής.

Τροπολογία 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 
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.

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 
0,15 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,05 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,13 ευρώ  και 0,10 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα,
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,03
ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013  αντιστοίχως. 
Από την 1η Ιουλίου 2014, οι εγχώριοι 
πάροχοι δεν θα επιβάλλουν χρέωση στους 
πελάτες περιαγωγής τους για 
λαμβανόμενες κλήσεις. 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.

Or. en

Τροπολογία 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 

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 
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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 
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.

0,30 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,10 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,25 ευρώ, 021 ευρώ και 0,18 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2013, την 1η Ιουλίου 2014 και την 
1η Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, και για τις 
λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,08 ευρώ, 0,07 
ευρώ και 0,06 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013,
την 1η Ιουλίου 2014 και την 1η Ιουλίου 
2015 αντίστοιχα.. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές πρέπει να είναι χαμηλότερες από αυτές που προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα το πραγματικό κόστος. Για να προβλεφτεί περαιτέρω μείωση τιμών 
πριν γίνει αισθητός ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών μέτρων στην αγορά, θα πρέπει να 
προβλεφτούν πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών, και για το 2015.

Τροπολογία 173
Cornelis de Jong

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 

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 
0,15 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,07 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 



AM\888019EL.doc 111/201 PE478.641v01-00

EL

ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,28 ευρώ  και 0,24 ευρώ την 1η Ιουλίου 
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.

ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,13 ευρώ  και  0,10 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα,  
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,05
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,03 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2014, αντιστοίχως, στη 
συνέχεια δε τα τέλη περιαγωγής θα 
ευθυγραμμιστούν με τα τέλη κλήσεων 
εσωτερικού, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται 
εδώ, έως την 1η Ιουλίου 2015.

Or. nl

Τροπολογία 174
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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.

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 
0,30 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,10 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,25 ευρώ και 0,21 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,08
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και σε 0,07 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιτρέπουν επαρκή περιθώρια μεταξύ τιμών λιανικής και χονδρικής ώστε οι ανταγωνιζόμενοι 
να μπουν στη νέα αγορά περιαγωγής με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την 
προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 175
Małgorzata Handzlik

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 
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.

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 
0,20 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,06 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,18 ευρώ  και 0,12 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα,
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,05
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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα όρια των τελών λιανικής προσφέρουν υπερβολικά περιθώρια κέρδους στους φορείς 
εκμετάλλευσης (300%-400%) και είναι αδικαιολόγητα και αντίθετα προς το συμφέρον των 
καταναλωτών. Τα ανώτατα όρια τιμών για τις κλήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 
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διπλάσιο των τιμών χονδρικής, που εξακολουθεί να προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης 
σημαντικό περιθώριο στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής και θα ενθαρρύνει την είσοδο νέων 
φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά.

Τροπολογία 176
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

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 0,20 ευρώ την 1η Ιουλίου 
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 2018.

Or. en

Τροπολογία 177
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 
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.

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 
0,20 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,07 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012  . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε 
0,15 ευρώ και 0,10 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,06
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και σε 0,05 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2017.

Or. el

Τροπολογία 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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 

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 
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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 
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.

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 0,18 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,10 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και σε 0,08 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον BEREC, τα μικρά περιθώρια (τιμή λιανικής όχι μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της 
τιμής χονδρικής) θα πρέπει να επιτρέψουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά για την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να διατηρηθούν στα επίπεδα που 
προτείνει η Επιτροπή· τα ανώτατα όρια λιανικής θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο που 
προτείνει η Επιτροπή για το 2012 και το 2013 και να μειωθούν περαιτέρω το 2014· τα ανώτατα 
όρια λιανικής για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις το 2014 θα πρέπει να συμφωνούν με 
τις προτάσεις του BEREC από το 2014· τα όρια αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι τον 
Ιούνιο του 2017, έτσι ώστε η Επιτροπή να έχει αρκετό χρόνο για να διεξαγάγει ανάλυση σε 
βάθος και, αν χρειαστεί, να υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Τροπολογία 179
Robert Rochefort

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 

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 
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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 
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.

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 
0,25 ευρώ και 0,18 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, 
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,10 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,08 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2014. 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.

Or. fr

Τροπολογία 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Or. en

Τροπολογία 181
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, ο Ο πάροχος της χώρας προέλευσης δεν 
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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.

μπορεί να εφαρμόζει αρχική ελάχιστη 
περίοδο χρέωσης για πραγματοποιούμενες 
κλήσεις οι οποίες υπόκεινται σε 
ευρωχρέωση.

Or. nl

Τροπολογία 182
Robert Rochefort

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

Or. fr

Τροπολογία 183
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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πελάτης περιαγωγής ο οποίος έχει 
εγγραφεί σε ειδικό πακέτο περιαγωγής που 
περιλαμβάνει περισσότερες της μιας 
υπηρεσίας περιαγωγής (π.χ. φωνητική, 
SMS ή/και δεδομένων) επιθυμεί να 
μεταφερθεί σε ευρωχρέωση, οπότε ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να 
απαιτήσει από τον πελάτη αυτό να 
παραιτηθεί από τα οφέλη άλλων στοιχείων 
της δέσμης αυτής. Ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη 
μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο 
τιμολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί 
συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

πελάτης περιαγωγής ο οποίος έχει 
εγγραφεί σε ειδικό πακέτο περιαγωγής που 
περιλαμβάνει περισσότερες της μιας 
υπηρεσίας περιαγωγής (π.χ. φωνητική, 
SMS ή/και δεδομένων) επιθυμεί να 
μεταφερθεί σε ευρωχρέωση, οπότε ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να 
απαιτήσει από τον πελάτη αυτό να 
παραιτηθεί από τα οφέλη άλλων στοιχείων 
της δέσμης αυτής. Ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη 
μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο 
τιμολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί 
συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
συμβατικής περιόδου προειδοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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 συγκεκριμένοι 
πελάτες το έχουν ζητήσει συγκεκριμένα ή 
έχουν υπερβεί ένα όριο διακοπής.

Or. en

Τροπολογία 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 186
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 
ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος 
SMS μειώνεται στα 0,02 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 13 το ρυθμιζόμενο τέλος 

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 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 το ρυθμιζόμενο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS 
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χονδρικής για την παροχή ρυθμιζόμενων 
μηνυμάτων SMS περιαγωγής παραμένει 
στα 0,02 ευρώ κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

περιαγωγής παραμένει στα 0,01 ευρώ κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. el

Τροπολογία 187
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης, όπως είναι οι φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικών κινητών 
δικτύων και οι μεταπωλητές, μπορούν να 
αγοράζουν υπηρεσίες περιαγωγής 
χονδρικής από φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων στη χώρα προέλευσης, οι οποίοι 
αγοράζουν και μεταπωλούν υπηρεσίες 
περιαγωγής χονδρικής από τον φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 8. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο 
τέλος χονδρικής που μπορεί να χρεώσει ο 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσθετη χρέωση όχι 
μεγαλύτερη από 0,050 ευρώ ανά μήνυμα 
SMS, για την κάλυψη του εύλογου 
κόστους του παρόχου της χώρας 
προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο υποδοχής θα πρέπει να μπορεί να χρεώνει δίκαιο και δικαιολογημένο τέλος για την 
κάλυψη του πρόσθετου κόστους μεταπώλησης, όπως ορίζει ο BEREC (παράγραφος 30, 
ανάλυση του BEREC σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού 
σχετικά με τη ρύθμιση της περιαγωγής COM(2011402, της 6ης Ιουλίου 2011).
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Τροπολογία 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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, 
μειώνεται σε 0,09 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2012, σε 0,07 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 για όλη τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 189
Cornelis de Jong

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 

2. Από την 1η Ιουλίου του 2012, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης SMS, 
την οποία ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον 
οικείο πελάτη περιαγωγής για υποκείμενο 
σε ρύθμιση περιαγόμενο μήνυμα SMS το 
οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω 
πελάτη, μπορεί να ποικίλει για κάθε 
περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά 
μειώνεται από 0,07 ευρώ την 1η Ιουλίου 
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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.

2012 σε 0,03 ευρώ την 1η Ιουλίου 2014, 
στη συνέχεια δε, από την 1η Ιουλίου 2015, 
τα τέλη περιαγωγής για τα μηνύματα 
SMS ευθυγραμμίζονται με τα τέλη 
εσωτερικού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κατά τον BEREC, το κόστος των μηνυμάτων SMS είναι αμελητέο και εκτιμάται σε 0,081 ευρώ 
ανά μήνυμα SMS.

Τροπολογία 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 δεν 
υπερβαίνει τα 0,07 ευρώ. Το ανώτατο όριο 
τιμής μειώνεται σε 0,06 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2013 και σε 0,05 ευρώ την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
παραμένουν στα 0,05 ευρώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016. Η διαφοροποίηση μεταξύ 
κλήσεων εσωτερικού και κλήσεων 
περιαγωγής δεν θα είναι πλέον δυνατή 
από την 1η Ιουλίου 2014.

Or. en
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Τροπολογία 191
Christel Schaldemose

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 δεν 
υπερβαίνει τα 0,07 ευρώ  . Το ανώτατο 
όριο των τιμών για μηνύματα SMS 
μειώνεται σε 0,05 ευρώ από τον Ιούλιο 
του 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 2016.

Or. en

Τροπολογία 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

2. Από την 1η Ιουλίου του 2012, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης SMS, 
την οποία ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον 
οικείο πελάτη περιαγωγής για υποκείμενο 
σε ρύθμιση περιαγόμενο μήνυμα SMS το 
οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω 
πελάτη, μπορεί να ποικίλει για κάθε 
περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 0,07 ευρώ, και, από την 1η 
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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.

Ιουλίου 2014 τα 0,05 ευρώ. 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 2016.

Or. en

Τροπολογία 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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, 
μειώνεται σε 0,09 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2012, σε 0,07 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 
και σε 0,06 ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με 
την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση SMS παραμένουν στα 0,06
ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιτρέπουν επαρκή περιθώρια μεταξύ τιμών λιανικής και χονδρικής ώστε οι ανταγωνιζόμενοι 
να μπουν στη νέα αγορά περιαγωγής με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την 
προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 194
Małgorzata Handzlik
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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 δεν 
υπερβαίνει τα 0,07 ευρώ ανά μήνυμα 
SMS. Το ρυθμιζόμενο μέγιστο τέλος 
λιανικής για κάθε μήνυμα SMS μειώνεται 
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 2016.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα όρια των τελών λιανικής για μηνύματα SMS προσφέρουν υπερβολικά περιθώρια κέρδους 
στους φορείς εκμετάλλευσης (300%-400%) και είναι αδικαιολόγητα και αντίθετα προς το 
συμφέρον των καταναλωτών. Τα ανώτατα όρια λιανικών τιμών για τα μηνύματα SMS δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν το διπλάσιο των τιμών χονδρικής, που εξακολουθεί να προσφέρει στους 
φορείς εκμετάλλευσης σημαντικό περιθώριο στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής και θα 
ενθαρρύνει την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά.

Τροπολογία 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

2. Από την 1η Ιουλίου 2012, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης SMS, 
την οποία ο πάροχος της χώρας 
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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.

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 0,09 ευρώ. Η τιμή για 
ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS σε 
περιαγωγή μειώνεται σε 0,07 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2013, και σε 0,06 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη των 
άρθρων 13 και 19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
παραμένουν στα 0,06 ευρώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές πρέπει να είναι χαμηλότερες από αυτές που προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα το πραγματικό κόστος. Θα πρέπει να προβλέπονται περαιτέρω 
μειώσεις στις τιμές.

Τροπολογία 196
Eija-Riitta Korhola

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 0,10 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2012, σε 0,08 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2013 και σε 0,06 ευρώ την 
1η Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη των 
άρθρων 13 και 19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
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παραμένουν στα 0,06 ευρώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 197
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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, 
μειώνεται σε 0,07 ευρώ την 1η Μαΐου 
2012, σε 0,06 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 
και σε 0,05 ευρώ την 1η Ιουλίου 2014.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, τα 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση SMS παραμένουν στα 0,05
ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Or. el

Τροπολογία 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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 

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 
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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.

αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, 
μειώνεται σε 0,09 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και σε 0,06 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2014. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, 
τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για 
την ευρωχρέωση SMS παραμένουν στα 
0,06 ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον BEREC, τα μικρά περιθώρια (τιμή λιανικής όχι μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της 
τιμής χονδρικής) θα πρέπει να επιτρέψουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά για την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να διατηρηθούν στα επίπεδα που 
προτείνει η Επιτροπή· τα ανώτατα όρια λιανικής θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο που 
προτείνει η Επιτροπή για το 2012 και το 2013 και να μειωθούν περαιτέρω το 2014· τα δε 
ανώτατα όρια λιανικής για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις το 2014 θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις προτάσεις του BEREC από το 2014· τα όρια αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν 
μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έτσι ώστε η Επιτροπή να έχει αρκετό χρόνο για να διεξαγάγει 
ανάλυση σε βάθος και, αν χρειαστεί, να υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Τροπολογία 199
Robert Rochefort

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 δεν 
υπερβαίνει τα 0,10 ευρώ  . Από την 1η 
Ιουλίου 2014, το τέλος αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 0,06 ευρώ. Με την 
επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση SMS παραμένουν στα 0,06
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ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Or. fr

Τροπολογία 200
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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, 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 202
Christel Schaldemose

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 0,05 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,04 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,03 ευρώ 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 0,03 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια που περιλαμβάνει η πρόταση υπερτιμούν σε μεγάλο βαθμό το 
κόστος της περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής. Κατά τον BEREC, το 2009 κόστος 
της περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής κυμάνθηκε από 0,0163 έως 0,1499 ανά 
Mbyte. Αναμένεται επίσης ότι το 2012 το κόστος αυτό θα βρίσκεται στο κάτω όριο της 
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διακύμανσης αυτής. Επίσης, ο BEREC υπολόγισε ότι η μέση τιμή λιανικής για μετάδοση 
δεδομένων στο εσωτερικό ήταν 0,048 ευρώ ανά Mbyte.

Τροπολογία 203
Christian Engström, Emilie Turunen

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 10 ευρώ ανά Gigabyte
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 10 ευρώ ανά 
Gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγωγή των τιμολογίων σε Gigabyte θα διευκολύνει την απόκτηση ρεαλιστικής εικόνας για 
τα επιβαλλόμενα τέλη. Εξ άλλου, τα ανώτατα όρια που προτείνει η Επιτροπή εξακολουθούν να 
είναι υπερβολικά υψηλά και δυσανάλογα προς το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Τροπολογία 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 200 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 150 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 100 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2011, ανά Gigabyte
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 100 ευρώ ανά 
Gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 205
Anna Hedh

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ 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 0,05 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,04 ευρώ από την 1η 
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Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

Ιουλίου 2010, και 0,03 ευρώ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Τα μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής παραμένουν 
στα 0,03 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 
megabyte μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, όταν 
θα πάψει να είναι δυνατή η 
διαφοροποίηση τιμών μεταξύ δεδομένων 
σε εγχώρια μετάδοση και σε περιαγωγή.

Or. en

Τροπολογία 206
Amalia Sartori, Lara Comi

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 0,23 ευρώ, 0,17 ευρώ 
από την 1η Ιουλίου 2013, και 0,10 ευρώ 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιτρέπουν επαρκή περιθώρια μεταξύ τιμών λιανικής και χονδρικής ώστε οι ανταγωνιζόμενοι 
να μπουν στη νέα αγορά περιαγωγής με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την 
προσφορά μεγαλύτερης αξίας στους καταναλωτές.

Τροπολογία 207
Małgorzata Handzlik

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 0,22 ευρώ, 0,15 ευρώ 
από την 1η Ιουλίου 2013, και 0,10 ευρώ 
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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια τιμών για τη μετάδοση δεδομένων δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Οι αλλαγές 
είναι αναγκαίες δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης χρήσης έξυπνων τηλεφώνων και άλλων 
κινητών συσκευών,
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Τροπολογία 208
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

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 0,25 ευρώ, 0,15 ευρώ 
από την 1η Ιουλίου 2013, και 0,10 ευρώ 
από την 1η Ιουλίου 2014, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 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.

Or. el

Τροπολογία 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 
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δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,30 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 ευρώ από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 ευρώ 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.

δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,23 ευρώ, 0,17 ευρώ 
από την 1η Ιουλίου 2013, 0,10 ευρώ από 
την 1η Ιουλίου 2014, και 0,08 ευρώ από 
την 1η Ιουλίου 2015, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,08 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 210
Laurence J.A.J. Stassen

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 
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.

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 0,03 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,03 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Το μέσο κόστος των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις 
τιμές χονδρικής που χρεώνονται σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος ανέρχεται σε 
λιγότερο από ένα λεπτό του ευρώ ανά megabyte. Ο BEREC εκτιμά το κόστος της περιαγωγής 
δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής σε περίπου 1,63 λεπτά του ευρώ ανά MB. Συνεπώς, ένα 
ανώτατο όριο τριών λεπτών του ευρώ ανά MB για τις τιμές χονδρικής είναι ρεαλιστικό, και 
αφήνει περιθώρια για τον καθορισμό χαμηλότερου ανώτατου ορίου λιανικής για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 211
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
1, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης, 
όπως είναι οι φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών κινητών δικτύων και οι 
μεταπωλητές, μπορούν να αγοράζουν 
υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύων στη χώρα 
προέλευσης, οι οποίοι αγοράζουν και 
μεταπωλούν υπηρεσίες περιαγωγής 
χονδρικής από τον φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου επίσκεψης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ανωτέρω. Στην περίπτωση 
αυτή, το μέσο τέλος χονδρικής που 
μπορεί να χρεώσει ο φορέας 
εκμετάλλευσης μπορεί να περιλαμβάνει 
πρόσθετη χρέωση όχι μεγαλύτερη από 
0,30 ευρώ ανά megabyte από την 1η 
Ιουλίου 2012, 0,20 ευρώ ανά megabyte 
από την 1η Ιουλίου 2013 και 0,10 ευρώ 
ανά megabyte από την 1η Ιουλίου 2014, 
για την κάλυψη του εύλογου κόστους του 
παρόχου της χώρας προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο υποδοχής θα πρέπει να μπορεί να χρεώνει δίκαιο και δικαιολογημένο τέλος για την 
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κάλυψη του πρόσθετου κόστους μεταπώλησης, όπως ορίζει ο BEREC (παράγραφος 30, 
ανάλυση του BEREC σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού 
σχετικά με τη ρύθμιση της περιαγωγής COM(2011402, της 6ης Ιουλίου 2011).

Τροπολογία 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 213
Cornelis de Jong

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 

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 
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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.

ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,30 ευρώ και 
στα 0,10 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte 
την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 
2014 αντίστοιχα, στη συνέχεια δε τα τέλη 
περιαγωγής θα ευθυγραμμιστούν με τα 
τέλη κλήσεων εσωτερικού, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό που 
καθορίζεται εδώ, έως την 1η Ιουλίου 
2015.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Με καινοτόμες ιδέες και με τον ανταγωνισμό για την αύξηση των μεριδίων αγοράς στη 
μετάδοση δεδομένων, που αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, η χρέωση αυτή θα προσφέρει στους φορείς 
εκμετάλλευσης επαρκές περιθώριο χωρίς αυτό να τους δίνει τη δυνατότητα για υπερβολικά 
κέρδη ή για μυστικές συμφωνίες στην αγορά.

Τροπολογία 214
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 Ιανουαρίου
2014 αντίστοιχα. Τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής παραμένουν στα 0,20 ευρώ 
ανά χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2016. Η διαφοροποίηση 
μεταξύ κλήσεων εσωτερικού και κλήσεων 
περιαγωγής δεν θα είναι πλέον δυνατή 
από την 1η Ιουλίου 2014.
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Τροπολογία 215
Christel Schaldemose

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 
0,10 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 0,10 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 20 ευρώ ανά gigabyte. Το 
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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.

μέγιστο τέλος λιανικής για την παροχή 
περιαγωγής δεδομένων κάτω του 1
gigabyte υπολογίζεται σε αναλογία προς 
το κόστος 20 ευρώ ανά gigabyte. Με την 
επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής 
παραμένουν στα 20 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο gigabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγωγή των τιμολογίων σε Gigabyte θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην απόκτηση 
ρεαλιστικής εικόνας για τα επιβαλλόμενα τέλη. Εξ άλλου, τα ανώτατα όρια που προτείνει η 
Επιτροπή εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά και δυσανάλογα προς το πραγματικό 
κόστος παραγωγής.

Τροπολογία 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 500 ευρώ ανά gigabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 300 ευρώ και στα 
200 ανά χρησιμοποιούμενο gigabyte 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 200 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο gigabyte καθόλη τη 
διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 218
Anna Hedh

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 0,15 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,12 ευρώ και στα 
0,09 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 
1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιανουαρίου
2014 αντίστοιχα. Τα μέγιστα ρυθμιζόμενα 
τέλη λιανικής παραμένουν στα 0,09 ευρώ 
ανά χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι την 
1η Ιουλίου 2014, όταν θα πάψει να είναι 
δυνατή η διαφοροποίηση τιμών μεταξύ 
δεδομένων σε εγχώρια μετάδοση και σε 
περιαγωγή.

Or. en

Τροπολογία 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 0,70 ευρώ ανά megabyte. Η 
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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.

ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,50 ευρώ, στα 
0,30 ευρώ και στα 0,30 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η 
Ιουλίου 2013, την 1η Ιουλίου 2014 και την 
1η Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα. Με την 
επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, τα 
μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής 
παραμένουν στα 0,25 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές πρέπει να είναι χαμηλότερες από αυτές που προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα το πραγματικό κόστος. Για να προβλεφτεί περαιτέρω μείωση τιμών 
πριν γίνει αισθητός ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών μέτρων στην αγορά, θα πρέπει να 
προβλεφτούν πρόσθετα ανώτατα όρια τιμών, και για το 2015.

Τροπολογία 220
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,70 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,50 ευρώ και στα 
0,30 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 0,30 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια ασφαλείας του κανονισμού αυτού θα πρέπει να αφήνουν επαρκή περιθώρια 
ανάμεσα στις τιμές λιανικής και χονδρικής για να είναι δυνατή η είσοδος ανταγωνιστών στη νέα 
αγορά περιαγωγής, με σκοπό την προώθηση του ανταγωνισμού και την προσφορά καλύτερων 
υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Τροπολογία 221
Małgorzata Handzlik

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 0,45 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 2016.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα όρια των τελών λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων προσφέρουν υπερβολικά περιθώρια 
κέρδους στους φορείς εκμετάλλευσης (300%-400%) και είναι αδικαιολόγητα και αντίθετα προς 
το συμφέρον των καταναλωτών. Τα ανώτατα όρια τιμών για την περιαγωγή δεδομένων δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν το διπλάσιο των τιμών χονδρικής, που εξακολουθεί να προσφέρει στους 
φορείς εκμετάλλευσης σημαντικό περιθώριο στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής και θα 
ενθαρρύνει την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά.



AM\888019EL.doc 145/201 PE478.641v01-00

EL

Τροπολογία 222
Eija-Riitta Korhola

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 0,60 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,45 ευρώ και στα 
0,30 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 0,30 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 223
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 

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 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 
megabyte την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η 
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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.

Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής παραμένουν 
στα 0,20 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 
megabyte μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Or. el

Τροπολογία 224
Philippe Juvin, Damien Abad

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 0,90 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,70 ευρώ και στα 
0,30 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 
1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 
αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του άρθρου
19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής 
παραμένουν στα 0,30 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον BEREC, τα μικρά περιθώρια (τιμή λιανικής όχι μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της 
τιμής χονδρικής) θα πρέπει να επιτρέψουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά για την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να διατηρηθούν στα επίπεδα που 
προτείνει η Επιτροπή· τα ανώτατα όρια λιανικής θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο που 
προτείνει η Επιτροπή για το 2012 και το 2013 και να μειωθούν περαιτέρω το 2014· τα δε 
ανώτατα όρια λιανικής για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις το 2014 θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις προτάσεις του BEREC από το 2014· τα όρια αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν 
μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έτσι ώστε η Επιτροπή να έχει αρκετό χρόνο για να διεξαγάγει 
ανάλυση σε βάθος και, αν χρειαστεί, να υποβάλει σχετικές προτάσεις.
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Τροπολογία 225
Laurence J.A.J. Stassen

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 0,10 ευρώ ανά megabyte. 
Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, 
τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής 
παραμένουν στα 0,10 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ένα ανώτατο όριο τιμής λιανικής 10 λεπτά του ευρώ ανά megabyte ανταποκρίνεται καλύτερα 
στην πρακτική χρήση των έξυπνων τηλεφώνων. Επιπλέον, το ποσό αυτό βρίσκεται πλησιέστερα 
στη χρέωση εσωτερικού για λήψη δεδομένων με κινητή συσκευή, κι έτσι μειώνονται οι διαφορές 
μεταξύ περιαγωγής και χρέωσης εσωτερικού. Επιπλέον, αν συνδυαστεί μια μέγιστη τιμή 10 
λεπτών του ευρώ ανά MB με ανώτατο όριο τιμών χονδρικής 3 λεπτά του ευρώ ανά MB, 
παραμένει επαρκές περιθώριο για ανταγωνιστικές προσφορές.

Τροπολογία 226
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
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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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 227
Robert Rochefort

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 

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, το 
αργότερο, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης ενημερώνουν όλους τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής ατομικά 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 
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τους να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν 
την εν λόγω ευρωχρέωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

δεδομένων, και για το δικαίωμά τους να 
ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την εν 
λόγω ευρωχρέωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

Or. fr

Τροπολογία 228
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται

Όροι για την πρώιμη μη εφαρμογή των 
ανώτατων τελών χονδρικής και λιανικής
1. Για να αξιολογήσει την ανάπτυξη των 
αγορών περιαγωγής από πλευράς 
ανταγωνισμού, ο BEREC συλλέγει 
τακτικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη 
των τελών χονδρικής και λιανικής για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 
δεδομένων. Τα εν λόγω στοιχεία 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Η 
Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.
2. Εάν, μετά τις 30 Ιουνίου 2018, ο μέσος 
όρος των τελών χονδρικής για μια από τις 
υπηρεσίες περιαγωγής (φωνή, SMS ή 
δεδομένα) για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που δεν 
ανήκουν στον ίδιο όμιλο είναι μικρότερος 
ή ίσος προς το 75% των μέγιστων τελών 
χονδρικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1 
και το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα 
μέγιστα τέλη χονδρικής για την οικεία 
υπηρεσία περιαγωγής παύουν να ισχύουν. 
Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν 
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 
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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 χονδρικής 
για την οικεία υπηρεσία.
3. Εάν, μετά την εφαρμογή της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 και πριν από την 
1η Ιουλίου 2016, το μέσο τέλος λιανικής 
στο επίπεδο της Ένωσης μειωθεί κάτω 
του 75% των μέγιστων τελών λιανικής 
που προβλέπονται στα άρθρα 7 
παράγραφος 2, 9 παράγραφος 2, και 12 
παράγραφος 2, τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για τις οικείες υπηρεσίες περιαγωγής 
παύουν να ισχύουν. Η Επιτροπή 
επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 
ισχύει, δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία με 
βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για την οικεία υπηρεσία.
4. Τα συναφή μέγιστα τέλη παύουν να 
ισχύουν από την πρώτη ημέρα του μήνα 
που ακολουθεί την δημοσίευση των 
στοιχείων με βάση τα οποία 
αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι των 
παραγράφων 2 ή 3 αντίστοιχα.

Or. nl

Τροπολογία 229
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
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Όροι για την πρώιμη μη εφαρμογή των 
ανώτατων τελών χονδρικής και λιανικής
1. Για να αξιολογήσει την ανάπτυξη των 
αγορών περιαγωγής από πλευράς 
ανταγωνισμού, ο BEREC συλλέγει 
τακτικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη 
των τελών χονδρικής και λιανικής για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 
δεδομένων. Τα εν λόγω στοιχεία 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Η 
Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.
2. Εάν, μετά τις 30 Ιουνίου 2018, ο μέσος 
όρος των τελών χονδρικής για μια από τις 
υπηρεσίες περιαγωγής (φωνή, SMS ή 
δεδομένα) για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που δεν 
ανήκουν στον ίδιο όμιλο είναι μικρότερος 
ή ίσος προς το 75% των μέγιστων τελών 
χονδρικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1 
και το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα 
μέγιστα τέλη χονδρικής για την οικεία 
υπηρεσία περιαγωγής παύουν να ισχύουν. 
Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν 
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 
ισχύει, δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία με 
βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη χονδρικής 
για την οικεία υπηρεσία.
3. Εάν, μετά την εφαρμογή της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 και πριν από την 
1η Ιουλίου 2016, το μέσο τέλος λιανικής 
στο επίπεδο της Ένωσης μειωθεί κάτω 
του 75% των μέγιστων τελών λιανικής 
που προβλέπονται στα άρθρα 7 
παράγραφος 2, 9 παράγραφος 2, και 12 
παράγραφος 2, τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για τις οικείες υπηρεσίες περιαγωγής 
παύουν να ισχύουν. Η Επιτροπή 
επαληθεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, βάσει των στοιχείων της 
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αγοράς που συλλέγει ο BEREC, εάν 
πληρούται ο εν λόγω όρος, και εάν αυτό 
ισχύει, δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία με 
βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν 
ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη λιανικής 
για την οικεία υπηρεσία.
4. Τα συναφή μέγιστα τέλη παύουν να 
ισχύουν από την πρώτη ημέρα του μήνα 
που ακολουθεί την δημοσίευση των 
στοιχείων με βάση τα οποία 
αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι των 
παραγράφων 2 ή 3 αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

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 

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 
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ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη χονδρικής 
για την οικεία υπηρεσία.

ισχύουν πλέον τα μέγιστα τέλη χονδρικής 
για την οικεία υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
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.

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 
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 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.

Or. en

Τροπολογία 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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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 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 που επισκέπτεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 233
Christel Schaldemose

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 

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 ή σε τρίτο κράτος
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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.

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 ή το τρίτο 
κράτος που επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία 234
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 ή τρίτο κράτος 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 
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επισκέπτεται. μέλος ή το τρίτο κράτος που επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler

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 διαφορετικό από το κράτος του 
δικτύου της χώρας προέλευσής του πλην 
των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης 
είναι τουλάχιστον 18 ετών και 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 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 στο κράτος που επισκέπτεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες θα πρέπει να επωφελούνται από την ειδοποίηση αυτή είτε βρίσκονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είτε βρίσκονται σε τρίτη χώρα. Επιπλέον, οι πληροφορίες θα πρέπει να 
δίνονται στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός στη χώρα προέλευσης και όχι στο 
νόμισμα της χώρας επίσκεψης.
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Τροπολογία 236
Anna Hedh

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 διαφορετικό από το κράτος του 
δικτύου της χώρας προέλευσής του πλην 
των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης 
είναι τουλάχιστον 18 ετών και 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 που επισκέπτεται.

Or. en

Τροπολογία 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής 
ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν 
πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση, ή όταν 
αποστέλλει μήνυμα SMS, κάθε πάροχος 
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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.

της χώρας προέλευσης παρέχει αυτομάτως 
στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε 
κράτος 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 που επισκέπτεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες διαφάνειας θα πρέπει να ισχύουν και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 238
Christian Engström, Emilie Turunen

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 εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και μέσα σε αυτήν, και 
περιλαμβάνουν τις ανώτατες επιβαρύνσεις 
για τον πελάτη βάσει του τιμολογιακού 
καθεστώτος σχετικά με

Or. en
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Τροπολογία 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 περιλαμβάνουν 
τις πραγματικές επιβαρύνσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και στο 
νόμισμα στο οποίο εκδίδεται ο 
λογαριασμός στη χώρα προέλευσής του) 
για τον πελάτη βάσει του τιμολογιακού 
καθεστώτος σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη διαφάνεια, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει άμεσα τι θα του χρεωθεί. Επιπλέον, οι 
πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός στη χώρα 
προέλευσης και όχι στο νόμισμα της χώρας επίσκεψης.

Τροπολογία 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτά πρέπει να επεκταθούν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 241
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 στο κράτος μέλος ή την τρίτη 
χώρα επίσκεψης.

Or. en

Τροπολογία 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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.

Or. en

Τροπολογία 243
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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 στο κράτος επίσκεψης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από τις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που 
χρεώνονται, είτε βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε βρίσκονται σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 244
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας θα πρέπει να ισχύουν και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 246
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
σύνδεσης στο κράτος μέλος επίσκεψης ή 
τρίτο κράτος, με χρέωση ανά megabyte.

Or. en

Τροπολογία 247
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η 
δυνατότητα στους πελάτες που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους να ενημερώσουν τον πάροχο της 
χώρας προέλευσης, ατελώς και εύκολα, ότι 
δεν απαιτεί την αυτόματη υπηρεσία 
μηνυμάτων. Πελάτης που έχει ειδοποιήσει 
ότι δεν χρειάζεται την αυτόματη υπηρεσία 
μηνυμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή και 
ατελώς, το δικαίωμα να ζητήσει από τον 
πάροχο της χώρας προέλευσης να του 
παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 248
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η 
δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώσει
τον πάροχο της χώρας προέλευσης, ατελώς 
και εύκολα, ότι δεν απαιτεί την αυτόματη 

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η 
δυνατότητα στους πελάτες που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους να ενημερώσουν τον πάροχο της 
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υπηρεσία μηνυμάτων. Πελάτης που έχει 
ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται την 
αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων έχει, ανά 
πάσα στιγμή και ατελώς, το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης να του παράσχει εκ νέου την 
υπηρεσία αυτή.

χώρας προέλευσης, ατελώς και εύκολα, ότι 
δεν απαιτεί την αυτόματη υπηρεσία 
μηνυμάτων. Πελάτης που έχει ειδοποιήσει 
ότι δεν χρειάζεται την αυτόματη υπηρεσία 
μηνυμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή και 
ατελώς, το δικαίωμα να ζητήσει από τον 
πάροχο της χώρας προέλευσης να του 
παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδίως οι ανήλικοι χρειάζονται προστασία από «φουσκωμένους λογαριασμούς».

Τροπολογία 249
Christel Schaldemose

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, 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.

Or. en
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Τροπολογία 250
Christian Engström, Emilie Turunen

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, 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.

Or. en

Τροπολογία 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει σε όλους τους πελάτες 
περιαγωγής τη δυνατότητα να επιλέξουν 
εκουσίως και ατελώς τη χρήση 
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δυνατότητας 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 κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, με την 
οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης 
δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι 
συνολικές δαπάνες ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών κλήσεων και μηνυμάτων SMS 
σε περιαγωγή για μια ορισμένη περίοδο 
δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
μέγιστο οικονομικό όριο.
Προς τούτο, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης διαθέτει ένα ή περισσότερα 
ανώτατα χρηματικά όρια για 
συγκεκριμένες περιόδους χρήσης, με την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα 
ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις 
αντίστοιχες ποσότητες δεδομένων. Ένα 
από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει 
αλλά να μην υπερβαίνει τα 50  ευρώ 
εκκρεμούς οφειλής (χωρίς ΦΠΑ) για 
μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.
Εναλλακτικά, ο πάροχος του κράτους 
προέλευσης μπορεί να καθορίσει όρια 
εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, με την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα 
ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα 
αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Ένα από τα 
όρια αυτά (το προκαθορισμένο όριο 
όγκου δεδομένων) πρέπει να αντιστοιχεί 
σε χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 
50  ευρώ εκκρεμούς οφειλής (χωρίς 
ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης. 
Επιπλέον, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να προσφέρει στους 
πελάτες περιαγωγής άλλα όρια με 
διαφορετικά, δηλαδή υψηλότερα ή 
χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία χρηματικά 
όρια. Το προκαθορισμένο όριο που 
καθορίζεται στο δεύτερο και στο τρίτο 
εδάφιο εφαρμόζεται σε όλους τους 
πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο όριο.
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Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
μεριμνούν επίσης για την αποστολή 
ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο ή σε 
άλλη συσκευή του πελάτη, για 
παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ή αναδυόμενο παράθυρο 
στη συσκευή, όταν οι υπηρεσίες κλήσεων 
και μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή 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, 
όπως επίσης έχουν το δικαίωμα, ανά 
πάσα στιγμή και ατελώς, να ζητήσουν 
από τον πάροχο της χώρας προέλευσης 
την επανέναρξη της παροχής της 
υπηρεσίας.
Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, 
αποστέλλεται ειδοποίηση στο κινητό 
τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή του πελάτη 
περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής 
εάν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, 
καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε 
πρόσθετη μονάδα που καταναλώνεται. Αν 
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 όλες τις κλήσεις και τα 
μηνύματα SMS σε περιαγωγή που δεν 
είναι δωρεάν, εκτός εάν και μέχρις ότου ο 
πελάτης περιαγωγής ζητήσει τη συνέχιση 
ή την ανανέωση της παροχής των 
υπηρεσιών αυτών. Κάθε φορά που 
πελάτης περιαγωγής ζητεί να επιλέξει ή 
να αφαιρέσει τη λειτουργία χρηματικού 
ορίου ή ορίου χρήσης, η σχετική αλλαγή 
πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε μία 
εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της 
αίτησης, ατελώς, και να μην συνεπάγεται 
όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα 
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στοιχεία της συνδρομής.
Ο κανόνας αυτός πρέπει να εφαρμόζεται 
σε πελάτες περιαγωγής τόσο μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 252
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει σε όλους τους πελάτες του τη 
δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και 
ατελώς τη χρήση δυνατότητας για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
συνολική τους κατανάλωση, εκφρασμένη 
στο νόμισμα τιμολόγησης του πελάτη 
περιαγωγής, ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS σε κράτη εκτός ΕΕ, με 
την οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο 
χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 
συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες 
υπηρεσιών περιαγωγής για μια ορισμένη 
περίοδο δεν υπερβαίνουν το 
προκαθορισμένο χρηματικό όριο.
Προς τούτο, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης διαθέτει ένα ή περισσότερα 
ανώτατα χρηματικά όρια για 
συγκεκριμένες περιόδους χρήσης, με την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα 
ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα 
αντίστοιχα όρια. Ένα από τα όρια αυτά 
(το προκαθορισμένο οικονομικό όριο) 
πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην 
υπερβαίνει τα 50  ευρώ εκκρεμούς 
οφειλής (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία 
περίοδο τιμολόγησης. Επιπλέον, ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται 



PE478.641v01-00 168/201 AM\888019EL.doc

EL

να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής 
άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή 
υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα 
μηνιαία χρηματικά όρια.
Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου 
και του τρίτου εδαφίου εφαρμόζεται σε 
όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει 
άλλο όριο. Για πελάτες κάτω των 18 
ετών, το όριο αυτό πρέπει να πλησιάζει 
αλλά να μην υπερβαίνει τα 20 ευρώ 
εκκρεμούς οφειλής (χωρίς ΦΠΑ) για 
μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.
Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
μεριμνούν επίσης για την αποστολή 
κατάλληλης ειδοποίησης στο κινητό 
τηλέφωνο ή άλλη συσκευή του πελάτη 
περιαγωγής, για παράδειγμα με μήνυμα 
SMS, όταν οι συνδυασμένες υπηρεσίες 
περιαγωγής μηνυμάτων SMS και 
φωνητικών κλήσεων έχουν φτάσει το 
50% και το 80% του μέγιστου χρηματικού 
ορίου που έχει συμφωνηθεί. Οι πελάτες 
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν από τον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης να σταματήσει την 
αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και 
να ζητήσουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς 
χρέωση, από τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης την επανέναρξη της παροχής 
της υπηρεσίας.
Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, 
αποστέλλεται ειδοποίηση στο κινητό 
τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή του πελάτη 
περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής 
εάν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, 
καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε 
πρόσθετη μονάδα που καταναλώνεται. 
Εφόσον ο πελάτης περιαγωγής δεν 
ανταποκριθεί όπως ζητείται στην 
ειδοποίηση που έχει λάβει, ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης παύει αμέσως την 
παροχή και τη χρέωση του πελάτη για 
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υπηρεσίες περιαγωγής μηνυμάτων SMS 
και φωνητικών κλήσεων, εκτός εάν και 
μέχρις ότου ο πελάτης περιαγωγής 
ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της 
παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί 
να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη δυνατότητα 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η 
σχετική αλλαγή πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα σε μία εργάσιμη 
ημέρα από την παραλαβή της αίτησης, 
ατελώς, και να μην συνεπάγεται όρους ή 
περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία 
της συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία 253
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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. 

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 
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 πληροφορίες 
σχετικά με τη χρέωση εκφράζονται σε 
gigabyte. Οι μηχανισμοί διασφάλισης της 
παραγράφου 3 δεν ισχύουν για πελάτες με 
σύμβαση προπληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 255
Anna Hedh

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 
αφορά την εκ μέρους τους χρήση 

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 
αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
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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.

υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 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 υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. Οι μηχανισμοί 
διασφάλισης της παραγράφου 3 δεν 
ισχύουν για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες προπληρωμής χωρίς 
μηχανισμό αυτόματης προσαύξησης (top-
up).

Or. en

Τροπολογία 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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. 

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 
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 υπηρεσίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M) ούτε για πελάτες με 
σύμβαση προπληρωμής, παρά μόνο στις 
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περιπτώσεις όπου οι πελάτες αυτοί έχουν 
επιλέξει μηχανισμό αυτόματης 
προσαύξησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες Μ2Μ θα πρέπει να εξαιρούνται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 
ανθρώπων κι ένα μήνυμα προειδοποίησης με διακοπή δεν θα είχε νόημα. Επιπλέον, οι 
υπηρεσίες αυτές λαμβάνουν χώρα συνήθως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα πρέπει, ακόμα, 
οι πελάτες με σύμβαση προπληρωμής θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα κατά των 
φουσκωμένων λογαριασμών δεδομένου το ποσό της προπληρωμής είναι συνήθως χαμηλό. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οι πελάτες χρησιμοποιούν μηχανισμούς αυτόματης 
προσαύξησης, είναι μεγάλη η πιθανότητα φουσκωμένου λογαριασμού και θα πρέπει συνεπώς να 
αντιμετωπίζεται.

Τροπολογία 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Συλβάνα Ράπτη, Catherine 
Stihler

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 
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.

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 
αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, στο εσωτερικό 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.
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Τροπολογία 258
George Lyon

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 
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.

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 
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, εκτός εάν έχουν 
συμφωνήσει για προπληρωμή με 
αυτόματη αύξηση της πίστωσης.

Or. en

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 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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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 
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.

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 
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, εκτός εάν έχουν 
συμφωνήσει για προπληρωμή με 
αυτόματη αύξηση της πίστωσης.

Or. en

Τροπολογία 260
Robert Rochefort

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 
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 

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 
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 
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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.

δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

Or. fr

Τροπολογία 261
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 
περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να 
αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

Οι πάροχοι του κράτους προέλευσης 
ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια 
σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο 
αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και 
τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. 
Επιπλέον, οι πάροχοι του κράτους 
προέλευσης εξηγούν στους πελάτες τους, 
με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να 
απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες 
αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής 
δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν 
την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων. Οι πάροχοι 
περιαγωγής δεδομένων πρέπει να 
επιτρέπουν στον πελάτη περιαγωγής να 
ζητεί την απενεργοποίηση της υπηρεσίας 
περιαγωγής δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 262
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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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 
περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να 
αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

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 
με σχετική ειδοποίηση στους πελάτες 
τους, δωρεάν και με τρόπο σαφή και 
κατανοητό, τι πρέπει να κάνουν για να 
απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες 
αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής 
δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν 
την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στο 
σχετικό κράτος, εκτός εάν ο πελάτης έχει
ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της χώρας 
ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 264
Christel Schaldemose

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 για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων στον εν λόγω πελάτη στο 
σχετικό κράτος μέλος ή τρίτο κράτος, 
εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον 
οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί 
την ενημέρωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 ή τρίτο κράτος, 
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έχει ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο της 
χώρας ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση 
αυτή.

εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον 
οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί 
την ενημέρωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 266
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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, 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 για τα ισχύοντα τέλη που 
εφαρμόζονται (με ΦΠΑ και στο νόμισμα 
στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός στη 
χώρα προέλευσής του) παροχής των 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον εν 
λόγω πελάτη στο σχετικό κράτος, εκτός 
εάν ο πελάτης, εφόσον είναι τουλάχιστον 
18 ετών, έχει ειδοποιήσει τον οικείο 
πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί την 
ενημέρωση αυτή. Δεδομένου ότι η χρέωση 
είναι σε Megabyte, το αυτόματος μήνυμα 
εξηγεί επίσης με ένα σαφές παράδειγμα, 
σε τι αντιστοιχεί ένα Megabyte 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 267
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων 
στον εν λόγω πελάτη στο σχετικό κράτος 
μέλος, εκτός εάν ο πελάτης, εφόσον έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του, έχει ειδοποιήσει τον οικείο πάροχο 
της χώρας ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση 
αυτή.

Or. en

Τροπολογία 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 για τα ισχύοντα τέλη παροχής 
των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων 
στον εν λόγω πελάτη στο σχετικό κράτος, 
εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον 
οικείο πάροχο της χώρας ότι δεν επιθυμεί 
την ενημέρωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

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 άλλο από εκείνο στο 
οποίο βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του 
και ενεργοποιεί για πρώτη φορά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων στο εν λόγω κράτος. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 270
Christel Schaldemose

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 

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

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 ή τρίτο 
κράτος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το 
δίκτυο προέλευσής του και ενεργοποιεί για 
πρώτη φορά ρυθμιζόμενη υπηρεσία 
περιαγωγής δεδομένων στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή τρίτο κράτος. 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.

Or. en

Τροπολογία 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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.

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 ή τρίτο 
κράτος άλλο από εκείνο στο οποίο 
βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του και 
ενεργοποιεί για πρώτη φορά ρυθμιζόμενη 
υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Οι πληροφορίες 
παρέχονται ατελώς τη στιγμή που ο 
πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής, με 
κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη 
λήψη και την εύκολη κατανόηση. Οι 
εξατομικευμένες πληροφορίες για την 
τιμολόγηση πρέπει να διαβιβάζονται στον 
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πελάτη σε περιαγωγή τόσο μέσα στην 
Ένωση όσο και έξω από αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 272
Anna Hedh

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 
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.

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 άλλο από εκείνο στο 
οποίο βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του 
και ενεργοποιεί για πρώτη φορά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων στο εν λόγω κράτος. Οι 
πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή 
που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο 
τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την 
εύκολη κατανόηση.

Or. en

Τροπολογία 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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

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 άλλο από εκείνο στο 
οποίο βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του 
και ενεργοποιεί για πρώτη φορά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων στο εν λόγω κράτος. Οι 
πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή 
που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο 
τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την 
εύκολη κατανόηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 274
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 
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 

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 άλλο από εκείνο στο 
οποίο βρίσκεται το δίκτυο προέλευσής του 
και ενεργοποιεί για πρώτη φορά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων στο εν λόγω κράτος. Οι 
πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή 
που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής, με 
κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη 
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λήψη και την εύκολη κατανόηση. λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Or. en

Τροπολογία 275
Robert Rochefort

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 
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.

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

Or. fr

Τροπολογία 276
Christel Schaldemose

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 

Κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής 
τη δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και 
ατελώς  τη χρήση ευκολίας για την παροχή 
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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.

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 φωνητικών κλήσεων, 
μηνυμάτων SMS και περιαγωγής 
δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται 
ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 
συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών φωνητικών 
κλήσεων, μηνυμάτων SMS και
περιαγωγής δεδομένων για μια ορισμένη 
περίοδο δεν υπερβαίνουν το 
προκαθορισμένο οικονομικό όριο.

Or. en

Τροπολογία 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται 
ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 
συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες 
υπηρεσιών δεδομένων για μια ορισμένη 
περίοδο δεν υπερβαίνουν το 
προκαθορισμένο οικονομικό όριο. Τούτο 
δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου ένας 
πάροχος υπηρεσιών κινητών 
τηλεπικοινωνιών σε κράτος επίσκεψης 
εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον 
πάροχο της χώρας προέλευσης να 
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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 στη χώρα 
επίσκεψης.

Or. en

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 278
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προς τούτο, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης προσφέρει ένα ή περισσότερα 
ανώτατα όρια χρήσης και/ή ανώτατα 
χρηματικά όρια για συγκεκριμένες 
περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι 
οι πελάτες που είναι τουλάχιστον 18 ετών
θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για 
τους αντίστοιχους όγκους δεδομένων. Ένα 
από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά 
να μην υπερβαίνει τα 50  ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 279
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προς τούτο, ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης προσφέρει ένα ή περισσότερα 
ανώτατα όρια χρήσης και/ή ανώτατα 
χρηματικά όρια για συγκεκριμένες 
περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι 
οι πελάτες που είναι τουλάχιστον 18 ετών
θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για 
τους αντίστοιχους όγκους δεδομένων. Ένα 
από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά 
να μην υπερβαίνει τα 50  ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.
Για πελάτες κάτω των 18 ετών, το όριο 
αυτό πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην 
υπερβαίνει τα 20 ευρώ οφειλόμενης 
χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία 
περίοδο τιμολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδίως οι ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται από τους «φουσκωμένους λογαριασμούς».

Τροπολογία 280
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικά, ο πάροχος του κράτους 
προέλευσης μπορεί να καθορίσει όρια 
εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες που είναι 
τουλάχιστον 18 ετών θα ενημερώνονται εκ 
των προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά 
ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το 
προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) 
πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό 
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ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο 
τιμολόγησης.

που δεν υπερβαίνει τα 50  ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 281
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικά, ο πάροχος του κράτους 
προέλευσης μπορεί να καθορίσει όρια 
εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες που είναι 
τουλάχιστον 18 ετών θα ενημερώνονται εκ 
των προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά 
ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το 
προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) 
πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό 
που δεν υπερβαίνει τα 50  ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.
Για πελάτες κάτω των 18 ετών, το όριο 
αυτό πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην 
υπερβαίνει τα 20 ευρώ εκκρεμούς οφειλής 
(χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο 
τιμολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 282
Christel Schaldemose

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 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
μεριμνούν επίσης για την αποστολή 
ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο ή σε 
άλλη συσκευή του πελάτη, για παράδειγμα 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 283
Anna Hedh

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 υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
έχουν φτάσει το 80 % του μέγιστου 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης που έχει 
συμφωνηθεί. Οι πελάτες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από 
τον οικείο φορέα εκμετάλλευσης να 
σταματήσει την αποστολή αυτών των 
ειδοποιήσεων και να ζητήσουν, ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς χρέωση, από τον πάροχο 
της χώρας προέλευσης την επανέναρξη της
παροχής της υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 284
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

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 υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
έχουν φτάσει το 50% και το 80 % του 
μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου 
χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Οι πελάτες
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν από τον οικείο φορέα 
εκμετάλλευσης να σταματήσει την 
αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και να 
ζητήσουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς 
χρέωση, από τον πάροχο της χώρας 
προέλευσης την επανέναρξη της παροχής 
της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 285
Morten Løkkegaard

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, 

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, 
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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.

όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
έχουν φτάσει το 50% και 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.

Or. en

Τροπολογία 286
Robert Rochefort

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 ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 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.

Or. fr

Τροπολογία 287
Christel Schaldemose
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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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 288
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί 
να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η 
σχετική αλλαγή πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός μιας εργάσιμης 
ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, 
ατελώς , και να μην συνεπάγεται όρους ή 
περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία 

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί 
να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία 
χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η 
σχετική αλλαγή πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός μιας εργάσιμης 
ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, 
ατελώς , και να μην συνεπάγεται όρους ή 
περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία 
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της συνδρομής. της συνδρομής.

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

Or. en

Τροπολογία 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται επίσης 
σε πελάτες περιαγωγής έξω από το 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και μέσα σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
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 
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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.

Or. en

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 291
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

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 
συνδρομητή, 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.

Or. en
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Τροπολογία 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί αν η διαρθρωτική λύση θα λειτουργήσει 
στην πράξη και θα εξασφαλίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά

Τροπολογία 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

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, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις αλλαγές που είναι 
αναγκαίες για την ενιαία αγορά στην 
κινητή τηλεφωνία, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4α, υποβάλλει, το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και μετά από 
διαβούλευση με τον BEREC και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, νέα 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία συμπεριλαμβάνει πρόταση 
επικαιροποίησης των ανώτατων ορίων 
χονδρικής για την περίοδο από 1 Ιουλίου 
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2016 έως 30 Ιουνίου 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις στις χρεώσεις 
χονδρικής για την προσφορά υπηρεσιών 
φωνητικών κλήσεων, μηνυμάτων SMS 
και μετάδοσης δεδομένων. Η πρόταση 
αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαίων 
φορέων εκμετάλλευσης και αδειών για 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 294
Anna Hedh

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, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις αλλαγές που είναι 
αναγκαίες για την ενιαία αγορά στην 
κινητή τηλεφωνία, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4α, υποβάλλει, το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και μετά από 
διαβούλευση με τον BEREC και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, νέα 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει 
πρόταση επικαιροποίησης των ανώτατων 
ορίων χονδρικής για την περίοδο από 1 
Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις 
χρεώσεις χονδρικής για την προσφορά 
υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων, 
μηνυμάτων SMS και μετάδοσης 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 296
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και 
λιανικής για την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών 
επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών 
δεδομένων, και την αντίστοιχη ανάπτυξη 
των υπηρεσιών  κινητών 
τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο στα 
κράτη μέλη, τόσο για πελάτες με 
σύμβαση προπληρωμής όσο και για 
πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των 
υστέρων, χωριστά, καθώς και της 
ποιότητας και της ταχύτητας των 
υπηρεσιών αυτών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 297
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 298
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 299
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Marc Tarabella, Συλβάνα Ράπτη, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα 
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν 
για την προώθηση του ανταγωνισμού 

διαγράφεται
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στην αγορά περιαγωγής υπέρ των 
ευρωπαίων καταναλωτών, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης. Η Επιτροπή εξετάζει 
ιδίως, εάν απαιτείται η τροποποίηση των 
διαρθρωτικών μέτρων ή η παράταση 
κάποιου από τα μέγιστα τέλη λιανικής 
που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12.

Or. en

Τροπολογία 302
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η έκθεση πρέπει να δείχνει σε ποιο 
βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος για ενιαίο 
τέλος εγχώριων υπηρεσιών και 
περιαγωγής που περιλαμβάνεται στο 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, σε 
ποιο βαθμό αυτό είχε ως αποτέλεσμα νέα 
προϊόντα (καινοτομία), και τι αντίκτυπο 
είχε ο ανταγωνισμός όσον αφορά την 
ανάπτυξη και την αλλαγή της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές. Η Επιτροπή υποβάλλει 
κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν.

Or. nl

Τροπολογία 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 1   2022
.

Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.

Or. en


