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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

Ανώτατα όρια τιμών και διαρθρωτικά μέτρα

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

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

Προστασία των καταναλωτών και διαφάνεια

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

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

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

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

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

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ο στόχος για μείωση της διαφοράς 
μεταξύ των τιμολογίων περιαγωγής και 
εσωτερικού, για να εκμηδενιστεί έως το 
2015, περιλαμβάνεται στους βασικούς 
στόχους επιδόσεων που περιλαμβάνονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη»1. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Η ανάπτυξη ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άλλες 
καινοτόμες εφαρμογές συνιστά βασικό 
στόχο της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, 
το πρώτο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής 
ραδιοφάσματος που θεσπίστηκε με την 
[απόφαση …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
αποσκοπεί στην έγκαιρη κατανομή 
επαρκούς και κατάλληλου φάσματος για 
την υποστήριξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης και την ικανοποίηση, με τον 
καλύτερο τρόπο, της αυξανόμενης 
ζήτησης για ασύρματη μετάδοση 
δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 με 
τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην 
ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη" 
ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει τις 
βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα την δημόσιας 
πρόσβασης σε ελεύθερα δίκτυα 
ασύρματης πιστότητας (wifi) υψηλής 
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ταχύτητας στα μέσα δημόσιων 
μεταφορών.
_____________
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0322P7.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
για την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την 
εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση1, επισημαίνει ότι 
τεχνολογικές εξελίξεις όπως η 
διαθεσιμότητα φωνητικής επικοινωνίας 
μέσω Διαδικτύου (VoIP) ή το WiFi 
μπορούν να καταστήσουν την αγορά 
περιαγωγής της Ένωσης περισσότερο 
ανταγωνιστική. Μολονότι οι εναλλακτικές 
αυτές λύσεις, και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες 
VoIP, χρησιμοποιούνται διαρκώς 
περισσότερο στο εσωτερικό, δεν έχει 
σημειωθεί αξιόλογη εξέλιξη στη χρήση 
τους κατά την περιαγωγή.
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 

(22) Οι πελάτες πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 
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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.

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 όροι που 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
περιαγωγής της χώρας προέλευσης θα 
πρέπει να είναι εύκολα συγκρίσιμοι από 
τους πελάτες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ενιαία 
κριτήρια για την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία για την έκδοση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
πραγματοποιεί η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με τoν BEREC 
και τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έως ότου 
θεσπιστούν τέτοια κριτήρια, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη διάθεση συγκρίσιμων 
πληροφοριών, για παράδειγμα με 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
ρυθμιζόμενα τιμολόγια που εφαρμόζονται 
στις αντίστοιχες υπηρεσίες περιαγωγής.
Οι πελάτες πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
να επιλέξουν διαφορετικό πάροχο για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής χωρίς 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.

Or. en



PA\885374EL.doc 9/24 PE478.349v01-00

EL

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για τη χρήση υπηρεσιών 
περιαγωγής και για να διευκολυνθούν οι 
πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των κινητών τους 
τηλεφώνων στο εξωτερικό, όταν 
ταξιδεύουν είτε στο εσωτερικό είτε εκτός 
της Ένωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς 
στους πελάτες τους περιαγωγής εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία 
επιβαρύνονται όταν χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες περιαγωγής σε κράτος που 
επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι 
πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν 
ατελώς  στους πελάτες τους, εφόσον αυτοί 
βρίσκονται στην Ένωση, πρόσθετες 
πληροφορίες για την ανά λεπτό ή ανά 
μονάδα δεδομένων χρέωση 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι 
πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται 
κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν 
στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και 
MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών 
μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος 
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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.

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

Τροπολογία 8
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 άλλο κράτος. 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

Τροπολογία 9
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 

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



PA\885374EL.doc 11/24 PE478.349v01-00

EL

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.

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 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11
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. Οι ίδιοι κανόνες διαφάνειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 
εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και τους 
παρόχους του κράτους προέλευσης, για 
υπηρεσίες περιαγωγής που 
χρησιμοποιούνται εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 12
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 είναι τεχνολογικά ουδέτερος, προκειμένου να αποφεύγεται το 
φαινόμενο, η νομοθεσία να είναι ήδη ξεπερασμένη στο στάδιο της εφαρμογής. Αυτό αφορά την 
κατεύθυνση πρακτική της «διπλής ταυτότητας» που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική λύση.



PA\885374EL.doc 13/24 PE478.349v01-00

EL

Τροπολογία 13
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 Ιουλίου 2014, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
τους πελάτες περιαγωγής, με τρόπο σαφή 
και κατανοητό, 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

Τροπολογία 14
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 

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής ή μεταξύ εναλλακτικών 
παρόχων 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 
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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.

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 15
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 
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 ενημερώνονται 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 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, πληρώντας τα 
κριτήρια της παραγράφου 1. Δεν 
επιτρέπεται η χρέωση άμεσων τελών σε 
πελάτες για τη χρήση των ευκολιών σε 
σχέση με ξεχωριστές πωλήσεις 
υπηρεσιών περιαγωγής. 

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή, καταρτίζει μέσα σε έξι 
μήνες από την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής 
και για εναρμονισμένες διαδικασίες 
αλλαγής του παρόχου των υπηρεσιών
περιαγωγής. Οι εν λόγω τεχνικές λύσεις 
και διαδικασίες πρέπει να ικανοποιούν τα 
κριτήρια της παραγράφου 1. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο μία φορά, για όχι 
περισσότερο από έξι μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 21
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 2016.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 23
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 2016.

Or. en

Τροπολογία 24
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 να 
ισχύσει για ελάχιστη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 
δύο μήνες. Η ευρωχρέωση δεδομένων 
μπορεί πάντοτε να συνδυάζεται με 
ευρωχρέωση για SMS και με ευρωχρέωση.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, το 
αργότερο, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης ενημερώνουν όλους τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής ατομικά, με 
τρόπο σαφή και κατανοητό για την 
ευρωχρέωση δεδομένων, για το γεγονός 
ότι θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 
2012 το αργότερο σε όλους τους πελάτες 
περιαγωγής οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει 
εκουσίως ειδική χρέωση ή πακέτο που να 
εφαρμόζεται σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
δεδομένων, και για το δικαίωμά τους να 
ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την εν 
λόγω ευρωχρέωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.
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Τροπολογία 26
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 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) ή για 
άλλες συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη 
λειτουργία SMS.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 27
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 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι  πελάτες σε 
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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.

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 ισχύουν 
τόσο για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής όσο και για συμβάσεις εκ 
των υστέρων πληρωμής. Οι πελάτες με 
προπληρωμένα τιμολόγια θα 
προειδοποιούνται επίσης έγκαιρα ότι 
πλησιάζουν το όρια πίστωσής τους.

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

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
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 

Έως την 1η Μαρτίου 2010 κάθε πάροχος 
της χώρας προέλευσης παρέχει σε όλους 
τους πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να 
επιλέξουν χωρίς χρέωση τη χρήση 
ευκολίας για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τη συνολική κατανάλωσή τους 
εκφρασμένη σε όγκο δεδομένων ή στο 
νόμισμα τιμολόγησης του πελάτη 



PA\885374EL.doc 23/24 PE478.349v01-00

EL

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.

περιαγωγής, για τις οφειλόμενες δαπάνες 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων σε επίπεδο λιανικής, εντός και 
εκτός της Ένωσης, με την οποία να 
διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει 
δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές 
δαπάνες τέτοιων υπηρεσιών δεδομένων σε 
επίπεδο λιανικής για μια ορισμένη περίοδο 
δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο.
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Η διαφάνεια όσον αφορά τις προειδοποιήσεις σχετικά με το όριο πρέπει να επεκταθούν σε 
ταξιδιωτικούς προορισμούς εκτός Ευρώπης, και για την αποφυγή υπέρογκων λογαριασμών.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή από τις ...* και μέχρι την 
ημερομηνία που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 22. 
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
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ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν εκφράσουν αντιρρήσεις 
σχετικά μέσα σε διάστημα δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη αυτής 
της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
_____________
*ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 
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