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Τροπολογία 475
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες·

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες η οποία θα είναι 
τουλάχιστον 20 έτη, και σε κάθε 
περίπτωση για διάρκεια ικανή να 
παράσχει κίνητρα για επενδύσεις και 
ανταγωνισμό, και να αποθαρρύνει την 
ανεπαρκή χρήση ή την αποθεματοποίηση 
του ραδιοφάσματος· ή να καθορίζει ότι 
τα δικαιώματα θα χορηγηθούν για 
απεριόριστη διάρκεια·

Or. en

Τροπολογία 476
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες·

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες με το πιο 
αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα για την 
παροχή κινήτρων για συνεχείς επενδύσεις 
και ανταγωνισμό, και το οποίο θα 
αποθάρρυνε την ανεπαρκή χρήση ή την 
αποθεματοποίηση από τους κατόχους 
αδειών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εξισορροπούν την ανάγκη για 
παροχή κινήτρων για επενδύσεις μέσω αδειών βέλτιστης διάρκειας διασφαλίζοντας ότι το 
ραδιοφάσμα θα χρησιμοποιείται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά και στο σύνολό του στους 
όρους αδειοδότησής τους και αποτρέποντας την τάση αποθεματοποίησης του ραδιοφάσματος.

Τροπολογία 477
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες·

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες η οποία θα είναι 
ικανή να παράσχει κίνητρα και να 
επισπεύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία 
και τον ανταγωνισμό και να αποθαρρύνει 
την ανεπαρκή χρήση ή την 
αποθεματοποίηση του ραδιοφάσματος 
από τους κατόχους αδειών·

Or. en

Τροπολογία 478
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες·

β) να καθορίζει διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες η οποία θα είναι 
ικανή να παράσχει κίνητρα για 
επενδύσεις και για ανταγωνισμό και θα 
αποθαρρύνει την ανεπαρκή χρήση ή την 
αποθεματοποίηση του ραδιοφάσματος 
από τους κατόχους αδειών·



AM\1013978EL.doc 5/238 PE526.176v01-00

EL

Or. en

Justification

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Τροπολογία 479
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 
δικαιώματα που χορηγούνται στις 
εναρμονισμένες ζώνες·

β) ελάχιστη διάρκεια για τα δικαιώματα 
που χορηγούνται στις εναρμονισμένες 
ζώνες·

Or. ro

Τροπολογία 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να καθορίζει την ημερομηνία λήξης για 
τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης 
των εναρμονισμένων ζωνών, εκτός από 
εκείνα που αφορούν τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, ή, στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων αορίστου 
χρόνου, το χρονικό όριο τροποποίησης 
του δικαιώματος χρήσης, ώστε να δίνεται 

διαγράφεται
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η δυνατότητα παροχής ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 481
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να καθορίζει την ημερομηνία λήξης για 
τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης 
των εναρμονισμένων ζωνών, εκτός από 
εκείνα που αφορούν τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, ή, στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων αορίστου 
χρόνου, το χρονικό όριο τροποποίησης 
του δικαιώματος χρήσης, ώστε να δίνεται 
η δυνατότητα παροχής ασύρματων 
ευρυζωνικών επικοινωνιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 482
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να καθορίζει την ημερομηνία λήξης για 
τυχόν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των 
εναρμονισμένων ζωνών, εκτός από εκείνα 
που αφορούν τις ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, ή, στην περίπτωση των 
δικαιωμάτων αορίστου χρόνου, το χρονικό 
όριο τροποποίησης του δικαιώματος 
χρήσης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
παροχής ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών.

δ) την ημερομηνία λήξης για τυχόν 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των 
εναρμονισμένων ζωνών, εκτός από εκείνα 
που αφορούν τις ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, ή, στην περίπτωση των 
δικαιωμάτων αορίστου χρόνου, το χρονικό 
όριο τροποποίησης του δικαιώματος 
χρήσης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
παροχής ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών.



AM\1013978EL.doc 7/238 PE526.176v01-00

EL

Or. ro

Τροπολογία 483
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 484
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 485
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παράγραφος 2 δεν θίγει τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 
4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 486
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται επίσης να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις εναρμόνισης της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 
εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 
υφίστανται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των πράξεων αυτών, με σκοπό 
τον συγχρονισμό, σε ολόκληρη την 
Ένωση, της ημερομηνίας ανανέωσης ή 
αλλαγής των δικαιωμάτων χρήσης των εν 
λόγω ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του 
πιθανού συγχρονισμού με την ημερομηνία 
της ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών 
που έχουν εναρμονιστεί βάσει 
εκτελεστικών μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 
ή με την παρούσα παράγραφο. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Όταν οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο
καθορίζουν μια εναρμονισμένη 
ημερομηνία για την ανανέωση ή την 
επανεκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 
ραδιοφάσματος, η οποία έπεται της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης όλων 
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των υφιστάμενων μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης του εν λόγω 
ραδιοφάσματος σε οποιοδήποτε από τα 
κράτη μέλη, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρατείνουν τα υφιστάμενα δικαιώματα 
μέχρι την εναρμονισμένη ημερομηνία, 
υπό τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις 
αδειοδότησης που εφαρμόζονταν 
προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν περιοδικών τελών.
Όταν η περίοδος παράτασης που 
χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο είναι σημαντική σε σύγκριση με 
την αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων 
χρήσης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
δύνανται να υποβάλουν την παράταση 
των δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες 
προσαρμογές των όρων αδειοδότησης 
που ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο 
των τροποποιημένων συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
πρόσθετων τελών. Αυτά τα πρόσθετα 
τέλη πρέπει να βασίζονται σε μια κατά 
χρονική αναλογία εφαρμογή 
οποιουδήποτε αρχικού τέλους για τα 
αρχικά δικαιώματα χρήσης, τα οποία 
υπολογίζονται ρητά σε σχέση με την 
αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια.
Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 
δεν επιβάλλουν μείωση της διάρκειας των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εκτός εάν 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, 
και δεν ισχύουν για υφιστάμενα 
δικαιώματα με αόριστη διάρκεια ισχύος.
Όταν η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου, τηρουμένων των 
αναλογιών, σε δικαιώματα χρήσης της 
οικείας εναρμονισμένης ζώνης για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες.

Or. en
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Τροπολογία 487
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται επίσης να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις εναρμόνισης της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 
εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 
υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 
των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 
συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 
της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 
των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 
ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
συγχρονισμού με την ημερομηνία της 
ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 
έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 
παράγραφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή δύναται επίσης να προτείνει 
την ανάληψη νομοθετικής δράσης για την 
εναρμόνιση της ημερομηνίας λήξης ή 
ανανέωσης των μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 
εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 
υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 
των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 
συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 
της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 
των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 
ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
συγχρονισμού με την ημερομηνία της 
ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 
έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 
παράγραφο.

Or. ro

Τροπολογία 488
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται επίσης να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις εναρμόνισης της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των 

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 8α παράγραφος 3, η Επιτροπή 
εκδίδει επίσης εκτελεστικές πράξεις, όταν 
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μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 
εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 
υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 
των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 
συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 
της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 
των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 
ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
συγχρονισμού με την ημερομηνία της 
ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 
έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 
παράγραφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 2.

είναι δυνατό μέσα σε ένα έτος από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, για την εναρμόνιση της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοφάσματος για ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 
εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 
υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 
των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 
συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 
της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 
των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 
ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
συγχρονισμού με την ημερομηνία της 
ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 
έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 
μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 
παράγραφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 489
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 
καθορίζουν μια εναρμονισμένη 
ημερομηνία για την ανανέωση ή την 
επανεκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 
ραδιοφάσματος, η οποία έπεται της 
ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης όλων 
των υφιστάμενων μεμονωμένων 
δικαιωμάτων χρήσης του εν λόγω 
ραδιοφάσματος σε οποιοδήποτε από τα 
κράτη μέλη, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρατείνουν τα υφιστάμενα δικαιώματα 

διαγράφεται
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μέχρι την εναρμονισμένη ημερομηνία, 
υπό τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις 
αδειοδότησης που εφαρμόζονταν 
προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν περιοδικών τελών.

Or. ro

Τροπολογία 490
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η περίοδος παράτασης που 
χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο είναι σημαντική σε σύγκριση με 
την αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων 
χρήσης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
δύνανται να υποβάλουν την παράταση 
των δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες 
προσαρμογές των όρων αδειοδότησης 
που ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο 
των τροποποιημένων συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
πρόσθετων τελών. Αυτά τα πρόσθετα 
τέλη πρέπει να βασίζονται σε μια κατά 
χρονική αναλογία εφαρμογή 
οποιουδήποτε αρχικού τέλους για τα 
αρχικά δικαιώματα χρήσης, τα οποία 
υπολογίζονται ρητά σε σχέση με την 
αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 491
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η περίοδος παράτασης που 
χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
είναι σημαντική σε σύγκριση με την 
αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης, 
οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
υποβάλουν την παράταση των 
δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες 
προσαρμογές των όρων αδειοδότησης που 
ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο των 
τροποποιημένων συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής
πρόσθετων τελών. Αυτά τα πρόσθετα τέλη 
πρέπει να βασίζονται σε μια κατά χρονική 
αναλογία εφαρμογή οποιουδήποτε αρχικού 
τέλους για τα αρχικά δικαιώματα χρήσης, 
τα οποία υπολογίζονται ρητά σε σχέση με 
την αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια.

Όταν η περίοδος παράτασης που 
χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
είναι σημαντική σε σύγκριση με την 
αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης, 
οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
υποβάλουν την παράταση των 
δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες 
προσαρμογές των όρων αδειοδότησης που 
ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο των 
τροποποιημένων συνθηκών. Όπου οι εν 
λόγω προσαρμογές περιλαμβάνουν την 
επιβολή πρόσθετων τελών, τα τέλη αυτά 
δεν θα υπερβαίνουν μια κατά χρονική 
αναλογία εφαρμογή οποιουδήποτε αρχικού 
τέλους για τα αρχικά δικαιώματα χρήσης, 
τα οποία υπολογίζονται ρητά σε σχέση με 
την αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια.

Or. en

Τροπολογία 492
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 
δεν επιβάλλουν μείωση της διάρκειας των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εκτός εάν 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, 
και δεν ισχύουν για υφιστάμενα 
δικαιώματα με αόριστη διάρκεια ισχύος.

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 493
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου, τηρουμένων των 
αναλογιών, σε δικαιώματα χρήσης της 
οικείας εναρμονισμένης ζώνης για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 494
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη:

διαγράφεται

α) τις κανονιστικές αρχές του άρθρου 9·
β) τις αντικειμενικές διακυμάνσεις, σε 
ολόκληρη την Ένωση, των αναγκών για 
την παροχή επιπλέον ραδιοφάσματος για 
ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές ανάγκες 
ραδιοφάσματος για ενοποιημένα δίκτυα 
που καλύπτουν πολλά κράτη μέλη·
γ) την προβλεψιμότητα των συνθηκών 
λειτουργίας των υφιστάμενων χρηστών 
του ραδιοφάσματος·
δ) την αφομοίωση, την ανάπτυξη και 
τους κύκλους επενδύσεων διαδοχικών 
γενεών ασύρματων ευρυζωνικών 



AM\1013978EL.doc 15/238 PE526.176v01-00

EL

τεχνολογιών·
ε) τη ζήτηση των τελικών χρηστών για 
ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 
υψηλής χωρητικότητας.
Προκειμένου να καταρτίζει 
χρονοδιαγράμματα για τις διάφορες 
κατηγορίες των κρατών μελών τα οποία 
δεν έχουν ήδη χορηγήσει μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης ούτε έχουν επιτρέψει 
την πραγματική χρήση της οικείας 
εναρμονισμένης ζώνης, η Επιτροπή 
λαμβάνει δεόντως υπόψη όλες τις 
παρατηρήσεις που έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο που 
έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης 
του ραδιοφάσματος κατά το παρελθόν, 
τους λόγους περιορισμού που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 
και 4 της οδηγίας 2002/21/EΚ, την 
πιθανή ανάγκη εκκένωσης της εν λόγω 
ζώνης, τις συνέπειες για τον ανταγωνισμό 
ή γεωγραφικούς ή τεχνικούς 
περιορισμούς, εξετάζοντας παράλληλα τις 
επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εφαρμογή δεν 
αναβάλλεται αδικαιολόγητα και ότι τυχόν 
μεταβολές στα χρονοδιαγράμματα μεταξύ 
κρατών μελών δεν οδηγούν σε 
αδικαιολόγητες διαφορές στις 
ανταγωνιστικές ή κανονιστικές συνθήκες 
που επικρατούν μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 495
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων που προβλέπονται στις 

Κατά τη θέσπιση των μέτρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2, η 
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παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη:

Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

Or. ro

Τροπολογία 496
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών για χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και για την παροχή 
της δυνατότητας πραγματικής χρήσης 
μιας εναρμονισμένης ζώνης πριν από την 
έγκριση εκτελεστικής πράξης που αφορά 
την εν λόγω ζώνη, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, ή πριν από την 
εναρμονισμένη ημερομηνία που 
καθορίζεται από την εκτελεστική πράξη 
για την εν λόγω ζώνη.

διαγράφεται

Όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης σε μια 
εναρμονισμένη ζώνη πριν από την έκδοση 
εκτελεστικής πράξης για την εν λόγω 
ζώνη, καθορίζουν τους όρους της εν λόγω 
χορήγησης, και ιδίως εκείνους που 
σχετίζονται με τη διάρκεια, κατά τρόπο 
ώστε οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων 
χρήσης να γνωρίζουν τη δυνατότητα που 
έχει η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
για τη θέσπιση ελάχιστης διάρκειας των 
εν λόγω δικαιωμάτων ή συγχρονισμένης 
ημερομηνίας λήξης ή κύκλου ανανέωσης 
για την Ένωση στο σύνολό της. Το παρόν 
εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων με αόριστη διάρκεια 
ισχύος.

Or. en
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Τροπολογία 497
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών για χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και για την παροχή 
της δυνατότητας πραγματικής χρήσης 
μιας εναρμονισμένης ζώνης πριν από την 
έγκριση εκτελεστικής πράξης που αφορά 
την εν λόγω ζώνη, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, ή πριν από την 
εναρμονισμένη ημερομηνία που 
καθορίζεται από την εκτελεστική πράξη 
για την εν λόγω ζώνη.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 498
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές χορηγούν 
δικαιώματα χρήσης σε μια 
εναρμονισμένη ζώνη πριν από την έκδοση 
εκτελεστικής πράξης για την εν λόγω 
ζώνη, καθορίζουν τους όρους της εν λόγω 
χορήγησης, και ιδίως εκείνους που 
σχετίζονται με τη διάρκεια, κατά τρόπο 
ώστε οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων 
χρήσης να γνωρίζουν τη δυνατότητα που 
έχει η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
για τη θέσπιση ελάχιστης διάρκειας των 
εν λόγω δικαιωμάτων ή συγχρονισμένης 

διαγράφεται
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ημερομηνίας λήξης ή κύκλου ανανέωσης 
για την Ένωση στο σύνολό της. Το παρόν 
εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων με αόριστη διάρκεια 
ισχύος.

Or. ro

Τροπολογία 499
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, 
κατόπιν εξέτασης των λεπτομερών 
σχεδίων που παρέχονται από ένα κράτος 
μέλος, θεωρεί ότι είναι απίθανο το εν 
λόγω κράτος μέλος να είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που 
εφαρμόζεται σε αυτό, η Επιτροπή 
δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να 
εκδώσει απόφαση με την οποία να 
υποχρεώνει το σχετικό κράτος μέλος να 
προσαρμόσει δεόντως τα σχέδιά του 
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ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη 
συμμόρφωση.

Or. en

Τροπολογία 500
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
για τον προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 2.

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον 
προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών εάν είναι δυνατό μέσα σε 
ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 501
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 2.

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών εντός διαστήματος ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 502
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 
οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 
χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 
πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 
λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 
σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 
δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 



AM\1013978EL.doc 21/238 PE526.176v01-00

EL

για τον προσδιορισμό της μορφής και των 
διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

πράξεις για τον προσδιορισμό της μορφής 
και των διαδικασιών παροχής των εν λόγω 
πληροφοριών. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 32.

Or. ro

Τροπολογία 503
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν εξέτασης των λεπτομερών 
σχεδίων που παρέχονται από ένα κράτος 
μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον 
περιορισμένο αριθμό εμπειρογνωμόνων 
και συμβούλων που διατίθενται στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
παρόχους για τη διαδικασία εκχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 504
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, 
κατόπιν εξέτασης των λεπτομερών 
σχεδίων που παρέχονται από ένα κράτος 
μέλος, θεωρεί ότι είναι απίθανο το εν 
λόγω κράτος μέλος να είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που 
εφαρμόζεται σε αυτό, η Επιτροπή 
δύναται, μέσω εκτελεστικής πράξης, να 
εκδώσει απόφαση με την οποία να 

διαγράφεται
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υποχρεώνει το σχετικό κράτος μέλος να 
προσαρμόσει δεόντως τα σχέδιά του 
ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη 
συμμόρφωση.

Or. ro

Τροπολογία 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Κοινή διαδικασία έγκρισης για τη 

χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων 
χρήσης του ραδιοφάσματος

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
και με την Επιτροπή, για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 7 της οδηγίας για την 
αδειοδότηση με σκοπό τη θέσπιση κοινής 
διαδικασίας έγκρισης για τη χορήγηση 
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης του 
ραδιοφάσματος, σε συμφωνία, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τυχόν κοινό 
χρονοδιάγραμμα που θεσπίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2. 
Η κοινή διαδικασία έγκρισης πρέπει να 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) οι μεμονωμένες εθνικές διαδικασίες 
έγκρισης εκκινούνται και εφαρμόζονται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα 
με ένα κοινό χρονοδιάγραμμα·
β) παρέχονται, κατά περίπτωση, κοινές 
συνθήκες και διαδικασίες για την επιλογή 
και τη χορήγηση μεμονωμένων 
δικαιωμάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη·
γ) παρέχονται, κατά περίπτωση, κοινές ή 
συγκρίσιμες προϋποθέσεις που 
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προσαρτώνται στα μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, 
τη χορήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης 
συνεκτικών χαρτοφυλακίων 
ραδιοφάσματος σε σχέση με τα 
φασματικά τμήματα που καθορίζονται.

Or. en

Τροπολογία 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
α) οι μεμονωμένες εθνικές διαδικασίες 
έγκρισης εκκινούνται και εφαρμόζονται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα 
με ένα κοινό χρονοδιάγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12γ
β) παρέχονται, κατά περίπτωση, κοινές 
συνθήκες και διαδικασίες για την επιλογή 
και τη χορήγηση μεμονωμένων 
δικαιωμάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12δ
γ) παρέχονται, κατά περίπτωση, κοινές ή 
συγκρίσιμες προϋποθέσεις που 
προσαρτώνται στα μεμονωμένα 
δικαιώματα χρήσης στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, 
τη χορήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης 
συνεκτικών χαρτοφυλακίων 
ραδιοφάσματος σε σχέση με τα 
φασματικά τμήματα που καθορίζονται.

Or. en

Τροπολογία 509
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 510
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια αρμόδια εθνική αρχή σκοπεύει Όταν μια αρμόδια εθνική αρχή σκοπεύει 
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να εξαρτήσει τη χρήση του ραδιοφάσματος 
από τη χορήγηση γενικής άδειας ή να 
χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα για τη 
χρήση ραδιοφάσματος, ή να τροποποιήσει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τη χρήση ραδιοφάσματος 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ, θέτει συγχρόνως στη διάθεση 
της Επιτροπής και των αρμόδιων για το 
ραδιοφάσμα αρχών των άλλων κρατών 
μελών το σχέδιο μέτρου, μαζί με το 
σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το μέτρο, 
κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, εφόσον ισχύει, 
και σε κάθε περίπτωση μόνο κατά ένα 
στάδιο της προετοιμασίας του το οποίο της 
επιτρέπει να παράσχει στην Επιτροπή και 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς και σταθερές πληροφορίες για 
όλα τα σχετικά θέματα.

να εξαρτήσει τη χρήση του ραδιοφάσματος 
από τη χορήγηση γενικής άδειας ή να 
χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα για τη 
χρήση ραδιοφάσματος, ή να τροποποιήσει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με τη χρήση ραδιοφάσματος 
για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες
σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ, θέτει συγχρόνως στη διάθεση 
της Επιτροπής και των αρμόδιων για το 
ραδιοφάσμα αρχών των άλλων κρατών 
μελών το σχέδιο μέτρου, μαζί με το 
σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το μέτρο, 
κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, εφόσον ισχύει, 
και σε κάθε περίπτωση μόνο κατά ένα 
στάδιο της προετοιμασίας του το οποίο της 
επιτρέπει να παράσχει στην Επιτροπή και 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς και σταθερές πληροφορίες για 
όλα τα σχετικά θέματα.

Or. de

Τροπολογία 511
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων 
χρήσης·

γ) τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων 
χρήσης, η οποία είναι τουλάχιστον 20 έτη, 
και η οποία είναι, σε κάθε περίπτωση, 
ικανή να παράσχει κίνητρα για 
επενδύσεις και ανταγωνισμό και για την 
αποθάρρυνση της ανεπαρκούς χρήσης ή 
της αποθεματοποίησης του 
ραδιοφάσματος.

Or. en
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Τροπολογία 512
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη δέσμευση του ραδιοφάσματος για 
ορισμένους τύπους φορέων εκμετάλλευσης 
ή τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων 
φορέων εκμετάλλευσης·

θ) τη δέσμευση του ραδιοφάσματος για 
ορισμένους τύπους φορέων 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων εκμετάλλευσης του μη 
κερδοσκοπικού τομέα, ή τον αποκλεισμό 
ορισμένων τύπων φορέων εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 513
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τη δυνατότητα από κοινού χρήσης του 
ραδιοφάσματος·

ια) τη δυνατότητα από κοινού χρήσης του 
ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων 
και όσων δεν έχουν άδεια·

Or. en

Τροπολογία 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
θεσπίσουν μια κοινή διαδικασία έγκρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 12α, ταυτόχρονα οι 
οικείες εθνικές αρμόδιες αρχές καθιστούν 
διαθέσιμα τα σχέδια μέτρων τους στην 
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Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 515
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και η 
Επιτροπή δύνανται να απευθύνουν 
παρατηρήσεις προς την οικεία αρμόδια 
αρχή εντός δύο μηνών. Η δίμηνη αυτή 
προθεσμία δεν παρατείνεται.

διαγράφεται

Κατά την εκτίμηση του σχεδίου μέτρου 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τις διατάξεις των οδηγιών 2002/20/ΕΚ 
και 2002/21/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 
243/2012/ΕΕ·
β) τις κανονιστικές αρχές του άρθρου 9·
γ) τα σχετικά κριτήρια για ορισμένους 
ειδικούς όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 10 και τις πρόσθετες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 11·
δ) κάθε εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 12·
ε) τη συνοχή με τις πρόσφατες, εκκρεμείς 
ή προγραμματισμένες διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη και τις πιθανές 
επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών.
Εάν, εντός της περιόδου αυτής, η 
Επιτροπή γνωστοποιήσει στην αρμόδια 
αρχή ότι το σχέδιο μέτρου θα 
δημιουργούσε φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά ή ότι έχει σοβαρές αμφιβολίες για 
τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό 
δίκαιο, το σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται 
για μια επιπλέον περίοδο δύο μηνών. Σε 



PE526.176v01-00 28/238 AM\1013978EL.doc

EL

αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών για τη 
θέση της όσον αφορά το σχέδιο μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 516
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός της επιπλέον περιόδου δύο 
μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, η Επιτροπή και η οικεία αρμόδια αρχή 
συνεργάζονται στενά για τον καθορισμό 
του πλέον κατάλληλου και 
αποτελεσματικού μέτρου βάσει των 
κριτηρίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
συμμετεχόντων στην αγορά και την 
ανάγκη εξασφάλισης της ανάπτυξης 
συνεπών κανονιστικών πρακτικών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 517
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, η 
αρμόδια αρχή δύναται να τροποποιήσει ή 
να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
κοινοποίηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 518
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο της επιπλέον δίμηνης 
περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται:

διαγράφεται

α) να υποβάλει σχέδιο απόφασης στην 
επιτροπή επικοινωνιών ζητώντας από την 
οικεία αρμόδια αρχή να αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Το σχέδιο απόφασης 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή και 
αντικειμενική ανάλυση των λόγων για 
τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δεν θα πρέπει να 
θεσπισθεί, και, αν είναι αναγκαίο, από 
ειδικές προτάσεις για την τροποποίηση 
του σχεδίου μέτρου· ή
β) να λάβει απόφαση με την οποία να 
μεταβάλλει τη θέση της όσον αφορά το 
σχετικό σχέδιο μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 519
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να υποβάλει σχέδιο απόφασης στην 
επιτροπή επικοινωνιών ζητώντας από την 
οικεία αρμόδια αρχή να αποσύρει το 
σχέδιο μέτρου. Το σχέδιο απόφασης 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή και 

διαγράφεται
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αντικειμενική ανάλυση των λόγων για 
τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
σχέδιο μέτρου δεν θα πρέπει να 
θεσπισθεί, και, αν είναι αναγκαίο, από 
ειδικές προτάσεις για την τροποποίηση 
του σχεδίου μέτρου· ή

Or. ro

Τροπολογία 520
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει 
σχέδιο απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο α) ή λάβει 
απόφαση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο β), η οικεία 
αρμόδια αρχή δύναται να εκδώσει το 
σχέδιο μέτρου.

διαγράφεται

Εάν η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο 
απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο α), το σχέδιο 
μέτρου δεν εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 
έξι μήνες από την κοινοποίηση που 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
μεταβάλει τη θέση της όσον αφορά το 
οικείο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας, ακόμα και μετά 
την υποβολή σχεδίου απόφασης στην 
επιτροπή επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 521
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει σχέδιο 
απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο α) ή λάβει απόφαση 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β), η οικεία αρμόδια αρχή δύναται 
να εκδώσει το σχέδιο μέτρου.

Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει σχέδιο 
απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, η οικεία αρμόδια αρχή 
δύναται να εκδώσει το σχέδιο μέτρου.

Or. ro

Τροπολογία 522
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο 
απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5 στοιχείο α), το σχέδιο 
μέτρου δεν εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 
έξι μήνες από την κοινοποίηση που 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Εάν η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο 
απόφασης όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, το σχέδιο μέτρου δεν 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο
μήνες από την κοινοποίηση που 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. ro

Τροπολογία 523
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εκδίδει οποιαδήποτε 
απόφαση με την οποία απαιτείται από την

διαγράφεται
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αρμόδια αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου της μέσω εκτελεστικών πράξεων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 524
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εκδίδει οποιαδήποτε 
απόφαση με την οποία απαιτείται από την 
αρμόδια αρχή να αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου της μέσω εκτελεστικών πράξεων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 525
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 7, η αρμόδια 
αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 
της Επιτροπής. Μετά την τροποποίηση 
του σχεδίου μέτρου, η αρμόδια αρχή 
προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, κατά 

διαγράφεται
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περίπτωση, και θέτει το τροποποιημένο 
σχέδιο στη διάθεση της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 526
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 7, η αρμόδια 
αρχή τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο 
μέτρου εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 
της Επιτροπής. Μετά την τροποποίηση 
του σχεδίου μέτρου, η αρμόδια αρχή 
προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, κατά 
περίπτωση, και θέτει το τροποποιημένο 
σχέδιο στη διάθεση της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 527
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή 
λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις 
παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των 
άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής 
και, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2, στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 6 και στην παράγραφο 7, 

διαγράφεται
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δύναται να θεσπίσει το προκύπτον σχέδιο 
μέτρου· εάν το πράξει, το γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 528
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή 
λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις 
παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των 
άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής 
και, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2, στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 6 και στην παράγραφο 7, 
δύναται να θεσπίσει το προκύπτον σχέδιο 
μέτρου· εάν το πράξει, το γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή.

9. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή 
λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό τις 
παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των 
άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής 
και, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 και στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 6, δύναται να θεσπίσει το 
προκύπτον σχέδιο μέτρου· εάν το πράξει, 
το γνωστοποιεί στην Επιτροπή.

Or. ro

Τροπολογία 529
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την 
Επιτροπή για το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας την οποία αφορά το μέτρο 
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 530
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Υποχρεώσεις κάλυψης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα με τα οποία 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ευρωπαίων πολιτών και φορέων, είτε 
δημόσιων είτε ιδιωτικών, στην ενιαία 
αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόσο 
από άποψη ποιότητας υπηρεσιών όσο και 
από άποψη τιμολόγησης στην τιμή της 
αγοράς, όπου και αν βρίσκονται στο 
έδαφος της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 531
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν 
την παροχή πρόσβασης, μέσω ασύρματων 
τοπικών δικτύων, στο δίκτυο του παρόχου 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών 
στο κοινό, καθώς και τη χρήση του 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για την εν 
λόγω παροχή, βάσει μόνο γενικής 
αδειοδότησης.

1. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν 
την παροχή πρόσβασης, μέσω ασύρματων 
τοπικών δικτύων, στο δίκτυο του παρόχου 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών 
στο κοινό, καθώς και τη χρήση του 
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για την εν 
λόγω παροχή, βάσει γενικής αδειοδότησης 
και συμμόρφωσης με κανόνες που 
ισχύουν για το ελεύθερο ραδιοφάσμα, 
ιδίως όσον αφορά τις παρεμβολές και 
τους κανόνες ανταγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 532
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν 
περιορίζουν το δικαίωμα των τελικών 
χρηστών να επιτρέπουν σε άλλους 
τελικούς χρήστες την αμοιβαία ή 
γενικότερη πρόσβαση στα ασύρματα 
τοπικά τους δίκτυα, όπως βάσει 
πρωτοβουλιών τρίτων μερών που 
συνενώνονται και παρέχουν δημόσια 
πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα 
διαφόρων τελικών χρηστών.

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν 
περιορίζουν το δικαίωμα των τελικών 
χρηστών να επιτρέπουν σε άλλους 
τελικούς χρήστες την αμοιβαία ή 
γενικότερη πρόσβαση στα ασύρματα 
τοπικά τους δίκτυα, όπως βάσει 
πρωτοβουλιών τρίτων μερών που 
συνενώνονται και παρέχουν δημόσια 
πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα 
διαφόρων τελικών χρηστών. Εφαρμόζουν, 
επίσης, το νομικό πλαίσιο προκειμένου να 
ενισχυθεί η εξάπλωση των κυψελοειδών 
σταθμών βάσης και των ασύρματων 
πολυγωνικών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 533
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την 
ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη λειτουργία 
λιγότερο ορατών σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας βάσει του 
καθεστώτος γενικής αδειοδότησης και 
δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα την εν 
λόγω ανάπτυξη, σύνδεση ή λειτουργία 
μέσω μεμονωμένων πολεοδομικών αδειών 
ή με κάθε άλλο τρόπο όποτε η εν λόγω 
χρήση συμμορφώνεται με την εφαρμογή 
των μέτρων που εκδίδονται δυνάμει της 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν την 
ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη λειτουργία 
λιγότερο ορατών σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας και δεν 
περιορίζουν αδικαιολόγητα την εν λόγω 
ανάπτυξη, σύνδεση ή λειτουργία μέσω 
μεμονωμένων πολεοδομικών αδειών ή με 
κάθε άλλο τρόπο όποτε η εν λόγω χρήση 
συμμορφώνεται με την εφαρμογή των 
μέτρων που εκδίδονται δυνάμει της 
παραγράφου 2.
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παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης, ακεραιότητας του δικτύου 
και απόδοσης του δικτύου, οι μικρές κυψέλες που έχουν αναπτυχθεί σε αδειοδοτούμενο 
ραδιοφάσμα πρέπει να λειτουργούν με αποκλειστική άδεια.

Τροπολογία 534
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει το 
καθεστώς αδειοδότησης για το 
ραδιοφάσμα που χρησιμοποιείται για τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας.

α) τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης για 
αδειοδοτημένο ραδιοφάσμα, για το οποίο 
εφαρμόζονται τα υφιστάμενα καθεστώτα 
μίσθωσης και επιμερισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
6.
β) το καθεστώς αδειοδότησης για το 
ραδιοφάσμα που χρησιμοποιείται για τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας.

Or. en

Τροπολογία 535
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης 
για την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
της ανάπτυξης, της σύνδεσης και της 
λειτουργίας σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας δυνάμει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται, μέσω 
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1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 
μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

εκτελεστικής πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 
λειτουργία σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας σε 
ραδιοφάσμα με αποκλειστικά 
εκχωρημένα δικαιώματα χρήσης 
βρίσκεται υπό τη διαχείριση του 
αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου προσώπου 
ή επιχείρησης. Η Επιτροπή καθορίζει τα 
εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς 
το μέγιστο μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2013/35/ΕΕ 
και της οδηγίας 1999/5/ΕΚ λαμβάνοντας 
υπόψη τις οριακές τιμές που καθορίζονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου αριθ. 
1999/519/ΕΚ31.

__________________ __________________
30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).
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Or. en

Τροπολογία 536
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 
μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή καθορίζει εντός 
διαστήματος ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας, η συμμόρφωση με τα 
οποία διασφαλίζει τον διακριτικό τους 
χαρακτήρα κατά τη χρήση σε διαφορετικές 
τοπικές συνθήκες. Εν προκειμένω, τα 
σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας, για τα οποία ισχύουν 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης, μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτών των δικαιωμάτων. Η 
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 
μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.
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__________________ __________________
30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

Or. de

Τροπολογία 537
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 
μέγεθος, την ισχύ και τις 

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται αν 
είναι δυνατό μέσα σε ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας, η συμμόρφωση με τα 
οποία διασφαλίζει τον διακριτικό τους 
χαρακτήρα κατά τη χρήση σε διαφορετικές 
τοπικές συνθήκες. Η Επιτροπή καθορίζει 
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ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά ως 
προς το μέγιστο μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

__________________ __________________
31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

Or. en

Τροπολογία 538
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 
του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 
την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 
μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 
1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να καθορίσει τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 
συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 
διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 
σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 
Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 
χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 
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μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

μέγεθος, την ισχύ και τις 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 
ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 
ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 
πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2013/35/ΕΕ30 και της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.

__________________ __________________
30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 
(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 
οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 
29.6.2013, σ. 1).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59).

Or. en

Τροπολογία 539
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται 
προκειμένου η ανάπτυξη, η σύνδεση και η 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται προκειμένου η ανάπτυξη, η 
σύνδεση και η λειτουργία σημείων 
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μικρής εμβέλειας να επωφελούνται από τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 δεν 
πρέπει να θίγουν τις βασικές απαιτήσεις 
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
προϊόντων32.

ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας 
να επωφελούνται από τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να θίγουν τις 
βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην 
αγορά των εν λόγω προϊόντων32.

__________________ __________________
32 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, 
σ. 10).

32 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, 
σ. 10).

Or. en

Τροπολογία 540
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τις σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές διασφαλίζουν ότι η χρήση 
ραδιοφάσματος είναι οργανωμένη στο 
έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατανομή ή την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος, ώστε κανένα 
άλλο κράτος μέλος να μην εμποδίζεται από 
την παραχώρηση στο έδαφός του της 
χρήσης συγκεκριμένης εναρμονισμένης 
ζώνης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τις σχετικές 
διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές διασφαλίζουν, με σκοπό να 
εξασφαλίσουν συγκεκριμένα την 
εφαρμογή του άρθρου 12, ότι η χρήση 
ραδιοφάσματος είναι οργανωμένη στο 
έδαφός τους και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την κατανομή ή την 
εκχώρηση ραδιοφάσματος, ώστε κανένα 
άλλο κράτος μέλος να μην εμποδίζεται από 
την παραχώρηση στο έδαφός του της 
χρήσης συγκεκριμένης εναρμονισμένης 
ζώνης για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες σύμφωνα με το δίκαιο της 
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Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 541
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
συντονισμού της χρήσης ραδιοφάσματος 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 και την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε 
ραδιοφάσμα προς όλα τα κράτη μέλη.

2. Προκειμένου να εγγυηθούν την ομαλή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την 
εφαρμογή των διατάξεων που ορίζει ο 
παρών κανονισμός τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο 
του διασυνοριακού συντονισμού της 
χρήσης ραδιοφάσματος για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 1 και την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης σε ραδιοφάσμα προς 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 542
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε οικείο κράτος μέλος δύναται να 
ζητήσει από την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος να μεσολαβήσει 
παρέχοντας βοήθεια στο ίδιο ή σε κάθε 
άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Κάθε οικείο κράτος μέλος δύναται να 
ζητήσει από την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος να μεσολαβήσει 
παρέχοντας βοήθεια στο ίδιο ή σε κάθε 
άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Τροπολογία 543
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι 
τα αποτελέσματα της συντονιστικής 
δράσης σέβονται την απαίτηση ισότιμης 
πρόσβασης σε ραδιοφάσμα μεταξύ των 
οικείων κρατών μελών, για την επίλυση 
τυχόν πρακτικών ασυνεπειών μεταξύ των 
διακριτών αποτελεσμάτων συντονισμού 
διαφόρων κρατών μελών ή για την 
εξασφάλιση της επιβολής συντονισμένων 
λύσεων στο πλαίσιο του δικαίου της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 544
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 545
Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης

Προϊόντα πρόσβασης υψηλής ποιότητας 
για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας 
σε επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 546
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή προϊόντων εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης που επιβάλλεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ θεωρείται ως παροχή 
ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, εφόσον 
παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες 
παραμέτρους που παρατίθενται σε μία 
από τις προσφορές που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι και καλύπτει συνολικά τις 
εξής ουσιώδεις απαιτήσεις:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, για τους οποίους έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) ότι 
έχουν σημαντική ισχύ σε μια σχετική 
αγορά που αφορά την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής 
ποιότητας σε χονδρική πώληση, 
διασφαλίζουν τη δημοσίευση μιας 
προσφοράς αναφοράς χονδρικής 
πώλησης που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 547
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή προϊόντων εικονικής 1. Όταν διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις 
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ευρυζωνικής πρόσβασης που επιβάλλεται
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ θεωρείται ως παροχή 
ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, εφόσον 
παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες 
παραμέτρους που παρατίθενται σε μία 
από τις προσφορές που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι και καλύπτει συνολικά τις 
εξής ουσιώδεις απαιτήσεις:

έχουν ΠΑΑ σε μια καθορισμένη σχετική 
αγορά και όταν οι υποχρεώσεις 
πρόσβασης επιβάλλονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, οι 
επιχειρήσεις παρέχουν προϊόντα 
πρόσβασης χονδρικής τα οποία πληρούν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα 1, με την επιφύλαξη της 
επιβολής υποχρεώσεων φυσικής 
πρόσβασης και καλύπτουν συνολικά τις 
εξής ουσιώδεις απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 548
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 549
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέγιστος βαθμός διαλειτουργικότητας 
δικτύου και υπηρεσίας και αμερόληπτη 
διαχείριση του δικτύου μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης, σε αρμονία με 
την τοπολογία του δικτύου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 550
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δυνατότητα εξυπηρέτησης τελικών 
χρηστών με ανταγωνιστικούς όρους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 551
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας 
υπόψη την ικανότητα να εφαρμοστεί σε 
υφιστάμενα δίκτυα και να συνυπάρξει με 
άλλα προϊόντα πρόσβασης που δύνανται 
να παρέχονται υπό την ίδια υποδομή 
δικτύου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 552
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λειτουργική αποτελεσματικότητα, 
ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό, στο 
μέτρο του δυνατού, των εμποδίων 
εφαρμογής και του κόστους ανάπτυξης 

διαγράφεται
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για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης και τους 
αιτούντες υπηρεσίες εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 553
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 554
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δικαιολογούνται αντικειμενικά με 
βάση τις κυρίαρχες συνθήκες 
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά 
χονδρικής που αφορά την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων, τα έξοδα για σύγχρονες 
μισθωμένες γραμμές διεπαφής όπως 
προσδιορίζονται στο παράρτημα 1 τμήμα 
3 θα είναι κοστοστρεφή.

Or. en
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Τροπολογία 555
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 32 για τη διευκρίνιση του 
παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
ώστε να συνεχίσει να πληροί τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με 
τον BEREC, εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις για τη διευκρίνιση 
του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις 
εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 33.

Or. en

Τροπολογία 556
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 557
Gunnar Hökmark

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

Εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία έχει στο 
παρελθόν επιβάλει σε έναν φορέα 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 
και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, 
υποχρεώσεις παροχής χονδρικής 
πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς 
αξιολογεί κατά πόσο θα ήταν κατάλληλη 
και αναλογική η επιβολή αντ' αυτής μιας 
υποχρέωσης παροχής ενός ευρωπαϊκού 
προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης το οποίο παρέχει τουλάχιστον 
αντίστοιχες λειτουργίες με το ισχύον 
προϊόν χονδρικής πρόσβασης.

Εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία έχει στο 
παρελθόν επιβάλει σε έναν φορέα 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 
και 12 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, 
υποχρεώσεις παροχής χονδρικής 
πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς 
αξιολογεί κατά πόσο θα ήταν κατάλληλη 
και αναλογική η επιβολή ή η προσθήκη
μιας υποχρέωσης παροχής ενός 
ευρωπαϊκού προϊόντος εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης το οποίο παρέχει 
τουλάχιστον αντίστοιχες λειτουργίες με το 
ισχύον προϊόν χονδρικής πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 558
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 ή 3, του αν πρέπει να 
επιβληθεί ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης αντί κάποιου 
άλλου προϊόντος παροχής χονδρικής 
πρόσβασης, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα που 
δημιουργούνται από συγκλίνουσες 
κανονιστικές προϋποθέσεις σε όλη την 
Ένωση όσον αφορά τα μέτρα 
αποκατάστασης της παροχής χονδρικής 
πρόσβασης, την τρέχουσα και μελλοντική 
κατάσταση του ανταγωνισμού που 
βασίζεται στις υποδομές και την εξέλιξη 
των συνθηκών της αγοράς προς την 
παροχή ανταγωνιστικών δικτύων επόμενης 
γενιάς, τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα 
εκμετάλλευσης που έχει οριστεί ως έχων 

Κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 ή 3, του αν πρέπει να 
επιβληθεί ένα ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης αντί κάποιου 
άλλου προϊόντος παροχής χονδρικής 
πρόσβασης, η εθνική ρυθμιστική αρχή 
λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα που 
δημιουργούνται από συγκλίνουσες 
κανονιστικές προϋποθέσεις σε όλη την 
Ένωση όσον αφορά τα μέτρα 
αποκατάστασης της παροχής χονδρικής 
πρόσβασης, την τρέχουσα και μελλοντική 
κατάσταση του ανταγωνισμού που 
βασίζεται στις υποδομές και την εξέλιξη 
των συνθηκών της αγοράς προς την 
παροχή ανταγωνιστικών δικτύων επόμενης 
γενιάς, τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα 
εκμετάλλευσης που έχει οριστεί ως έχων 
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σημαντική ισχύ στην αγορά και από τους 
αιτούντες πρόσβαση, και την περίοδο 
απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων.

σημαντική ισχύ στην αγορά και από τους 
αιτούντες πρόσβαση, και την περίοδο 
απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων. 
Ωστόσο, δεν θα δίνεται προτεραιότητα 
στα ευρωπαϊκά προϊόντα εικονικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης όταν είναι 
διαθέσιμη η φυσική αδεσμοποίητη 
πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 559
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 560
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 561
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 562
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 563
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 564
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα 
πρόσβασης

Μέτρα σχετικά με τα προϊόντα πρόσβασης 
υψηλής ποιότητας για την παροχή 
υπηρεσιών επικοινωνίας σε επιχειρήσεις 
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σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 565
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016, εκτελεστικές πράξεις για 
τον καθορισμό ομοιόμορφων τεχνικών και 
μεθοδολογικών κανόνων για την 
εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προϊόντος 
εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά 
την έννοια του άρθρου 17 και του 
παραρτήματος Ι σημείο 1, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τις παραμέτρους που 
καθορίζονται σε αυτά και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ισοδυναμία της 
λειτουργίας ενός τέτοιου προϊόντος 
παροχής εικονικής χονδρικής πρόσβασης 
σε δίκτυα επόμενης γενιάς με τη 
λειτουργία ενός προϊόντος φυσικής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016, εκτελεστικές πράξεις για 
τον καθορισμό ομοιόμορφων αρχών για 
τον ορισμό και την ανάλυση των αγορών 
χονδρικής για την παροχή ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υψηλής ποιότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), καθώς και 
συνεκτικών προδιαγραφών για έννομη 
προστασία που ικανοποιεί τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων στις εν λόγω αγορές 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 566
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

διαγράφεται
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ομοιόμορφων τεχνικών και 
μεθοδολογικών κανόνων για την 
εφαρμογή ενός ή περισσότερων 
ευρωπαϊκών προϊόντων πρόσβασης κατά 
την έννοια των άρθρων 17 και 19 και του 
παραρτήματος Ι σημεία 2 και 3, και του 
παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα κριτήρια και τις παραμέτρους 
που καθορίζονται σε αυτά. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 567
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών 
κανόνων για την εφαρμογή ενός ή 
περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων 
πρόσβασης κατά την έννοια των άρθρων 
17 και 19 και του παραρτήματος Ι σημεία 
2 και 3, και του παραρτήματος ΙΙ, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις 
παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 
ομοιόμορφων τεχνικών και μεθοδολογικών 
κανόνων για την εφαρμογή ενός ή 
περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων 
πρόσβασης κατά την έννοια των άρθρων 
17 και του παραρτήματος Ι σημεία 2 και 3, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια και τις 
παραμέτρους που καθορίζονται σε αυτά. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 568
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναρμονισμένα δικαιώματα των τελικών 
χρηστών

Δικαιώματα των χρηστών στην ανοικτή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο

Or. en

Τροπολογία 569
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχονται από μια 
επιχείρηση εγκαταστημένη σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος δεν περιορίζεται από τις 
δημόσιες αρχές.

1. Οι ψηφιακές ελευθερίες και το 
διασυνοριακό εμπόριο συμβαδίζουν 
προκειμένου να δημιουργηθούν και να 
βελτιστοποιηθούν οι επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
και η προστασία του καταναλωτή στην 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Η
ελευθερία των τελικών χρηστών να 
χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχονται από μια 
επιχείρηση εγκαταστημένη σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος δεν περιορίζεται από τις 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το ανεπίσημο έγγραφο του διατλαντικού διαλόγου (ΔΔΝ) «Cyber security and 
Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action» (Ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και θέματα διαδικτύου – Θέσπιση πλαισίου για διατλαντική δράση).

Τροπολογία 570
Petra Kammerevert
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχονται από μια 
επιχείρηση εγκαταστημένη σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος δεν περιορίζεται από τις 
δημόσιες αρχές.

1. Το δικαίωμα των τελικών χρηστών να 
χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες 
στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχονται από μια 
επιχείρηση εγκαταστημένη σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος δεν περιορίζεται από τις 
δημόσιες αρχές.

Or. de

Τροπολογία 571
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
κατοικίας τους εκτός εάν οι εν λόγω 
διαφορές αιτιολογούνται με αντικειμενικά 
κριτήρια.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου 
κατοικίας τους εκτός εάν οι εν λόγω 
διαφορές αιτιολογούνται με αντικειμενικά 
κριτήρια. Διασφαλίζεται απεριόριστη 
πρόσβαση σε ανοιχτό διαδίκτυο και 
ελεύθερη ροή πληροφοριών και σχετικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 572
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του τόπου
κατοικίας τους εκτός εάν οι εν λόγω 
διαφορές αιτιολογούνται με αντικειμενικά 
κριτήρια.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 
καμία διακριτική απαίτηση ή όρο παροχής 
πρόσβασης ή χρήσης σε τελικούς χρήστες 
βάσει της εθνικότητας ή του κράτους 
μέλους κατοικίας τους εκτός εάν οι εν 
λόγω διαφορές αιτιολογούνται με 
αντικειμενικά κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 573
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τα 
τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες 
επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων·
β) όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τις 
ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών 
κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS), αντίστοιχα, που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012.

Or. en
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Τροπολογία 574
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τα 
τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες 
επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων·
β) όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τις 
ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών 
κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS), αντίστοιχα, που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά διεθνών κλήσεων έχει απελευθερωθεί από το 2007 καθώς, ήδη από τότε, θεωρούνταν 
ανταγωνιστική. Έκτοτε, η αγορά έχει γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική, με πακέτα λεπτών, ενιαίες 
χρεώσεις και φορείς εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MVNO) που παρέχουν 
εναλλακτικές προσφορές, συνοδευόμενες από φωνητικές υπηρεσίες μέσω Πρωτοκόλλου 
Διαδικτύου (VoIP), όπως το Skype, γεγονός που καθιστά εφικτές ακόμα και τις δωρεάν κλήσεις 
σε όλο τον κόσμο. Επομένως, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ρύθμισης της εν λόγω αγοράς.

Τροπολογία 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν εφαρμόζουν υψηλότερη 
τιμολόγηση για ενδοενωσιακές 
επικοινωνίες που καταλήγουν σε άλλο 
κράτος μέλος, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται 
με αντικειμενικά κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τις 
υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας σε 
εγχώριο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 577
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η τιμολόγηση πραγματοποιείται τόσο 
στο νόμισμα του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένει ο τελικός χρήστης όσο και 
σε ευρώ ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια και να διευκολύνεται η 
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σύγκριση των τιμολογίων.

Or. ro

Τροπολογία 578
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο 
BEREC θα εγκρίνει μια ενιαία τιμή για τα 
τέλη τερματισμού σταθερών και κινητών 
επικοινωνιών, τα οποία θα υπολογίζονται 
σύμφωνα με τη σύσταση C(2009) 3359 
τελικό της 7.5.2009 σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση των τελών 
τερματισμού σταθερών και κινητών 
επικοινωνιών στην ΕΕ.
Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα 
διασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που έχουν οι ίδιες ορίσει 
ότι διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά 
στις αγορές τερματισμού φωνητικών 
κλήσεων χονδρικής σε μεμονωμένα 
δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα έπειτα από 
ανάλυση αγοράς που διεξάγεται σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/140/ΕΚ θα 
επιβάλλουν τα τέλη τερματισμού που 
καθορίζονται από τον BEREC στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 579
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελευθερία παροχής και χρήσης ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εύλογη 
διαχείριση της κίνησης

Ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
εξειδικευμένη υπηρεσία και εύλογη και 
αιτιολογημένη διαχείριση της κίνησης 
δεδομένων

Or. de

Τροπολογία 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελευθερία παροχής και χρήσης ανοικτής
πρόσβασης στο διαδίκτυο, και εύλογη 
διαχείριση της κίνησης

Ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και εύλογη 
διαχείριση της κίνησης

Or. en

Τροπολογία 581
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν ούτε 
αποτρέπουν τη χρήση οιουδήποτε 
τερματικού εξοπλισμού από τους τελικούς 
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χρήστες που ως στόχο έχει την πρόσβαση 
και τη διανομή πληροφοριών και 
περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό δεν θίγει 
τα δικαιώματα των κρατών μελών να 
χορηγούν μεμονωμένα δικαιώματα 
χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ.
Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα των τελικών χρηστών να 
εκτελούν οποιαδήποτε εφαρμογή, 
αξιοποιώντας τη λειτουργία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας του διαδικτύου, χωρίς 
κανέναν περιορισμό ως προς το 
περιεχόμενο που ανταλλάσσεται, εκτός 
εάν πρόκειται για την εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κίνησης ή 
δικαστικής απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 582
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο 
εξασφαλίζεται σε ευρύτατο βαθμό 
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 14 
προκειμένου να δοθεί στους τελικούς 
χρήστες η δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση και να διανέμουν κάθε
πληροφορία και περιεχόμενο της επιλογής 
τους, να εκτελούν εφαρμογές και να 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες και τερματικό 
εξοπλισμό της επιλογής τους μέσω της 
υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ανεξαρτήτως της πηγής ή του 
προορισμού αυτών των πληροφοριών, 
των περιεχομένων, των εφαρμογών ή των 
υπηρεσιών.
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Στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
πρόσβασης επιβάλλεται γενική 
υποχρέωση μεταφοράς δεδομένων 
σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης 
προσπάθειας.

Or. de

Τροπολογία 583
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Προκειμένου να διασφαλιστεί η γνήσια 
ελευθερία επιλογής των χρηστών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν 
εισάγουν διακρίσεις, δεν περιορίζουν ούτε 
επεμβαίνουν στη μετάδοση της κίνησης 
στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 584
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν 
πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες 
και περιεχόμενο, να εκτελούν και να 
παρέχουν εφαρμογές και υπηρεσίες και να 
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υπηρεσίες της επιλογής τους μέσω της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

χρησιμοποιούν συσκευές της επιλογής 
τους μέσω της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν 
εισάγουν διακρίσεις, δεν περιορίζουν ούτε 
επεμβαίνουν στη μετάδοση της κίνησης 
στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 586
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο, να εκτελούν 
εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες ή συσκευές της επιλογής τους 
μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με την αρχή της 
δικτυακής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 588
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 589
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία της εν λόγω διάταξης είναι ασαφής. Όπως είναι φυσικό, οι χρήστες είναι 
ελεύθεροι να συνάπτουν συμβάσεις. Επιπλέον, αν οι εν λόγω συμβάσεις μεριμνούν για όγκους 
δεδομένων, ταχύτητες ή, π.χ., χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών, είναι αποκλειστικά 
ζήτημα προσφοράς και ζήτησης και δεν απαιτεί ρύθμιση.

Τροπολογία 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο διαφημίζουν 
τον ελάχιστο εγγυημένο όγκο δεδομένων 
και την ελάχιστη εγγυημένη ταχύτητα που 
μπορούν να παρέχουν και όχι τη μέγιστη 
ταχύτητα. 
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Τροπολογία 591
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 592
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. Οι χρήστες πρέπει να δίνουν τη 
ρητή συγκατάθεσή τους για τη σύναψη 
των συμφωνιών αυτών, εφόσον 
ενημερώνονται προηγουμένως. Σύμφωνα
με τις εν λόγω συμφωνίες, οι τελικοί 
χρήστες είναι ελεύθεροι να επωφελούνται 
από τυχόν προσφορές των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
στο διαδίκτυο.
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Τροπολογία 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της δικτυακής ουδετερότητας, οι τελικοί 
χρήστες είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες σχετικά με τους όγκους 
δεδομένων και τις ταχύτητες με παρόχους 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχουν ελεύθερα 
και ρητά την εν πλήρει επιγνώσει 
συγκατάθεσή τους, και να επωφελούνται 
από τυχόν προσφορές των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 594
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν 
ελεύθερα τη ρητή, ειδική και εν πλήρει 
επιγνώσει συναίνεσή τους, οι τελικοί 
χρήστες είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες σχετικά με τους όγκους 
δεδομένων και τις ταχύτητες με παρόχους 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
να επωφελούνται από τυχόν προσφορές 
των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
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Τροπολογία 595
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν 
ελεύθερα τη ρητή, ειδική και εν πλήρει 
επιγνώσει συναίνεσή τους, οι τελικοί 
χρήστες είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες σχετικά με τους όγκους 
δεδομένων και τις ταχύτητες με παρόχους 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
να επωφελούνται από τυχόν προσφορές 
των παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών 
και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 596
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de



AM\1013978EL.doc 71/238 PE526.176v01-00

EL

Τροπολογία 597
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 598
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τις συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες, δεν 
επιτρέπεται η απαλοιφή συγκεκριμένου 
περιεχομένου, υπηρεσιών ή εφαρμογών 
από τον όγκο κατανάλωσης ή η εξαίρεσή 
τους με στραγγαλισμό μετά την 
κατανάλωση του συμφωνημένου όγκου 
δεδομένων.

Or. de
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Τροπολογία 599
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Απαγορεύονται οι περιορισμοί που 
επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά 
την πρόσβαση σε δίκτυα επικοινωνιών, 
περιεχόμενο, εφαρμογές, υπηρεσίες ή 
παροχές υπηρεσιών, που προκύπτουν από 
τη χρήση τερματικού εξοπλισμού από τον 
τελικό χρήστη, ο οποίος δεν παρέχεται ή 
δεν συνιστάται από τον πάροχο.

Or. de

Τροπολογία 600
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών μπορούν να 
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες με 
βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών πέραν 
των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι η προσφορά 
αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή 
των επιδόσεων, της οικονομικής 
προσιτότητας ή της ποιότητας αυτών.

Ως εκ τούτου, η στήριξη εξειδικευμένων 
υπηρεσιών εκ μέρους των τελικών 
χρηστών, των παρόχων εφαρμογών και 
των παρόχων εμποριών υπηρεσιών 
πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση που 
να μην εισάγει διακρίσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη το συμπέρασμα του BEREC ότι ο έλεγχος των χρηστών πρέπει να προέχει όπου 
είναι δυνατό, είναι σημαντικό να αποσαφηνίσει ο κανονισμός ότι οι τελικοί χρήστες, οι πάροχοι 
εφαρμογών και οι πάροχοι εμπορικών υπηρεσιών δεν αντιμετωπίζουν μη βέλτιστες συνθήκες 
και ποιότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ώστε να υποχρεωθούν να συνάψουν σύμβαση για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η στήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών πρέπει, συνεπώς, να είναι 
απολύτως εθελοντική.

Τροπολογία 601
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή οι πάροχοι
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
δύνανται να προσφέρουν σε ένα 
περιορισμένο αριθμό χρηστών με 
ελεγχόμενη πρόσβαση, την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω ενός 
κλειστού δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο του διαδικτύου ή να έχουν 
ίδιες λειτουργικές δυνατότητες με 
περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες του 
ανοικτού διαδικτύου.

Or. de

Τροπολογία 602
Jürgen Creutzmann

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

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό και οι πάροχοι
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
είναι ελεύθεροι να παρέχουν στους 
τελικούς χρήστες εξειδικευμένες 
υπηρεσίες με βελτιωμένη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η παροχή των 
οποίων δεν επηρεάζει με 
επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο τη 
γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις εν λόγω 
εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση προκειμένου να τεθούν τα στοιχεία σε λογική σειρά, δηλαδή, πρώτα οι πάροχοι 
είναι ελεύθεροι να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και, εφόσον το πράξουν, στη συνέχεια οι 
χρήστες θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να επωφεληθούν από αυτές. Και πάλι, εκείνο που 
έχει σημασία δεν είναι το γεγονός ότι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
υπηρεσίες - εφόσον κάτι τέτοιο θα συνέβαινε ακόμα και χωρίς την παρούσα διάταξη. 
Αντιθέτως, εκείνο που έχει σημασία είναι να τονιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να 
εφαρμόζονται από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι 
να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Όταν οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται με 
τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ο εν λόγω πάροχος 
εξασφαλίζει ότι η βελτιωμένη ποιότητα 
υπηρεσιών δεν αποβαίνει εις βάρος της 
απόδοσης, της οικονομικής προσιτότητας 
ή της ποιότητας των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες δεν 
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος 
περιεχομένου, υπηρεσιών ή εφαρμογών 
από άλλες πηγές που ανταγωνίζονται τις 
δικές τους εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 605
Patrizia Toia
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι 
να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
υπονομεύει τη συνολική ποιότητα της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, εκτός εάν 
συντρέχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης 
ή λόγω αιτιολογημένης πραγματικής 
ανάγκης.

Or. it

Τροπολογία 606
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι 
να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες με βελτιωμένη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 607
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να 
συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 608
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 609
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και με τις προηγούμενες διατάξεις, η προστιθέμενη αξία της πρώτης πρότασης είναι 
ασαφής, καθώς οι πάροχοι είναι ούτως ή άλλως ελεύθεροι να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ 
τους για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το σημαντικό στοιχείο της μη υποβάθμισης 
των γενικών υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ενσωματώθηκε στην τροπολογία της 
προηγούμενης παραγράφου.

Τροπολογία 610
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης 
ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
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την γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα της 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω 
του δικτύου τους είναι πάντοτε διαφανές 
και δεν επηρεάζει την γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο από 
πλευράς απόδοσης, οικονομικής 
προσιτότητας και διαθεσιμότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να διατηρήσουν 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο με 
επαρκή χωρητικότητα και ποιότητα ώστε 
να καλύπτονται οι διαφημιζόμενες 
ταχύτητες διαδικτύου που προσφέρονται 
στους τελικούς χρήστες χωρίς 
συμφόρηση.
Προκειμένου να μπορέσουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να αξιολογήσουν μια 
τέτοια πιθανή υποβάθμιση, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό καθιστούν διαθέσιμες, κατόπιν 
αιτήματος, ακριβείς πληροφορίες 
διευκρινίζοντας με ποιον τρόπο 
κατανέμεται η χωρητικότητα στα δύο 
είδη υπηρεσιών, και, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, παρέχουν αιτιολόγηση 
σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν ώστε 
να αποτραπεί η υποβάθμιση των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο από 
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 611
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι ελεύθεροι 

Όταν συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες με 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ο πάροχος εξασφαλίζει ότι η 
βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι 
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να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους για 
τη μετάδοση των σχετικών όγκων 
δεδομένων ή κίνησης ως εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική 
χωρητικότητα. Η παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών δεν επηρεάζει κατά 
επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο την 
γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

πάροχοι εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι 
οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων ή παρόχους 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεν 
επιτρέπεται να κάνουν διάκριση σε βάρος 
παρόχων που εξαρτώνται από την 
υπηρεσία μεταφοράς του φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου, και υποχρεούνται 
να χρεώνουν τη μεταφορά με διαφάνεια 
και σε τιμές σύμφωνες με τις τιμές της 
αγοράς. 

Or. de

Τροπολογία 612
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επίσης, δεν 
επηρεάζει τα υφιστάμενα και γενικώς 
αποδεκτά τεχνικά πρότυπα και την 
περαιτέρω εξέλιξή τους. Οι 
εξειδικευμένες υπηρεσίες επιτρέπονται 
μόνον όταν υφίσταται αποδεδειγμένα 
τεχνική και πρακτική ανάγκη για αυτές 
που υπερβαίνει το ατομικό οικονομικό 
συμφέρον, για τη δυνατότητα παροχής 
κρίσιμων εφαρμογών σε πραγματικό 
χρόνο ή εφαρμογών που απαιτούν 
ιδιαίτερη ασφάλεια σε ορισμένη 
ποιότητα.

Or. de

Τροπολογία 613
Sabine Verheyen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών μπορούν να 
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους 
τελικούς χρήστες εφόσον οι υπηρεσίες 
αυτές παρέχονται επιπροσθέτως της 
υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, σε επίπεδο ποιότητας που να 
αντικατοπτρίζει την τεχνική πρόοδο, και 
εφόσον δεν επηρεάζουν τις γενικές 
επιδόσεις, την οικονομική προσιτότητα ή 
την ποιότητα των υπηρεσιών ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι 
εξειδικευμένες υπηρεσίες παρέχονται 
μόνο εάν η χωρητικότητα δικτύου 
επαρκεί για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών, επιπροσθέτως της ανοικτής
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η στήριξη 
διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκ μέρους 
των τελικών χρηστών ή των παρόχων 
περιεχομένου και εφαρμογών πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση που να μην 
εισάγει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 614
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών μπορούν να 
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, 
εφόσον οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και δεν αποβαίνουν εις 
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των σχετικών όγκων δεδομένων ή 
κίνησης ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
κατά επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο 
την γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

βάρος της οικονομικής προσιτότητας ή 
της ποιότητας αυτών.

Or. en

Τροπολογία 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης 
εντός κλειστών δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ως εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική χωρητικότητα, 
οι οποίες δεν είναι ίδιες από λειτουργικής 
άποψης με τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες μέσω της δημόσιας υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
την ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο. Όταν η χωρητικότητα του 
δικτύου διαμοιράζεται μεταξύ υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, ο πάροχος 
των υπηρεσιών αυτών δημοσιεύει σαφή 
και αναμφίσημα κριτήρια βάσει των 
οποίων διαμοιράζεται η χωρητικότητα 
του δικτύου.
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Or. en

Τροπολογία 616
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης 
ως εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα. Η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν επηρεάζει 
κατά επαναλαμβανόμενο ή συνεχή τρόπο 
την γενική ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η στήριξη 
εμπορικών προσφορών για εξειδικευμένες 
υπηρεσίες εκ μέρους των τελικών 
χρηστών ή των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών πρέπει να 
γίνεται σε εθελοντική βάση που να μην 
εισάγει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 617
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς

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

πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών, και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ 
τους για τη μετάδοση των σχετικών όγκων 
δεδομένων ή κίνησης ως εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική χωρητικότητα. 
Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 618
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 619
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 620
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 621
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
πρόσβασης που προσφέρουν ή διαθέτουν 
ταυτόχρονα στην αγορά εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υπόκεινται στην υποχρέωση 
προσφοράς υπηρεσίας ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με το 
άρθρο 2 σημείο 14. Δεν επιτρέπεται να 
προβαίνουν σε διακρίσεις σε βάρος άλλων 
παρόχων περιεχομένων που εξαρτώνται 
από υπηρεσίες μεταφοράς του φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου και υποχρεούνται 
να χρεώνουν τη μεταφορά με διαφάνεια 
και σε τιμές σύμφωνες με τις τιμές της 
αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 622
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου οι εθνικές αρχές να είναι σε 
θέση να εκτιμήσουν μια τέτοια πιθανή 
ουσιαστική ζημία, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτήματος, ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
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με τις χωρητικότητες που έχουν 
εκχωρηθεί στα δύο είδη υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 623
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κάθετα οργανωμένοι πάροχοι 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δεν εισάγουν καμία διάκριση εις βάρος 
της κυκλοφορίας που δημιουργείται από 
τους παρόχους περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο, 
υπηρεσίες ή εφαρμογές ανταγωνιστικές 
προς τις δικές τους υπηρεσίες ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 
αποκλειστικών συμφωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 624
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τη 
νομιμότητα των μεταδιδόμενων 
πληροφοριών, περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τη 
νομιμότητα των μεταδιδόμενων 
πληροφοριών, περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας νομοθετικής διάταξης ως βάσης για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, θα άνοιγε τον δρόμο για την εισαγωγή δυσμενών διακρίσεων, για την υποβάθμιση 
ή παρεμπόδιση περιεχομένου που θεωρείται παράνομο σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική 
νομοθεσία. Τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσανάλογα το δικαίωμα των 
τελικών χρηστών στο απόρρητο των επικοινωνιών, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων.

Τροπολογία 626
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τη 
νομιμότητα των μεταδιδόμενων 
πληροφοριών, περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 627
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι τελικοί χρήστες και οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας 
μέσων ενημέρωσης και της βιομηχανίας 
πολιτισμού καθώς και των κυβερνήσεων 
σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνουν πλήρεις 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 20
παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 3
και το άρθρο 21α της οδηγίας 
2002/22/EΚ, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τυχόν 
εφαρμοζόμενα εύλογα μέτρα διαχείρισης 
της κίνησης, τα οποία ενδέχεται να 
επηρεάζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, περιεχόμενο, εφαρμογές και 
υπηρεσίες, καθώς και τη διανομή αυτών, 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 628
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 629
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν της ελευθερίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
εισάγοντας διακρίσεις, περιορίζοντας ή 
επεμβαίνοντας με άλλον τρόπο στη 
μετάδοση της κίνησης στο διαδίκτυο,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι 
αναγκαία η εφαρμογή εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κίνησης ή η εφαρμογή 
δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης θεωρούνται
εύλογα όταν εφαρμόζονται με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
κίνησης στο δίκτυο, προκειμένου να 
διατηρηθούν η ακεραιότητα και η 
ασφάλεια του δικτύου και να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η διαχείριση της 
κίνησης στο δίκτυο σε αποδεδειγμένες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις οξείας 
συμφόρησης, υπό τον όρο ότι ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. 
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αποδειχθεί 
ότι συμμορφώνονται με τα γενικά 
κριτήρια της συνάφειας, της 
αναλογικότητας, της αποδοτικότητας, 
της μη διάκρισης μεταξύ των μερών και 
της διαφάνειας, και ότι συνάδουν με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων.
Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en
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Justification

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Τροπολογία 630
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να περιορίσουν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην
παράγραφο 1:

α) διαγράφοντας, παρεμποδίζοντας, 
επιβραδύνοντας, υποβαθμίζοντας ή 
εισάγοντας διακρίσεις έναντι 
συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών, 
υπηρεσιών ή τερματικού εξοπλισμού ή 
συγκεκριμένων κατηγοριών αυτών,
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β) δίνοντας προτεραιότητα σε 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές, 
υπηρεσίες ή τερματικό εξοπλισμό ή 
συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών, ή
γ) μέσω ειδικών συμφωνιών καθορισμού 
των τιμών με τον τελικό χρήστη, που 
κάνουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, εφαρμογές, υπηρεσίες ή 
τερματικό εξοπλισμό ή συγκεκριμένες 
κατηγορίες αυτών να φαίνεται λιγότερο 
ελκυστική από οικονομική άποψη,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι 
αναγκαία η εφαρμογή αιτιολογημένων και
εύλογων μέτρων διαχείρισης της κίνησης 
των δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα είναι 
διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά και 
απαραίτητα για τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 631
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν τις ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
περιορίζοντας ή άλλως επηρεάζοντας τη 
μεταφορά της κίνησης στο διαδίκτυο, 
όπως π.χ. μέσω παρεμπόδισης, 
επιβράδυνσης, υποβάθμισης ή εισαγωγής 
διακρίσεων, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου είναι αναγκαία η εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κίνησης. Τα 
εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης δεν 
εφαρμόζονται κατά τρόπο που να 
στοχεύει στο περιεχόμενο ή τις εφαρμογές 
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συγκεκριμένων παρόχων ή να το 
υποβαθμίζει. Τα εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης είναι διαφανή, 
αμερόληπτα, αναλογικά και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
επεξεργασία δεδομένων για τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν της ελευθερίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας, περιορίζοντας ή 
εισάγοντας διακρίσεις έναντι 
συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
είναι αναγκαία η εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κίνησης ή η 
εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Τα 
μέτρα διαχείρισης της κίνησης θεωρούνται 
εύλογα όταν εφαρμόζονται με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
κίνησης στο δίκτυο, προκειμένου να 
διατηρηθούν η ακεραιότητα και η 
ασφάλεια του δικτύου και να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η διαχείριση της 
κίνησης στο δίκτυο σε αποδεδειγμένες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις οξείας 
συμφόρησης, υπό τον όρο ότι ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. 
Τα μέτρα αυτά είναι διαφανή, αμερόληπτα 
και αναλογικά.

Or. en
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Τροπολογία 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο διαχειρίζονται κάθε κίνηση στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με την αρχή της 
δικτυακής ουδετερότητας, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά, υπόκεινται σε σαφείς, 
κατανοητούς και προσβάσιμους 
μηχανισμούς έννομης προστασίας και 
απαραίτητα για τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 634
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 

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

εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης.

Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αποδειχθεί 
ότι συμμορφώνονται με τα γενικά 
κριτήρια της συνάφειας, της 
αναλογικότητας, της αποδοτικότητας, 
της μη διάκρισης μεταξύ των μερών και 
της διαφάνειας, και ότι συνάδουν με την 
υφιστάμενη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων.
Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης 
είναι διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά και 
απαραίτητα για τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 635
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν παρεμποδίζουν, 
επιβραδύνουν ή εισάγουν διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:
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κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:

Or. fr

Τροπολογία 636
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Επιπλέον, τα μέτρα διαχείρισης 
της κυκλοφορίας των δεδομένων δεν 
εφαρμόζονται με τρόπο που να 
συνεπάγεται διακρίσεις εις βάρος 
υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς εκείνη 
που προσφέρει ο πάροχος πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.
Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης 
είναι διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά

Or. en

Τροπολογία 637
Gunnar Hökmark



AM\1013978EL.doc 97/238 PE526.176v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 638
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν το δικαίωμα
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας, τροποποιώντας ή 
εισάγοντας διακρίσεις έναντι 
συγκεκριμένου περιεχομένου, εφαρμογών 
ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
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υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:

αυτών, εκτός από ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα και 
αυστηρά αναλογικά και απαραίτητα για τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 639
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο δεν περιορίζουν το δικαίωμα
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης της 
κίνησης. Τα εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, 
αναλογικά και απαραίτητα για τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 640
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 641
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 
ταχυτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
περιορίζουν της ελευθερίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, 
υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 

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

ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων κατηγοριών 
αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
είναι αναγκαία η εφαρμογή εύλογων 
μέτρων διαχείρισης της κίνησης. Τα 
εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης 
είναι διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά και 
απαραίτητα, ιδίως, για τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστερη διατύπωση και εισαγωγή του καταλόγου με τους λόγους διαχείρισης της κίνησης. 
Δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν θα υπάρξει ανάγκη για διαχείριση της κίνησης σε άλλες 
περιπτώσεις στο μέλλον. Εφόσον στον κανονισμό έχουν ενταχθεί πολλά επίπεδα διασφαλίσεων 
όσον αφορά τη διαχείριση της κίνησης, η παράθεση μη εξαντλητικού καταλόγου δεν φαίνεται να 
επιτρέπει τυχόν παραβιάσεις.

Τροπολογία 642
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 643
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 644
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του νέου άρθρου 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 646
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή δικαστικής απόφασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μέτρο διαχείρισης της κίνησης δεν μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή της ευθύνης ενός 
παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε 
δικαιούται να εφαρμόσει μια νομοθετική διάταξη ή να αποτρέψει ή να παρεμποδίσει ένα 
σοβαρό αδίκημα. Αυτό πραγματοποιείται από έναν δικαστή προκειμένου να κατοχυρωθεί το 
κράτος δικαίου.

Τροπολογία 647
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή δικαστικής απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 648
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή 
δικαστικής απόφασης·

Or. en
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Τροπολογία 649
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή 
δικαστικής απόφασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για τα μέτρα αυτά απαιτείται πάντοτε είτε νομική βάση είτε 
δικαστική απόφαση.

Τροπολογία 650
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 651
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του νέου άρθρου 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 653
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 654
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 655
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 656
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 657
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 658
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του νέου άρθρου 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 660
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών σε τελικούς 
χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 661
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών σε τελικούς 
χρήστες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γενική πρακτική των παρόχων να φιλτράρουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Στην πράξη, δεν 
είναι εφικτό να ζητείται η ρητή συμφωνία των μεμονωμένων χρηστών.

Τροπολογία 662
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης σε 
τελικούς χρήστες που έχουν δώσει 
εθελουσίως τη ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει συγκατάθεσή τους εκ των 
προτέρων για την εφαρμογή παρόμοιων 
περιοριστικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 663
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες που 
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους εκ των 
προτέρων για την εφαρμογή παρόμοιων 
περιοριστικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 664
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 665
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του νέου άρθρου 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 667
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το μετριασμό των επιπτώσεων 
προσωρινής και έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου, κυρίως μέσω μέτρων 
ανεξαρτήτως εφαρμογής ή, όταν τα εν 
λόγω μέτρα δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά, μέσω μέτρων για 
συγκεκριμένη εφαρμογή, εφόσον ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η δικτυακή ουδετερότητα, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου 
επιλύει αρχικά τη συμφόρηση διασφαλίζοντας ότι δεν εισάγονται διακρίσεις για καμία 
συγκεκριμένη εφαρμογή διαδικτύου, κανένα περιεχόμενο ή υπηρεσία.

Τροπολογία 668
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ



AM\1013978EL.doc 111/238 PE526.176v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το μετριασμό των επιπτώσεων 
προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου, κυρίως μέσω μέτρων 
ανεξαρτήτως εφαρμογής ή, όταν τα εν 
λόγω μέτρα δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά, μέσω μέτρων για 
συγκεκριμένη εφαρμογή, εφόσον ανάλογοι
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Or. en

Τροπολογία 669
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το μετριασμό των επιπτώσεων 
προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου, κυρίως μέσω μέτρων 
ανεξαρτήτως εφαρμογής ή, όταν τα εν 
λόγω μέτρα δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά, μέσω μέτρων για 
συγκεκριμένη εφαρμογή, εφόσον ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Or. en

Τροπολογία 670
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
προσωρινής και έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου εφόσον το σύνολο του 
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αντιμετωπίζονται ισότιμα. περιεχομένου, των εφαρμογών και των 
υπηρεσιών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με 
την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας.

Or. de

Τροπολογία 671
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 672
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου εφόσον ανάλογοι τύποι κίνησης 
αντιμετωπίζονται ισότιμα, αποφεύγοντας, 
κατά το δυνατόν, τα μέτρα που εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ εφαρμογών, 
περιεχομένων, υπηρεσιών ή συσκευών.

Or. es

Τροπολογία 673
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση, όλως παραδόξως, οι πάροχοι μπορούσαν απλώς να 
μετριάσουν την ήδη υφιστάμενη συμφόρηση, όχι όμως να λάβουν μέτρα για την εξαρχής 
αποφυγή της. Δεν πρέπει να αποκλείονται τα μέτρα προφύλαξης και τα προληπτικά μέτρα.

Τροπολογία 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 675
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
προσωρινής ή έκτακτης συμφόρησης 

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

συμφόρησης δικτύου εφόσον ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Or. fr

Τροπολογία 676
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 677
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν εάν οι πρακτικές στην 
αγορά τους σέβονται τα εν λόγω κριτήρια, 
ιδίως εάν τα μέτρα εύλογης διαχείρισης 
της κίνησης συνεπάγονται μόνο την 
επεξεργασία δεδομένων που είναι 
απαραίτητη και αναλογική για την 
επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο. Προς το σκοπό 
αυτό ιδίως:
α) εντέλλονται να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν εκθέσεις τακτικά σχετικά με 
τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης 
στο διαδίκτυο και τις πολιτικές χρήσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δικτυακή 
ουδετερότητα, να αξιολογηθούν οι 
πιθανές επιπτώσεις των 
προαναφερθεισών πρακτικών και 
πολιτικών στα θεμελιώδη δικαιώματα, να
διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
επαρκούς ποιότητας και η εκχώρηση 
ικανοποιητικού επιπέδου χωρητικότητας 
δικτύου στο διαδίκτυο. Η υποβολή 
εκθέσεων πρέπει να γίνεται με ανοιχτό 
και διαφανή τρόπο και οι εκθέσεις 
διατίθενται ελεύθερα στο κοινό·
β) εφαρμόζουν κατάλληλες, σαφείς, 
ανοιχτές και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των καταγγελιών για τη 
δικτυακή ουδετερότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής·
γ) ανταποκρίνονται στις καταγγελίες σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να επιβάλουν κυρώσεις για 
την παραβίαση της αρχής της 
ουδετερότητας του δικτύου.
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Οι εν λόγω αρχές πρέπει να έχουν τους 
απαραίτητους πόρους για να 
ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα 
καθήκοντα με έγκαιρο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Σε συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, παρακολουθούν επίσης τις
επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία, τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο κοινό, την 
Επιτροπή και τον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) για την 
παρακολούθηση και τα πορίσματά τους.
Η Επιτροπή καθορίζει, έπειτα από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους 
και σε συνεργασία με τον BEREC, 
περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζουν ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 679
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ο BEREC, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή 
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συνεργασία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή εύλογων μέτρων διαχείρισης 
της κίνησης, κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός τού τι συνιστά εύλογη ή αποδεκτή/αναγκαία διαχείριση της κίνησης μεταβάλλεται 
διαχρονικά, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και αυξάνεται η 
χωρητικότητα του δικτύου. Είναι, κατά συνέπεια, προτιμότερο η καθοδήγηση σχετικά με το τι 
συνιστά «εύλογη διαχείριση κίνησης» να παράγεται (και να ενημερώνεται) από εκείνους που 
βρίσκονται εγγύτερα στις αγορές, δηλαδή τις ρυθμιστικές αρχές που λειτουργούν συλλογικά 
μέσω του BEREC.

Τροπολογία 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο. Κατά συνέπεια, όλες οι 
τεχνικές επιθεώρησης ή ανάλυσης 
δεδομένων συνάδουν με τη νομοθεσία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων. Κατά κανόνα, οι τεχνικές 
αυτές θα πρέπει να εξετάζουν μόνο τις 
πληροφορίες κεφαλίδας.

Or. en

Τροπολογία 681
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο. Η επεξεργασία δεδομένων 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με 
το περιεχόμενο της επικοινωνίας στην 
οποία έχουν πρόσβαση οι τελικοί χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης δεν βασίζονται σε κάποια παρεμβατική τεχνική εποπτείας της 
επικοινωνίας όπως η Επιθεώρηση πακέτων εις βάθος (Deep Packet Inspection -DPI). Η εν 
λόγω διάταξη είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία των ελευθεριών των ευρωπαίων 
πολιτών όσον αφορά το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής τους και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 682
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν διεξάγεται έλεγχος πακέτων πέραν 
του ελέγχου των κεφαλίδων των πακέτων 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 683
Petra Kammerevert
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 32, προκειμένου να 
καθορίζει, με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια, τα αναγκαία τεχνικά κριτήρια 
δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 5 για 
την ύπαρξη των περιγραφόμενων 
εξαιρετικών περιστάσεων. Για τη 
διαπίστωση της ύπαρξη μιας εξαιρετικής 
περίστασης επιβάλλονται όσο το δυνατόν 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

Or. de

Τροπολογία 684
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι τιμές των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο από παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δεν εξαρτώνται από το περιεχόμενο, τις 
εφαρμογές και τις υπηρεσίες διαδικτύου 
που χρησιμοποιούνται ή προσφέρονται 
μέσω των ίδιων υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για δικλείδα ασφαλείας έναντι του σεναρίου μόχλευσης του ορίου δεδομένων, 
σύμφωνα με το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ορίζει πολύ χαμηλά όρια δεδομένων σε 
δημόσια σημεία σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά προσφέρει απεριόριστα δεδομένα για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η εν λόγω τροπολογία είναι εμπνευσμένη από το ολλανδικό δίκαιο 
για τη δικτυακή ουδετερότητα.
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Τροπολογία 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ανοικτής
πρόσβασης στο διαδίκτυο, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, διασφαλίζουν
επίσης ότι οι επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζουν την πολιτιστική 
ποικιλομορφία, την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης και την καινοτομία. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την εφαρμογή εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κίνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του BEREC, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
και στο άρθρο 21 παράγραφος 3α της 
οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Τα εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης υπόκεινται σε 
περιοδική επανεξέταση για να 
αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.
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Or. en

Τροπολογία 686
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν προσεκτικά την 
αποτελεσματική δυνατότητα των τελικών 
χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Προς τον σκοπό αυτό, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή:

α) εντέλλονται να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν εκθέσεις τακτικά σχετικά με 
τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης 
στο διαδίκτυο και τις πολιτικές χρήσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δικτυακή 
ουδετερότητα, να αξιολογηθούν οι 
πιθανές επιπτώσεις των 
προαναφερθεισών πρακτικών και 
πολιτικών στα θεμελιώδη δικαιώματα, να 
διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
επαρκούς ποιότητας και η εκχώρηση 
ικανοποιητικού επιπέδου χωρητικότητας 
δικτύου στο διαδίκτυο. Η υποβολή 
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εκθέσεων πρέπει να γίνεται με ανοιχτό 
και διαφανή τρόπο και οι εκθέσεις 
διατίθενται ελεύθερα στο κοινό·
β) εφαρμόζουν κατάλληλες, σαφείς, 
ανοιχτές και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των καταγγελιών για τη 
δικτυακή ουδετερότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής·
γ) ανταποκρίνονται στις καταγγελίες σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να επιβάλουν κυρώσεις για 
την παραβίαση της αρχής της 
ουδετερότητας του δικτύου.
Η εν λόγω αρχή πρέπει να έχει τους 
απαραίτητους πόρους για να 
ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα 
καθήκοντα με έγκαιρο και 
αποτελεσματικό τρόπο.
Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές και με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία, τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο κοινό, την
Επιτροπή και τον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) για την 
παρακολούθηση και τα πορίσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 687
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν προσεκτικά την 
αποτελεσματική δυνατότητα των τελικών 
χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία και την καινοτομία. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τον 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
για την παρακολούθηση και τα πορίσματά 
τους. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμόδια 
εθνική ρυθμιστική αρχή:
α) εντέλλονται να παρακολουθούν και να 
υποβάλλουν εκθέσεις τακτικά σχετικά με 
τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης 
στο διαδίκτυο και τις πολιτικές χρήσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δικτυακή 
ουδετερότητα, να αξιολογηθούν οι 
πιθανές επιπτώσεις των 
προαναφερθεισών πρακτικών και 
πολιτικών στα θεμελιώδη δικαιώματα, να 
διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
επαρκούς ποιότητας και η εκχώρηση 
ικανοποιητικού επιπέδου χωρητικότητας 
δικτύου στο διαδίκτυο. Η υποβολή 
εκθέσεων πρέπει να γίνεται με ανοιχτό 
και διαφανή τρόπο και οι εκθέσεις 
διατίθενται ελεύθερα στο κοινό·
β) εφαρμόζουν κατάλληλες, σαφείς, 
ανοιχτές και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των καταγγελιών για τη 
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δικτυακή ουδετερότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής·
γ) ανταποκρίνονται στις καταγγελίες σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να επιβάλουν κυρώσεις για 
την παραβίαση της αρχής της 
ουδετερότητας του δικτύου.
Η εν λόγω αρχή πρέπει να έχει τους 
απαραίτητους πόρους για να 
ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα 
καθήκοντα με έγκαιρο και 
αποτελεσματικό τρόπο.
Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές και με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία, τον 
ανταγωνισμό και την καινοτομία. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στο κοινό, την Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να προσδιοριστεί καλύτερα ώστε να 
διασφαλισθεί ο μηχανισμός επιβολής και να εφαρμοστεί σωστά η αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας, να διασφαλισθεί η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης των χρηστών 
καθώς και ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί με ποιον τρόπο οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία 688
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά 
και διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
δυνατότητα των τελικών χρηστών να 
επωφελούνται από τις ελευθερίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 
και 2, τη συμμόρφωση με το άρθρο 23 
παράγραφος 5 και τη συνεχή ευρεία 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Οι πραγματικές ταχύτητες του 
διαδικτύου και η ποιότητα των 
υπηρεσιών για μεμονωμένες εφαρμογές, 
για τύπους εφαρμογών καθώς και για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες πρέπει να 
παρακολουθούνται και να ελέγχονται σε 
συνεχή βάση και τα ευρήματα της εν 
λόγω παρακολούθησης πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, σε συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, 
παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 689
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) παρακολουθούν 
στενά και διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική δυνατότητα των τελικών 
χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
ευρεία διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς 
διακρίσεις, με επίπεδο ποιότητας που 
αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και οι οποίες δεν εμποδίζονται 
από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τα 
πραγματικά επίπεδα ποιότητας της 
υπηρεσίας πρέπει να παρακολουθούνται 
σε συνεχή βάση, συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, του ελέγχου των 
ταχυτήτων διαδικτύου και της ποιότητας 
της υπηρεσίας για μεμονωμένες 
εφαρμογές ή για κατηγορίες εφαρμογών, 
κατά περίπτωση, καθώς και για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε συνεργασία 
με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, 
παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της υπηρεσίας στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής αξιολόγησης των ταχυτήτων διαδικτύου, έτσι 
ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών να μπορούν να επωφεληθούν από ένα συνεχώς 
βελτιούμενο διαδίκτυο και ώστε οι εν λόγω καινοτομίες, που αναμένεται να υπάρξουν τα 



AM\1013978EL.doc 127/238 PE526.176v01-00

EL

επόμενα χρόνια, να μην συμπεριλαμβάνονται μόνο σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ή σε υπηρεσίες 
πρόσθετου τέλους.

Τροπολογία 690
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά την άσκηση των εξουσιών που 
τους εκχωρεί το άρθρο 30α αναφορικά με 
το άρθρο 23, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας . Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν εκθέσεις 
σε τακτική βάση σχετικά με την 
παρακολούθηση και τις διαπιστώσεις 
τους, και διαβιβάζουν τις εκθέσεις αυτές 
στην Επιτροπή και τον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτιστική πολυμορφία δεν είναι νομική έννοια ούτε μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά με 
συνέπεια στα κράτη μέλη και δεν αντιστοιχίζεται με καμία αρμοδιότητα στην οποία θα 
μπορούσαν να βασιστούν οι ΕΡΑ για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να 
εντοπίσουν.
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Τροπολογία 691
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να επωφελούνται από τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών ανοικτής
πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο 14, οι 
οποίες δεν εμποδίζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε συνεργασία 
με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, 
παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην ελευθερία 
έκφρασης και ενημέρωσης, στη γλωσσική 
και πολιτιστική ποικιλομορφία, στην 
ελευθερία και την ποικιλομορφία των 
μέσων ενημέρωσης, καθώς και στην
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC) για την παρακολούθηση και τα 
πορίσματά τους.

Or. de

Τροπολογία 692
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 

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

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

Or. de

Τροπολογία 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 

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

υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία, τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση και τα πορίσματά 
τους, και τις υποβάλλουν στην Επιτροπή 
και τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο οι εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξάνουν τον 
ανταγωνισμό στην αγορά. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 
ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και οι οποίες δεν 
εμποδίζονται από εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία και την καινοτομία. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 

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

εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τον 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
για την παρακολούθηση και τα πορίσματά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 695
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 696
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό υποχρεούνται να 
τεκμηριώνουν κάθε εμφάνιση μιας 
υφιστάμενης εξαιρετικής περίστασης 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 
και όλα τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης 
που λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Or. de

Τροπολογία 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και έννομης 
προστασίας για τους τελικούς χρήστες 
που υφίστανται διακρίσεις, περιορισμούς, 
παρεμβολές, παρεμπόδιση ή 
στραγγαλισμό όσον αφορά το 
διαδικτυακό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή 
τις εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 698
Petra Kammerevert



AM\1013978EL.doc 133/238 PE526.176v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 699
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων, υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή στην οποία συνοψίζονται οι 
λόγοι για την ανάληψη δράσης, οι 
σχεδιαζόμενες απαιτήσεις και ο 
προτεινόμενος τρόπος δράσης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης και 
στον BEREC. Η Επιτροπή δύναται, αφού 
εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες, να 
διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις, και 
ιδίως να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαζόμενες 
απαιτήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις ή 
συστάσεις της Επιτροπής και 
κοινοποιούν τις εγκριθείσες απαιτήσεις 
στην Επιτροπή και τον BEREC. Ο 
BEREC καθορίζει και αναπτύσσει γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή της εύλογης διαχείρισης της 
κίνησης, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
βάσει του άρθρου 23 και του παρόντος 
άρθρου.

Or. en
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Τροπολογία 700
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 701
Sabine Verheyen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 702
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 703
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 

3. Ο φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών (BEREC) θεσπίζει, έπειτα από 
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ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και σε συνεργασία με την Επιτροπή, 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 704
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
καθορίζουν ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών 
αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 
32.

Or. ro

Τροπολογία 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν 

3. Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση 
με τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών (BEREC), εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις που καθορίζουν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
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λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 
αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ομοιόμορφη εφαρμογή.

Τροπολογία 706
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 707
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν·

Or. en
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Τροπολογία 708
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας σε ώρες αιχμής, καθώς και τα 
μέτρα που τίθενται στη διάθεση του 
τελικού χρήστη ώστε να μπορεί να ελέγχει 
ανά πάσα στιγμή την πραγματική 
ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων για 
λήψη ή μεταφόρτωση καθώς και την 
κατανομή της πραγματικής διαθέσιμης 
ταχύτητας μετάδοσης των δεδομένων 
κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται 
από τη σύμβαση·

Or. fr

Τροπολογία 709
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας σε ώρες αιχμής καθώς και τα 
μέσα που τίθενται ανά πάσα στιγμή στη 
διάθεση των τελικών χρηστών, με τα 
οποία μπορούν να παρακολουθούν οι ίδιοι 
με γενικά αναγνωρισμένο τρόπο τις 
εκάστοτε διαθέσιμες ταχύτητες σε 
πραγματικό χρόνο για μεταφόρτωση και 
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λήψη κατά τη διάρκεια της σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 710
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 711
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iv) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός 
δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· καθώς και όλα 
τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 5· πρέπει επίσης να 
αναφέρονται τα μέσα που τίθενται ανά 
πάσα στιγμή στη διάθεση των τελικών 
χρηστών, με τα οποία μπορούν να 
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ενημερωθούν με γενικά αναγνωρισμένο 
και κατανοητό τρόπο για τις εκάστοτε 
διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου της 
κίνησης δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 23 παράγραφος 5·

Or. de

Τροπολογία 712
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iv) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο πάροχος για 
τη μέτρηση και διαμόρφωση της κίνησης 
ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση ενός 
δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· τα μέτρα που 
τίθενται στη διάθεση του τελικού χρήστη 
ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή των μέτρων καθοδήγησης της 
κίνησης·

Or. fr

Τροπολογία 713
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) τις τεχνικές εποπτείας της 
επικοινωνίας οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για μέτρα διαχείρισης της κίνησης, που 
έχουν θεσπιστεί για τους σκοπούς που 
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αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 
5, και τις επιπτώσεις τους στην ιδιωτική 
ζωή των χρηστών και στο δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη ολοκληρώνει το πλαίσιο και διασφαλίζει καλύτερα τα δικαιώματα των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής τους και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 714
Françoise Castex

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) τις τεχνικές εποπτείας της 
επικοινωνίας οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για μέτρα διαχείρισης της κίνησης, που 
έχουν θεσπιστεί για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 
5, και τις επιπτώσεις τους στην ιδιωτική 
ζωή των τελικών χρηστών και στο 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 715
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με σαφή, 
κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-

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

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

Or. it

Τροπολογία 716
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες 
να καθορίζονται οι μέθοδοι μέτρησης της 
ταχύτητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι παράμετροι ποιότητας των 
υπηρεσιών και οι μέθοδοι μέτρησής τους, 
και το περιεχόμενο, η μορφή και ο τρόπος 
δημοσίευσης των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας. 
Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπόψη 
τις παραμέτρους, τους ορισμούς και τις 
μεθόδους μέτρησης που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32.

Or. ro

Τροπολογία 717
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτραπεί αξιόπιστη σύγκριση, η εφαρμογή της μεθοδολογίας και του 
λογισμικού πρέπει να είναι ανοιχτή σε έλεγχο. Προκειμένου να παρασχεθούν στην εποπτεία του 
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συνόλου των διαδικτυακών προϊόντων τα μέσα ώστε οι μέσοι χρήστες να επιβεβαιώσουν ότι το 
διαδικτυακό προϊόν τους διαθέτει τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με σύμβαση, τα εν λόγω 
εργαλεία πρέπει να διατίθενται δωρεάν. Προκειμένου να επιτραπεί η δημιουργία ανεξάρτητων 
διευκολύνσεων σύγκρισης, τα δεδομένα παρακολούθησης δικτύου πρέπει να παρέχονται βάσει 
της αρχής ανοιχτών δεδομένων, όπως να είναι εύκολα αναγνώσιμα από μηχανήματα, να 
διαθέτουν τυποποίηση και να παρέχονται δωρεάν.

Τροπολογία 718
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες 
δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς 
που θα μπορούσαν να βλάψουν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών άλλων προσώπων, 
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 
δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων και των νομικών τους 
επιπτώσεων· και
β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
έναντι κινδύνων που απειλούν την 
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προσωπική ασφάλεια και έναντι της 
παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά 
δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 719
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 720
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που 
απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από 
όρους προσφορών. Η ελάχιστη διάρκεια 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες·

Or. ro
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Τροπολογία 721
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 722
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι απαιτήσεις ενημέρωσης για τους 
παρόχους που καθορίζονται στην οδηγία 
για τις υπηρεσίες 2002/22/ΕΚ και 
συμπληρώνονται από την οδηγία 
2009/136/ΕΚ παρέχονται με σαφή, 
κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή και στην (στις) επίσημη(-ες) 
γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένει ο τελικός χρήστης και 
επικαιροποιούνται τακτικά. Πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τη 
φορητότητα και την προστασία των 
καταναλωτών πανευρωπαϊκά. Οι εν λόγω 
πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης και δεν 
μεταβάλλονται εκτός εάν τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητώς 
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για το αντίθετο.

Or. de

Τροπολογία 723
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με σαφή, 
κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή και στην (στις) επίσημη(-ες) 
γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένει ο τελικός χρήστης και 
επικαιροποιούνται τακτικά. Αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και δεν 
μεταβάλλονται εκτός εάν τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητώς 
για το αντίθετο. Ο τελικός χρήστης 
λαμβάνει αντίγραφο της έγγραφης 
σύμβασης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική 
νομοθεσία τους γλωσσικές απαιτήσεις ως 
προς τις πληροφορίες που αφορούν τη 
σύμβαση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω πληροφορίες είναι εύκολα 
κατανοητές από τους καταναλωτές ή 
άλλους τελικούς χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 724
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με σαφή, 
κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη 
μορφή και σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο 
τελικός χρήστης και επικαιροποιούνται 
τακτικά. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται 
εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν ρητώς για το αντίθετο. Ο 
τελικός χρήστης λαμβάνει αντίγραφο της 
έγγραφης σύμβασης.

Or. ro

Τροπολογία 725
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες 
να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις 
απαιτήσεις ενημέρωσης που αναγράφονται 
στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 32.

Or. ro

Τροπολογία 726
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό προσφέρουν στους 

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

τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν χωρίς χρέωση μια διευκόλυνση 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη συνολική κατανάλωση των διαφόρων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εκφρασμένη στο νόμισμα τιμολόγησης του 
τελικού χρήστη. Ο λογαριασμός εκδίδεται 
είτε στο νόμισμα του κράτους μέλους είτε 
σε ευρώ για τα κράτη μέλη της ζώνης του 
ευρώ. Μια τέτοια διευκόλυνση 
διασφαλίζει ότι, εάν ο χρήστης δεν έχει 
δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές 
δαπάνες για μια ορισμένη περίοδο δεν 
υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
χρηματικό όριο που έχει ορίσει ο τελικός 
χρήστης.

Or. ro

Τροπολογία 727
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό προσφέρουν στους 
τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν χωρίς χρέωση μια διευκόλυνση 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη συνολική κατανάλωση των διαφόρων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
εκφρασμένη στο νόμισμα τιμολόγησης του 
τελικού χρήστη καθώς και για τη 
δυνατότητα ελέγχου της χρήσης 
υπηρεσιών δεδομένων που 
πραγματοποιούν. Μια τέτοια διευκόλυνση 
διασφαλίζει ότι, εάν ο χρήστης δεν έχει 
δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές 
δαπάνες για μια ορισμένη περίοδο δεν 
υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
χρηματικό όριο που έχει ορίσει ο τελικός 
χρήστης.
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Τροπολογία 728
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 729
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί 
χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 
διαφορετικά, έχουν το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης με προθεσμία 
ειδοποίησης ενός μηνός, μετά την πάροδο 
τουλάχιστον έξι μηνών από τη σύναψη 
της σύμβασης. Δεν οφείλεται αποζημίωση 
πέραν της υπολειμματικής αξίας του 
επιδοτούμενου εξοπλισμού που 
δεσμοποιείται με τη σύμβαση κατά τη 
στιγμή σύναψής της και μια αποζημίωση 
κατά χρονική αναλογία για κάθε άλλο 

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

από την προσφορά, το οποίο επισημαίνεται 
ως τέτοιο κατά τη στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης. Κάθε περιορισμός στη χρήση 
τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα 
αίρεται, χωρίς χρέωση, από τον πάροχο το 
αργότερο έως την καταβολή της εν λόγω 
αποζημίωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος βαθμός νομικής ασφάλειας και ασφάλειας 
προγραμματισμού και επενδύσεων για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ορισμένο ελάχιστο εύρος της συμβατικής διάρκειας. Ο περιορισμός στους έξι 
μήνες θα υπονόμευε εξ ορισμού την ελάχιστη συμβατική διάρκεια.

Τροπολογία 730
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί 
χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 
διαφορετικά, έχουν το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης με προθεσμία 
ειδοποίησης ενός μηνός. Δεν οφείλεται 
αποζημίωση πέραν της υπολειμματικής 
αξίας του επιδοτούμενου εξοπλισμού που 
δεσμοποιείται με τη σύμβαση κατά τη 
στιγμή σύναψής της και μια αποζημίωση 
κατά χρονική αναλογία για κάθε άλλο 
πλεονέκτημα που απορρέει από την 
προσφορά, το οποίο επισημαίνεται ως 
τέτοιο κατά τη στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης. Κάθε περιορισμός στη χρήση 
τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα 
αίρεται, χωρίς χρέωση, από τον πάροχο το 
αργότερο έως την καταβολή της εν λόγω 
αποζημίωσης.
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Τροπολογία 731
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 732
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν οι συμβάσεις ή η εθνική 
νομοθεσία προβλέπουν σιωπηρή παράταση 
των συμβατικών περιόδων, ο πάροχος 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό ενημερώνει εγκαίρως τον τελικό 

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

εγκαίρως τον τελικό χρήστη ώστε αυτός να 
έχει τουλάχιστον ένα μήνα στη διάθεσή 
του για να αντιταχθεί σε μια σιωπηρή 
παράταση. Εάν ο τελικός χρήστης δεν 
αντιταχθεί, η σύμβαση θεωρείται ως 
σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία μπορεί 
να καταγγελθεί από τον τελικό χρήστη ανά 
πάσα στιγμή με προθεσμία ειδοποίησης 
ενός μήνα και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Or. ro

Τροπολογία 733
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του ισχύοντος καθεστώτος.
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Τροπολογία 734
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους, ωστόσο μόνο για 
όρους που επηρεάζουν δυσμενώς τη σύμβαση και δεν βασίζονται σε αμοιβαία συμφωνία. Εάν 
οι τελικοί χρήστες είχαν τη δυνατότητα καταγγελίας ακόμη και σε περίπτωση που θεωρούσαν 
θετικές τις συνέπειες της σύμβασης, αυτές οι αυθαίρετες δυνατότητες δράσης θα συνεπάγονταν 
αβεβαιότητα προγραμματισμού και επενδύσεων για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 735
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τελικοί χρήστες έχουν δικαίωμα να 
καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς 

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

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

Or. ro

Τροπολογία 736
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική 
συμβατική περίοδο εκτός εάν η τιμή της 
(των) πρόσθετης(-ων) υπηρεσίας(-ιών) 
υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή των 
αρχικών υπηρεσιών ή εάν οι πρόσθετες 
υπηρεσίες προσφέρονται σε ειδική τιμή 
προσφοράς που συνδέεται με την 
ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης.

6. Η συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δεν επανεκκινεί την αρχική 
συμβατική περίοδο. 

Or. ro

Τροπολογία 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η μεταφορά αριθμών και η 
ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός 
της συντομότερης δυνατής προθεσμίας, η 
οποία σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει 
τις 4 εργάσιμες ημέρες. Για τον 
περιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες 
η αίτηση φορητότητας απορρίπτεται ή 
δεν γίνεται αποδεκτή, ο πάροχος που 
πραγματοποιεί τη μεταφορά θα πρέπει να 
εκθέτει σαφώς και λεπτομερώς τα 
κίνητρα της απόρριψης αυτής. Στην 
περίπτωση τελικών χρηστών που έχουν 
συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά 
αριθμού σε νέο πάροχο, ο αριθμός αυτός 
ενεργοποιείται εντός μίας εργάσιμης 
ημέρας από τη σύναψη της σχετικής 
σύμβασης. Η απώλεια υπηρεσίας κατά τη 
διαδικασία μεταφοράς δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα.

Or. it

Τροπολογία 738
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό που προβαίνουν 
σε καθυστερήσεις ή καταχρηστικές 
ενέργειες κατά την αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της μη έγκαιρης 
διάθεσης των απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά με τη φορητότητα, υποχρεούνται 
να αποζημιώνουν τους τελικούς χρήστες 
που υφίστανται τέτοια καθυστέρηση ή 
κατάχρηση, ανάλογα με την προκληθείσα 
ζημία. Κατά την εκτέλεση της 
φορητότητας πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν εκκρεμείς λογαριασμοί και 
να παρέχεται αναλόγως η δυνατότητα 
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καθυστέρησής της.

Or. de

Τροπολογία 739
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Εφαρμογή γενικών αρχών για παρόχους

υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας

Οι εθνικές εποπτικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της μη διακριτικής 
μεταχείρισης και του ανοιχτού 
χαρακτήρα των πλατφορμών, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
αλλαγής παρόχου, της αρχής της 
διαλειτουργικότητας, της φορητότητας 
εφαρμογών και δεδομένων καθώς και της 
ουδετερότητας κατά την ψηφιακή 
αναζήτηση περιεχομένου.

Or. de

Τροπολογία 740
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Εφαρμογή γενικών αρχών για παρόχους 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 
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πληροφορίας
Οι εθνικές εποπτικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα των 
εγχώριων καταναλωτών. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας πρέπει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης αλλαγής παρόχου, της 
αρχής της διαλειτουργικότητας καθώς 
και της ουδετερότητας κατά την 
ψηφιακή αναζήτηση πληροφοριών. 

Or. de

Τροπολογία 741
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Εφαρμογή γενικών αρχών και νομικών 
διατάξεων, μεταξύ άλλων σε παρόχους 

υπηρεσιών πληροφοριών
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφοριών τηρούν τις ίδιες αρχές της 
διαφάνειας, της μη διακριτικής 
μεταχείρισης και του ανοιχτού 
χαρακτήρα των πλατφορμών, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
αλλαγής παρόχου, της 
διαλειτουργικότητας, της επικοινωνίας 
«οποιουδήποτε με οποιονδήποτε» (any-
to-any), της φορητότητας εφαρμογών και 
δεδομένων καθώς και της ουδετερότητας 
κατά την αναζήτηση.

Or. de



PE526.176v01-00 160/238 AM\1013978EL.doc

EL

Τροπολογία 742
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο Va (νέο)
Ανοιχτός χαρακτήρας και διαφάνεια
Άρθρο 30α (νέο) – Εφαρμογή γενικών 
αρχών σχετικά με τον ανοιχτό χαρακτήρα 
και τη διαφάνεια για παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας τηρούν 
τις αρχές της διαφάνειας, της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, του ανοιχτού 
χαρακτήρα των πλατφορμών για την 
παροχή των υπηρεσιών τους, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
αλλαγής παρόχου, της 
διαλειτουργικότητας, των μεταφορών 
δεδομένων «από οποιονδήποτε προς 
οποιονδήποτε» (any-to-any), της 
φορητότητας εφαρμογών και δεδομένων 
καθώς και της ουδετερότητας κατά την 
αναζήτηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2002), η αγορά τηλεπικοινωνιών μεταβλήθηκε 
σημαντικά. Η εν λόγω αγορά χαρακτηρίζεται σήμερα από τη σύγκλιση των άλλοτε ξεχωριστών 
αγορών των παραδοσιακών παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα εναρμονισμένα δικαιώματα των 
καταναλωτών, οι απαιτήσεις διαφάνειας ή η ιδιωτική ζωή κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
επικοινωνιών, οι κανόνες για τις παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να
ισχύουν και για τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.
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Τροπολογία 743
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι σχετικές 
κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο II σε σχέση με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών στα κράτη μέλη έδρας και 
υποδοχής.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 744
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
19 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για ενδιάμεση χρονική περίοδο 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
19 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.

Or. ro
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Τροπολογία 745
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
19 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για ενδιάμεση χρονική περίοδο 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 23 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για ενδιάμεση χρονική περίοδο από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού].

Or. de

Τροπολογία 746
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 23 
παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. de
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Τροπολογία 747
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 και το άρθρο 19 
παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 5 
και το άρθρο 23 παράγραφος 5 τίθενται 
σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 748
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη 
νέα παράγραφος 6α:
«Μια εθνική ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί 
στον BEREC τυχόν μέτρα που ελήφθησαν 
από την ίδια δυνάμει των παραγράφων 5 
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και 6.»

Or. en

Τροπολογία 749
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)
Οδηγία 2002/19/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34α
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/19/ΕΚ

Η οδηγία 2002/19/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
Στο άρθρο 13 παράγραφος 2α (νέα), 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
Όταν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 
εξετάζει εάν θα πρέπει να επιβάλει ή να 
διατηρήσει τους ελέγχους επί των τιμών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 για την 
παροχή χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα 
επόμενης γενιάς, εξετάζει την κατάσταση 
του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής. 
Εφόσον υπάρχει αποτελεσματική 
προστασία ενάντια στις διακρίσεις σε 
επίπεδο χονδρικής και αποδειγμένος 
περιορισμός τιμολόγησης είτε από 
ανταγωνισμό που σχετίζεται με υποδομές 
από ανταγωνιστικό σταθερό δίκτυο 
επόμενης γενιάς είτε από ασύρματα 
δίκτυα ή από προϊόντα ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή καταργεί τους ελέγχους 
τιμών για πρόσβαση χονδρικής σε δίκτυα 
επόμενης γενιάς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των τιμών δικαιολογείται μόνο όταν οι τελικοί χρήστες πρέπει να προστατευτούν 
από μονοπωλιακό καθορισμό των τιμών, δηλαδή εφόσον υπάρχει η λεγόμενη «επίμονη 
συμφόρηση», ο οποίος δεν υπόκειται σε περιορισμούς τιμολόγησης από ανταγωνιστικές 
προσφορές λιανικής ούτε από ρυθμιζόμενες προσφορές σε άλλο δίκτυο. Η ενσωμάτωση της 
αρχής στο δίκαιο της ΕΕ παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 243/2012/EE
Άρθρο 15 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 34α
Τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 

243/2012/EE
Στο άρθρο 15, το τρίτο εδάφιο 
τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 15 «Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση Έως τις 10 Απριλίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν 
και τα μέτρα που θα θεσπιστούν δυνάμει 
της παρούσας απόφασης.

Έως τις 10 Απριλίου 2014 η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν 
και τα μέτρα που θα θεσπιστούν δυνάμει 
της παρούσας απόφασης.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή 
θα προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής 
της παρούσας απόφασης. Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή 
θα προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής 

Ένα κοινό χρονοδιάγραμμα που 
καθορίζει μια καταληκτική ημερομηνία 
κατά την οποία οι ζώνες που έχουν 
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της παρούσας απόφασης.» προσδιοριστεί για κινητές ευρυζωνικές 
επικοινωνίες σε επίπεδο ITU, όπως οι 
ζώνες 700 MHz, 1,5GHz και 3,8-4,2 GHz, 
αποδεσμεύονται και εναρμονίζονται για 
κινητή ευρυζωνική χρήση σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ με σεβασμό του 
αποτελέσματος της αξιολόγησης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 5.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:EL:PDF)

Τροπολογία 751
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες των οποίων 
η παροχή συνίσταται στη μεταφορά 
σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των 
υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις, καθώς και των υπηρεσιών 
που επιτρέπουν ή παρέχουν επικοινωνίες, 
αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών, των 
οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι η
παροχή περιεχομένου μέσων ενημέρωσης 
με χρήση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η 
άσκηση ελέγχου επί του περιεχομένου· δεν 
περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες –ακόμη και όταν 
βασίζονται στη μετάδοση δεδομένων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών– δεν 
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έχουν ουσιαστικό επικοινωνιακό 
χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 752
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 2 το στοιχείο γ) 
τροποποιείται ως εξής:

«γ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που 
παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και 
των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή 
εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών 
μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο 
μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου· 
δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται, εν 
όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»

«γ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες των οποίων η 
παροχή συνίσταται στη μεταφορά 
σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, καθώς και 
των υπηρεσιών που επιτρέπουν ή 
παρέχουν επικοινωνίες, και των 
υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών, των οποίων βασικός σκοπός 
είναι να παρέχουν περιεχόμενο μέσων 
ενημέρωσης μεταδιδόμενο με χρήση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με έλεγχο επί του 
περιεχομένου από τον πάροχο· δεν 
περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες –ακόμη και όταν
βασίζονται στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών– δεν 
έχουν σημαντικό επικοινωνιακό 
χαρακτήρα.»

Or. de
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EL:PDF)

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του ορισμού των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι απαραίτητη, 
δεδομένου ότι ο ορισμός που δόθηκε το 2002 είναι παρωχημένος και ότι σήμερα οι 
παραδοσιακοί πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών «over-the-top» 
(OTT) εντάσσονται στην ίδια αγορά.

Τροπολογία 753
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στο άρθρο 2. το στοιχείο γ) τροποποιείται 
ως εξής:

«υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: 
οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως 
έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή 
συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη 
μεταφορά σημάτων σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών 
μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο 
μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου· 
δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται, εν 
όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»

«υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: 
οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή 
συνίσταται στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών 
μετάδοσης σε δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις και σε υποκατάστατα που 
βασίζονται σε πρωτόκολλα Ίντερνετ και 
χρησιμοποιούν εφαρμογές ή πλατφόρμες 
υπηρεσιών, αλλά εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο 
μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου· 
δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται, εν 
όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν 
παρέχουν υποκατάστατο αυτών.»



AM\1013978EL.doc 169/238 PE526.176v01-00

EL

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EL:PDF)

Justification

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Τροπολογία 754
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘
1. Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο που εμπίπτει 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσκοπεί 
στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας 
οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 και 
τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία), η Επιτροπή δύναται, εντός 
της περιόδου του ενός μηνός που 
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προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 
της παρούσας οδηγίας, να γνωστοποιήσει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή και στον 
BEREC τους λόγους για τους οποίους είτε 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί 
φραγμούς στην ενιαία αγορά είτε 
αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του 
με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη με κατάλληλο τρόπο οποιαδήποτε 
σύσταση που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των ειδικών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για τρεις 
ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της 
Επιτροπής.
’

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπούν επιβλαβείς συνέπειες στους τελικούς χρήστες, είναι απαραίτητο να 
επαναβεβαιωθεί η αρμοδιότητα των εθνικών αρχών όσον αφορά την αποστολή εναρμόνισης 
της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας και άλλων ειδικών οδηγιών.

Τροπολογία 755
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘
1. Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο που εμπίπτει 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσκοπεί 
στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
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εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας 
οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 και 
τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία), η Επιτροπή δύναται, εντός 
της περιόδου του ενός μηνός που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 
της παρούσας οδηγίας, να γνωστοποιήσει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή και στον 
BEREC τους λόγους για τους οποίους είτε 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί 
φραγμούς στην ενιαία αγορά είτε 
αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του 
με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη με κατάλληλο τρόπο οποιαδήποτε 
σύσταση που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των ειδικών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για τρεις 
ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της 
Επιτροπής.
’

Or. en

Τροπολογία 756
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 7α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘
1. Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο που εμπίπτει 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσκοπεί 
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στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση 
υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας 
οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 και 
τα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 
και του άρθρου 17 της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία), η Επιτροπή δύναται, εντός 
της περιόδου του ενός μηνός που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 
της παρούσας οδηγίας, να γνωστοποιήσει 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή και στον 
BEREC τους λόγους για τους οποίους είτε 
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί 
φραγμούς στην ενιαία αγορά είτε 
αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του 
με την ενωσιακή νομοθεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη με κατάλληλο τρόπο οποιαδήποτε 
σύσταση που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των ειδικών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και των ειδικών 
οδηγιών. Σε αυτή την περίπτωση, το 
σχέδιο μέτρου δεν εγκρίνεται για τρεις 
ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της 
Επιτροπής.
’

Or. en

Τροπολογία 757
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1:

διαγράφεται
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‘
«Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον 
μια δεδομένη αγορά έχει χαρακτηριστικά 
που δύνανται να δικαιολογούν την 
επιβολή εκ των υστέρων ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων και ως εκ τούτου πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη σύσταση, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σύγκλισης των ρυθμίσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση, την ανάγκη προώθησης 
αποδοτικών επενδύσεων και καινοτομιών 
για το συμφέρον των τελικών χρηστών 
και του συνολικού ανταγωνισμού στην 
οικονομία της Ένωσης, καθώς και τη 
συνάφεια της οικείας αγοράς, παράλληλα 
με άλλους παράγοντες όπως ο 
υφιστάμενος σχετικός με τις υποδομές 
ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και ο ανταγωνισμός ως προς τις 
τιμές, τη δυνατότητα επιλογής και την 
ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται 
στους τελικούς χρήστες. Η Επιτροπή 
εξετάζει όλες τις σχετικές ανταγωνιστικές 
πιέσεις, ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα, 
οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές που 
επιβάλλουν τις πιέσεις αυτές θεωρείται 
ότι είναι δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή άλλα είδη υπηρεσιών ή 
εφαρμογών που κρίνονται παρόμοια από 
την άποψη του τελικού χρήστη, 
προκειμένου να καθορίσει εάν, είτε γενικά 
στην Ένωση είτε σε σημαντικό μέρος 
της, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα 
τρία κριτήρια:
α) υπάρχουν αυξημένοι και μη 
μεταβατικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή 
ρυθμιστικοί φραγμοί εισόδου·
β) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει να 
διασφαλίσει αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό εντός του σχετικού 
χρονικού ορίζοντα, όσον αφορά την 
κατάσταση του σχετικού με τις υποδομές 
ανταγωνισμού και άλλων ειδών 
ανταγωνισμού που βρίσκεται πίσω από 
τους φραγμούς εισόδου·
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γ) η νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
αφεαυτής δεν αρκεί για την αντιμετώπιση 
της/των αστοχίας(-ιών) που 
εντοπίστηκε(-αν) στην αγορά.»
’

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπούν επιβλαβείς συνέπειες στους τελικούς χρήστες, είναι απαραίτητο να 
αποφευχθεί η αποδυνάμωση των κανόνων ανταγωνισμού στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 758
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1:

διαγράφεται

‘
«Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον 
μια δεδομένη αγορά έχει χαρακτηριστικά 
που δύνανται να δικαιολογούν την 
επιβολή εκ των υστέρων ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων και ως εκ τούτου πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη σύσταση, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σύγκλισης των ρυθμίσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση, την ανάγκη προώθησης 
αποδοτικών επενδύσεων και καινοτομιών 
για το συμφέρον των τελικών χρηστών 
και του συνολικού ανταγωνισμού στην 
οικονομία της Ένωσης, καθώς και τη 
συνάφεια της οικείας αγοράς, παράλληλα 
με άλλους παράγοντες όπως ο 
υφιστάμενος σχετικός με τις υποδομές 
ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και ο ανταγωνισμός ως προς τις 
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τιμές, τη δυνατότητα επιλογής και την 
ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται 
στους τελικούς χρήστες. Η Επιτροπή 
εξετάζει όλες τις σχετικές ανταγωνιστικές 
πιέσεις, ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα, 
οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές που 
επιβάλλουν τις πιέσεις αυτές θεωρείται 
ότι είναι δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή άλλα είδη υπηρεσιών ή 
εφαρμογών που κρίνονται παρόμοια από 
την άποψη του τελικού χρήστη, 
προκειμένου να καθορίσει εάν, είτε γενικά 
στην Ένωση είτε σε σημαντικό μέρος 
της, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα 
τρία κριτήρια:
α) υπάρχουν αυξημένοι και μη 
μεταβατικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή 
ρυθμιστικοί φραγμοί εισόδου·
β) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει να 
διασφαλίσει αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό εντός του σχετικού 
χρονικού ορίζοντα, όσον αφορά την 
κατάσταση του σχετικού με τις υποδομές 
ανταγωνισμού και άλλων ειδών 
ανταγωνισμού που βρίσκεται πίσω από 
τους φραγμούς εισόδου·
γ) η νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
αφεαυτής δεν αρκεί για την αντιμετώπιση 
της/των αστοχίας(-ιών) που 
εντοπίστηκε(-αν) στην αγορά.»
’

Or. en

Τροπολογία 759
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/21/ΕΚ
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– a) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1:

διαγράφεται

‘
«Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον 
μια δεδομένη αγορά έχει χαρακτηριστικά 
που δύνανται να δικαιολογούν την 
επιβολή εκ των υστέρων ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων και ως εκ τούτου πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη σύσταση, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη 
σύγκλισης των ρυθμίσεων σε ολόκληρη 
την Ένωση, την ανάγκη προώθησης 
αποδοτικών επενδύσεων και καινοτομιών 
για το συμφέρον των τελικών χρηστών 
και του συνολικού ανταγωνισμού στην 
οικονομία της Ένωσης, καθώς και τη 
συνάφεια της οικείας αγοράς, παράλληλα 
με άλλους παράγοντες όπως ο 
υφιστάμενος σχετικός με τις υποδομές 
ανταγωνισμός σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και ο ανταγωνισμός ως προς τις 
τιμές, τη δυνατότητα επιλογής και την 
ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται 
στους τελικούς χρήστες. Η Επιτροπή 
εξετάζει όλες τις σχετικές ανταγωνιστικές 
πιέσεις, ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα, 
οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές που 
επιβάλλουν τις πιέσεις αυτές θεωρείται 
ότι είναι δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή άλλα είδη υπηρεσιών ή 
εφαρμογών που κρίνονται παρόμοια από 
την άποψη του τελικού χρήστη, 
προκειμένου να καθορίσει εάν, είτε γενικά 
στην Ένωση είτε σε σημαντικό μέρος 
της, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα 
τρία κριτήρια:
α) υπάρχουν αυξημένοι και μη 
μεταβατικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή 
ρυθμιστικοί φραγμοί εισόδου·
β) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει να 
διασφαλίσει αποτελεσματικό 
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ανταγωνισμό εντός του σχετικού 
χρονικού ορίζοντα, όσον αφορά την 
κατάσταση του σχετικού με τις υποδομές 
ανταγωνισμού και άλλων ειδών 
ανταγωνισμού που βρίσκεται πίσω από 
τους φραγμούς εισόδου·
γ) η νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
αφεαυτής δεν αρκεί για την αντιμετώπιση 
της/των αστοχίας(-ιών) που 
εντοπίστηκε(-αν) στην αγορά.»
’

Or. en

Τροπολογία 760
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

διαγράφεται

‘
«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται 
στην Ένωση στους τελικούς χρήστες των 
οποίων ο εγχώριος πάροχος 
δραστηριοποιείται ως πάροχος 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό σε ένα κράτος μέλος.»
’

Or. en

Τροπολογία 761
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.° 531/2012 
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται 
στην Ένωση στους τελικούς χρήστες των 
οποίων ο εγχώριος πάροχος 
δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό σε 
ένα κράτος μέλος.»

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής που 
παρέχονται στην Ένωση στους τελικούς 
χρήστες των οποίων ο εγχώριος πάροχος 
δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό σε 
ένα κράτος μέλος.»

Or. en

Τροπολογία 762
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιη):

διαγράφεται

‘
ιη) «διμερής ή πολυμερής σύμβαση 
περιαγωγής»: μία ή περισσότερες 
εμπορικές ή τεχνικές συμβάσεις μεταξύ 
παρόχων περιαγωγής που επιτρέπουν την 
εικονική επέκταση της κάλυψης του 
οικείου δικτύου και τη βιώσιμη παροχή 
από τον κάθε πάροχο περιαγωγής 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής στο ίδιο επίπεδο τιμών με εκείνο 
των αντίστοιχων εγχώριων υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών τους.»
’

Or. en
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Τροπολογία 763
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

‘
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
παρόχους περιαγωγής που παρέχουν 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 4α.»
’

Or. en

Τροπολογία 764
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
παρόχους περιαγωγής που παρέχουν 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 4α.

7. Το παρόν άρθρο παύει να ισχύει με την 
κατάργηση των τελών περιαγωγής.

Or. de

Τροπολογία 765
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
παρόχους περιαγωγής που παρέχουν 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 4α.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται έως τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρώπη στην 
πραγματικότητα πάγωσε λόγω της αβεβαιότητας που επιφέρει στην αγορά μέχρι την έγκρισή 
της. Λόγω της κατάργησης των τελών περιαγωγής, όπως προτείνεται από την εισηγήτρια, η 
αποσύνδεση των μονάδων δεν χρειάζεται πλέον και γι’ αυτόν το λόγο οι πάροχοι δεν πρέπει να 
απαιτείται να αφιερώνουν περαιτέρω πόρους σε αυτό.

Τροπολογία 766
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 768
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους 
παρόχους περιαγωγής οι οποίοι:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής 
δικαιούνται να περιορίσουν την 
κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής λιανικής που προσφέρονται 
με το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων 
υπηρεσιών με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης. Οποιοδήποτε κριτήριο 
εύλογης χρήσης εφαρμόζεται με τρόπο 
τέτοιο ώστε οι καταναλωτές που 
χρησιμοποιούν τα διάφορα εγχώρια 
πακέτα λιανικής του παρόχου περιαγωγής 
να είναι σε θέση να αναπαράγουν χωρίς 
αβεβαιότητα τη συνήθη εγχώρια 
κατανάλωσή τους με τα αντίστοιχα 
εγχώρια καταναλωτικά πακέτα τους ενώ 
ταξιδεύουν κατά περιόδους εντός της 
Ένωσης. Ο πάροχος περιαγωγής που 
αξιοποιεί ο ίδιος αυτήν τη δυνατότητα 
δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
XXX/2014, και συμπεριλαμβάνει στις 
συμβάσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εν 
λόγω κανονισμού, λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής του κριτηρίου εύλογης 
χρήσης, με αναφορά στις βασικές τιμές, 
στον όγκο και σε άλλες παραμέτρους του 
εν λόγω πακέτου λιανικής.
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2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο 
BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν 
οι ίδιοι το παρόν άρθρο. Ο BEREC 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με αναφορά στον συνολικό στόχο 
στην παράγραφο 1 και λαμβάνει υπόψη 
ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών και των 
καταναλωτικών προτύπων στα κράτη 
μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των εγχώριων 
τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, τις 
πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις της 
περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

3. Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
παρακολουθεί και επιβλέπει την 
εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης 
χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο 
λόγο τις κατευθυντήριες γραμμές του 
BEREC αφότου αυτές θεσπιστούν και 
αποτρέπει την εφαρμογή παράλογων 
όρων. 

Or. en

Τροπολογία 769
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Ο κανονισμός 531/2012
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1, 6 και 7 δεν αποκλείουν 
τον περιορισμό, από μέρους παρόχου 

διαγράφεται



AM\1013978EL.doc 183/238 PE526.176v01-00

EL

περιαγωγής, της κατανάλωσης 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών με 
αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης. 
Οποιοδήποτε κριτήριο εύλογης χρήσης 
εφαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι 
καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα 
διάφορα εγχώρια πακέτα λιανικής του 
παρόχου περιαγωγής να είναι σε θέση να 
αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη 
συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους με τα 
αντίστοιχα εγχώρια καταναλωτικά 
πακέτα τους ενώ ταξιδεύουν κατά 
περιόδους εντός της Ένωσης. Ο πάροχος 
περιαγωγής που αξιοποιεί αυτή τη 
δυνατότητα δημοσιεύει, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού XXX/2014, και 
συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις του, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ) του εν λόγω 
κανονισμού, λεπτομερείς 
ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο εφαρμογής του κριτηρίου 
εύλογης χρήσης, με αναφορά στις βασικές 
τιμές, στον όγκο και σε άλλες 
παραμέτρους του εν λόγω πακέτου 
λιανικής.

Or. ro

Τροπολογία 770
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Ο κανονισμός 531/2012
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο 
BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 

Ο BEREC καταρτίζει τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές με αναφορά στον 
συνολικό στόχο που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο και λαμβάνει υπόψη ειδικότερα την 
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γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν 
το παρόν άρθρο. Ο BEREC καταρτίζει τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με 
αναφορά στον συνολικό στόχο που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών 
και των καταναλωτικών προτύπων στα 
κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των 
εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, 
τις πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις 
της περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

εξέλιξη των τιμών και των καταναλωτικών 
προτύπων στα κράτη μέλη, τον βαθμό 
σύγκλισης των εγχώριων τιμών σε 
ολόκληρη την Ένωση, τις πιθανές 
παρατηρούμενες επιπτώσεις της 
περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

Or. ro

Τροπολογία 771
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο BEREC, 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν 
το παρόν άρθρο. Ο BEREC καταρτίζει τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με 
αναφορά στον συνολικό στόχο που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών 
και των καταναλωτικών προτύπων στα 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο BEREC, 
κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν 
το παρόν άρθρο. Ο BEREC καταρτίζει τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με 
αναφορά στον συνολικό στόχο που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών 
και των καταναλωτικών προτύπων στα 
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κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των 
εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, 
τις πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις 
της περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των 
εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, 
τις πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις 
της περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

Or. de

Τροπολογία 772
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Ο κανονισμός 531/2012
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
παρακολουθεί και επιβλέπει την 
εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης 
χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο 
λόγο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
του BEREC αφότου αυτές θεσπιστούν 
και αποτρέπει την εφαρμογή παράλογων 
όρων.

Η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
αποτρέπει την εφαρμογή παράλογων όρων.

Or. ro

Τροπολογία 773
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:
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7. Το παρόν άρθρο παύει να ισχύει με την 
κατάργηση των τελών περιαγωγής.

Or. de

Τροπολογία 774
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται έως τις 
30 Ιουνίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρώπη στην 
πραγματικότητα πάγωσε λόγω της αβεβαιότητας που επιφέρει στην αγορά μέχρι την έγκρισή 
της. Λόγω της κατάργησης των τελών περιαγωγής, όπως προτείνεται από την εισηγήτρια, η 
αποσύνδεση των μονάδων δεν χρειάζεται πλέον και γι’ αυτόν το λόγο οι πάροχοι δεν πρέπει να 
απαιτείται να αφιερώνουν περαιτέρω πόρους σε αυτό.

Τροπολογία 775
Catherine Trautmann, Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 6α
Κατάργηση των τελών λιανικής
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Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών σε κανένα κράτος 
μέλος, για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες 
ή εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα 
ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα SMS 
περιαγωγής, για τα εξερχόμενα μηνύματα 
MMS περιαγωγής ή για τις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής ή για 
γενικά τέλη ενεργοποίησης του 
τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο 
εξωτερικό.
Προκειμένου να αποτραπεί η απεριόριστη 
χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής σε επίπεδα τιμών της εγχώριας 
αγοράς και, συνεπώς, κάθε συνέπεια που 
θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές που 
ισχύουν για όλους τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής, οι 
πάροχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
εφαρμόζουν στο πακέτο λιανικής που 
προσφέρουν ρήτρα ορθής χρήσης, η 
οποία συνίσταται σε μέγιστη χρήση 5 
εβδομάδων ετησίως.
Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η 
Επιτροπή, έπειτα από δημόσια 
διαβούλευση και αφού ζητήσει και λάβει 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη της τη 
γνώμη του BEREC, θεσπίζει γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή εύλογων τελών λιανικής όταν 
ένας πελάτης υπερβεί την εν λόγω ρήτρα 
ορθής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, τα 
τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την ανάκτηση 
του κόστους παροχής υπηρεσιών τέτοιου 
είδους.

Or. en

Τροπολογία 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 



PE526.176v01-00 188/238 AM\1013978EL.doc

EL

Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 37 σημείο 4 (νέο) 
προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 6α 
Κατάργηση των τελών περιαγωγής
Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών, για τις 
ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες 
κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα 
εξερχόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής, 
για τα εξερχόμενα μηνύματα MMS 
περιαγωγής ή για τις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής ή για 
γενικά τέλη ενεργοποίησης του 
τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο 
εξωτερικό.

Or. en

Justification

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).
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Τροπολογία 777
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο 
BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης από 
τους παρόχους περιαγωγής. Ο BEREC 
λαμβάνει υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη 
των τιμών και των καταναλωτικών 
προτύπων στα κράτη μέλη, τον βαθμό 
σύγκλισης των εγχώριων τιμών σε 
ολόκληρη την Ένωση, τις πιθανές 
παρατηρούμενες επιπτώσεις της 
περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
πραγματικών τιμών χονδρικής των 
υπηρεσιών περιαγωγής για μη ισόρροπη 
κίνηση μεταξύ παρόχων περιαγωγής 
διαφόρων μεγεθών.

Or. en

Τροπολογία 778
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
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με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών, για τις 
ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες 
κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα 
εξερχόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής, 
για τα εξερχόμενα μηνύματα MMS 
περιαγωγής ή για τις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής ή για 
γενικά τέλη ενεργοποίησης του 
τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο 
εξωτερικό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μηνύματα MMS συμπεριλαμβάνονται ώστε να αποφευχθεί μια κατάσταση 
κατά την οποία οι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν περιθώριο χρέωσης πρόσθετης επιβάρυνσης 
για MMS κατά την περιαγωγή.

Τροπολογία 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4a) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7 «Άρθρο 7

Χρεώσεις χονδρικής για την 
πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής

Χρεώσεις χονδρικής για την 
πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής

1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει 
στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για 
την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης 
περιαγωγής με προέλευση από αυτό το 
δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, 

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

διαβίβασης και τερματισμού, δεν 
υπερβαίνει από την 1η Ιουλίου 2014 τα 
0,05 ευρώ ανά λεπτό.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής 
μειώνεται σε 0,10 ευρώ και σε 0,05 ευρώ 
την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 
2014 αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19, η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής παραμένει στα 0,05 ευρώ μέχρι 
την 30ή Ιουνίου 2022.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής 
μειώνεται σε 0,01 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2016 και παραμένει μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2022.

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

3. Τα τέλη τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας για φωνητικές 
κλήσεις περιαγωγής δεν υπερβαίνουν τα 
0,005 ευρώ από την 1η Ιουλίου 2016 και 
παραμένουν επίσης μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2022.

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 780
Jens Rohde

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

"1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει 
στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για 
την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης 
περιαγωγής με προέλευση από αυτό το 
δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, 
διαβίβασης και τερματισμού, δεν 

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

υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής 
μειώνεται σε 0,10 EUR και σε 0,05 EUR 
την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 
2014 αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19, η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής παραμένει στα 0,05 EUR μέχρι 
την 30η Ιουνίου 2022.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής δεν 
υπερβαίνει τα 0,10 EUR την 1η Ιουλίου 
2013 και μειώνεται σε 0,03 EUR την 1η 
Ιουλίου 2014, σε 0,02 EUR την 1η Ιουλίου 
2015, και σε 0,01 EUR την 1η Ιουλίου 
2016.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Τροπολογία 781
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής 
παρέχεται υπό όρους και προϋποθέσεις 
που δεν επιφέρουν διακρίσεις χωρίς να 
διακρίνουν μεταξύ εγχωρίων και ξένων 
φορέων εκμετάλλευσης, 
περιλαμβανομένων των όρων και 
προϋποθέσεων πρόσβασης χονδρικής που 
προβλέπονται για τις εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών· θα διαμορφωθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους 
τους φορείς εκμετάλλευσης της αγοράς

Or. en

Τροπολογία 782
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε άλλα δίκτυα με τα ίδια 
τέλη και τους ίδιους όρους χονδρικής με 
τους οποίους προσφέρουν πρόσβαση στα 
δικά τους δίκτυα σε άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης, εκτός εάν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ή ο BEREC 
θεωρήσουν πως πρόκειται για 
καταχρηστικούς όρους τιμών που 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, 
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Or. en

Τροπολογία 783
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 6α
Κατάργηση των τελών περιαγωγής 
λιανικής
1. Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών, για τις 
υποκείμενες σε ρύθμιση εισερχόμενες ή 
εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα 
υποκείμενα σε ρύθμιση εξερχόμενα 
μηνύματα SMS περιαγωγής, ή για τις 
υποκείμενες σε ρύθμιση υπηρεσίες 
δεδομένων περιαγωγής, με την επιφύλαξη 
μέτρων που λαμβάνονται για την 
πρόληψη αντικανονικής ή δόλιας χρήσης.
2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τον 
περιορισμό, από μέρους παρόχου 
περιαγωγής, της κατανάλωσης 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών με 
αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης.
Οι πάροχοι περιαγωγής δημοσιεύουν και 
περιλαμβάνουν στις συμβάσεις τους 
λεπτομερείς ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής του κριτηρίου εύλογης 
χρήσης, με αναφορά στις βασικές τιμές, 
στον όγκο και σε άλλες παραμέτρους του 
εν λόγω πακέτου λιανικής.



PE526.176v01-00 196/238 AM\1013978EL.doc

EL

3. 
Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να 
προσφέρουν στους πελάτες τους τη 
δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως να 
αποποιηθούν του οφέλους της εφαρμογής 
του ισχύοντος τιμολογίου εγχώριων 
υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής με αντάλλαγμα άλλα οφέλη 
προσφερόμενα από τον εν λόγω πάροχο.

Ο πάροχος περιαγωγής υπενθυμίζει στους 
εν λόγω τελικούς χρήστες τη φύση των 
πλεονεκτημάτων της περιαγωγής που θα 
απολέσουν εάν προβούν στην επιλογή 
αυτή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν ιδίως το κατά πόσον οι 
πάροχοι περιαγωγής που υπάγονται στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζουν 
επιχειρηματικές πρακτικές που θα 
ισοδυναμούσαν με παράκαμψη του 
προκαθορισμένου καθεστώτος.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο BEREC, 
έπειτα από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογεί τους 
κινδύνους απάτης και αρμπιτράζ 
ανάμεσα στις υποκείμενες σε ρύθμιση 
υπηρεσίες περιαγωγής σε εγχώριες τιμές 
και τις κατεξοχήν εγχώριες υπηρεσίες και 
θεσπίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή κριτηρίων εύλογης 
χρήσης στις συμβάσεις λιανικής που 
παρέχονται από παρόχους περιαγωγής. Η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή 
παρακολουθεί και επιβλέπει την 
εφαρμογή των κριτηρίων εύλογης 
χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο 
λόγο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
του BEREC αφότου αυτές θεσπιστούν 
και αποτρέπει την εφαρμογή παράλογων 
όρων.

Or. en

Τροπολογία 784
Jürgen Creutzmann



AM\1013978EL.doc 197/238 PE526.176v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Κατάργηση των τελών περιαγωγής 
λιανικής
'1. Από την 1η Ιουλίου 2016, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν χρεώνουν στους πελάτες 
περιαγωγής πρόσθετα τέλη σε σύγκριση 
με τα τέλη για εγχώριες υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών, για τις 
υποκείμενες σε ρύθμιση εισερχόμενες ή 
εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα 
υποκείμενα σε ρύθμιση εξερχόμενα 
μηνύματα SMS περιαγωγής, ή για τις 
υποκείμενες σε ρύθμιση υπηρεσίες 
δεδομένων περιαγωγής, με την επιφύλαξη 
μέτρων που λαμβάνονται για την 
πρόληψη αντικανονικής ή δόλιας χρήσης.
2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τον 
περιορισμό, από μέρους παρόχου 
περιαγωγής, της κατανάλωσης 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών με 
αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης. 
Οι πάροχοι περιαγωγής δημοσιεύουν και 
περιλαμβάνουν στις συμβάσεις τους 
λεπτομερείς ποσοτικοποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής του κριτηρίου εύλογης 
χρήσης, με αναφορά στις βασικές τιμές, 
στον όγκο και σε άλλες παραμέτρους του 
εν λόγω πακέτου λιανικής.
3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο 
BEREC, έπειτα από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογεί τους 
κινδύνους κατάχρησης και αρμπιτράζ 
ανάμεσα στις υποκείμενες σε ρύθμιση 
υπηρεσίες περιαγωγής σε εγχώριες τιμές 
και τις κατεξοχήν εγχώριες υπηρεσίες στο 
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κράτος υποδοχής και θεσπίζει γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής. Η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και 
επιβλέπει την εφαρμογή των κριτηρίων 
εύλογης χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη 
κατά κύριο λόγο τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 
αφότου αυτές θεσπιστούν.'

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον Ιούλιο 2016 και μετά προτείνεται η κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής. 
Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί αυτό, ο BEREC πρέπει να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές 
για μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων της κατάχρησης και της εποπτείας, που θα μπορούσαν 
διαφορετικά να επηρεάσουν αρνητικά τις εγχώριες αγορές και τα κίνητρα για επενδύσεις.

Τροπολογία 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4β) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8 «Άρθρο 8

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες κλήσεις 
περιαγωγής

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες κλήσεις 
περιαγωγής

Από 1ης Ιουλίου 2013, το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων που μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος περιαγωγής στον 
πελάτη περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής μπορεί 
να διαφέρει για κάθε κλήση περιαγωγής, 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,24 ευρώ ανά 
λεπτό για οιαδήποτε εξερχόμενη κλήση ή 

Από 1ης Ιουλίου 2013, το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων που μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος περιαγωγής στον 
πελάτη περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής μπορεί 
να διαφέρει για κάθε κλήση περιαγωγής, 
αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,24 ευρώ ανά 
λεπτό για οιαδήποτε εξερχόμενη κλήση ή 
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τα 0,07 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
εισερχόμενη κλήση. Το μέγιστο τέλος 
λιανικής για εξερχόμενες κλήσεις 
μειώνεται σε 0,19 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2014. Από 1ης Ιουλίου 2014, οι πάροχοι 
περιαγωγής δεν επιβάλλουν κανέναν τέλος 
στους πελάτες περιαγωγής για 
εισερχόμενες κλήσεις, με την επιφύλαξη 
μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή 
αντικανονικής ή δόλιας χρήσης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω 
μέγιστα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.»

τα 0,07 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
εισερχόμενη κλήση. Το μέγιστο τέλος 
λιανικής για εξερχόμενες κλήσεις 
μειώνεται σε 0,19 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2014 και σε 0,15 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2015, για δε τις εισερχόμενες κλήσεις σε 
0,05 ευρώ την 1η Ιουλίου 2014 και 0,03 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2015. Τα εν λόγω 
μέγιστα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Από 
1ης Ιουλίου 2016, οι πάροχοι περιαγωγής 
δεν επιβάλλουν κανέναν τέλος στους 
πελάτες περιαγωγής για εισερχόμενες 
κλήσεις, με την επιφύλαξη μέτρων που 
λαμβάνονται για την αποφυγή 
αντικανονικής ή δόλιας χρήσης».

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Τροπολογία 786
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από 1ης Ιουλίου 2013, το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων που μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος περιαγωγής στον 
πελάτη περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής 
μπορεί να διαφέρει για κάθε κλήση 
περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,24 
ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
εξερχόμενη κλήση ή τα 0,07 ευρώ ανά 
λεπτό για οιαδήποτε εισερχόμενη κλήση. 
Το μέγιστο τέλος λιανικής για 
εξερχόμενες κλήσεις μειώνεται σε 0,19 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Από 

διαγράφεται
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1ης Ιουλίου 2014, οι πάροχοι περιαγωγής 
δεν επιβάλλουν κανέναν τέλος στους 
πελάτες περιαγωγής για εισερχόμενες 
κλήσεις, με την επιφύλαξη μέτρων που 
λαμβάνονται για την αποφυγή 
αντικανονικής ή δόλιας χρήσης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω 
μέγιστα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2017.

Or. de

Τροπολογία 787
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο 
τέλος χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει ο 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
για την παροχή ρυθμιζόμενου 
περιαγόμενου μηνύματος SMS που 
παράγεται στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, 
δεν υπερβαίνει τα 0,03 ευρώ ανά μήνυμα 
SMS. Το μέγιστο μέσο τέλος χονδρικής 
μειώνεται στα 0,02 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 
19, το τέλος αυτό παραμένει στα 0,02 
ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

«1. Από την 1η Ιουλίου 2013, το μέσο 
τέλος χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει ο 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
για την παροχή ρυθμιζόμενου 
περιαγόμενου μηνύματος SMS που 
παράγεται στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, 
δεν υπερβαίνει τα 0,02 ευρώ ανά μήνυμα 
SMS. Το μέγιστο μέσο τέλος χονδρικής 
μειώνεται στα 0,01 ευρώ την 1η Ιουλίου,
στα 0,0075 ευρώ την 1η Ιουλίου 2015 και 
στα 0,005 την 1η Ιουλίου 2016.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)
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Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Τροπολογία 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 12

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4γ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12 «Άρθρο 12

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

1. Από 1ης Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,25 ευρώ ανά megabyte 

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

μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο 
ασφαλείας μειώνεται σε 0,05 ευρώ από 1ης 
Ιουλίου 2014 ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων και 0,0050
ευρώ από 1ης Ιουλίου 2015 και παραμένει 
στα 0,0050 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2022.

2. Το μέσο τέλος χονδρικής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει 
μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων 
εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε 
δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε 
βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να 
μεσολαβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

2. Το μέσο τέλος χονδρικής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει 
μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων 
εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε 
δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε 
βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να 
μεσολαβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

3. Το μέσο τέλος χονδρικής το οποίο 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση των 
συνολικών εσόδων χονδρικής που 
εισπράττει το δίκτυο επίσκεψης ή ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας 
προέλευσης για την παροχή ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων κατά 
την υπό εξέταση περίοδο δια του 
συνολικού αριθμού megabyte που 
καταναλώνονται όντως για την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου συναθροιζόμενα και 
εκφραζόμενα σε kilobyte εκ μέρους του 
σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας 
προέλευσης εντός της εν λόγω περιόδου.

3. Το μέσο τέλος χονδρικής το οποίο 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται με τη διαίρεση των 
συνολικών εσόδων χονδρικής που 
εισπράττει το δίκτυο επίσκεψης ή ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας 
προέλευσης για την παροχή ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων κατά 
την υπό εξέταση περίοδο δια του 
συνολικού αριθμού megabyte που 
καταναλώνονται όντως για την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου συναθροιζόμενα και 
εκφραζόμενα σε kilobyte εκ μέρους του 
σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας 
προέλευσης εντός της εν λόγω περιόδου.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Τροπολογία 789
Jens Rohde

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

5β) Το άρθρο 12 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

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

«1. Από 1ης Ιουλίου 2013, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,15 ευρώ ανά megabyte 
μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο 
ασφαλείας μειώνεται σε 0,015 EUR από 
1ης Ιουλίου 2014 ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων, σε 0,0050 EUR 
από 1ης Ιουλίου 2015, και σε 0,0025 EUR 
από 1ης Ιουλίου 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Justification

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Τροπολογία 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 13

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4δ) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13 «Άρθρο 13
Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων

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

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

Κατά την υποβολή της εν λόγω 
προσφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής 
υπενθυμίζουν σε καθέναν από αυτούς τους 
πελάτες περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη 
επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη 
περιαγωγής τους όρους που εφαρμόζονται 
στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

Κατά την υποβολή της εν λόγω 
προσφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής 
υπενθυμίζουν σε καθέναν από αυτούς τους 
πελάτες περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη 
επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη 
περιαγωγής τους όρους που εφαρμόζονται 
στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

2. Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 
δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο 
πάροχος περιαγωγής στους οικείους 
πελάτες περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής 
δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,70 ευρώ 
ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής 
για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται 
στα 0,45 ευρώ και στα 0,20 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η 
Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014

2. Από 1ης Ιουλίου 2013 το τέλος λιανικής 
(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 
δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο 
πάροχος περιαγωγής στους οικείους 
πελάτες περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής 
δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,45 ευρώ 
ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής 
για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται 
στα 0,20 ευρώ και στα 0,10 ευρώ ανά 
χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η 
Ιουλίου 2014 και την 1η Ιουλίου 2015
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αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 
19, το τέλος αυτό παραμένει στα 0,20
ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο megabyte 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

αντίστοιχα. Το τέλος αυτό παραμένει στα 
0,10 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 
megabyte μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής για την 
παροχή κάθε ρυθμιζόμενης υπηρεσίας 
περιαγωγής δεδομένων στην οποία 
εφαρμόζεται η ευρωχρέωση δεδομένων 
ανά kilobyte, πλην των πολυμεσικών 
μηνυμάτων (MMS) τα οποία μπορούν να 
χρεώνονται σε μοναδιαία βάση. Σε αυτή 
την περίπτωση, το τέλος λιανικής το οποίο 
ο πάροχος περιαγωγής δύναται να 
επιβάλλει στους οικείους πελάτες 
περιαγωγής για την αποστολή ή λήψη 
μηνύματος MMS περιαγωγής δεν 
υπερβαίνει το μέγιστο τέλος λιανικής που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων 
λιανικής για ένα megabyte.

Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει τους 
οικείους πελάτες περιαγωγής για την 
παροχή κάθε ρυθμιζόμενης υπηρεσίας 
περιαγωγής δεδομένων στην οποία 
εφαρμόζεται η ευρωχρέωση δεδομένων 
ανά kilobyte, πλην των πολυμεσικών 
μηνυμάτων (MMS) τα οποία μπορούν να 
χρεώνονται σε μοναδιαία βάση. Σε αυτή 
την περίπτωση, το τέλος λιανικής το οποίο 
ο πάροχος περιαγωγής δύναται να 
επιβάλλει στους οικείους πελάτες 
περιαγωγής για την αποστολή ή λήψη 
μηνύματος MMS περιαγωγής δεν 
υπερβαίνει το μέγιστο τέλος λιανικής που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων 
λιανικής για ένα megabyte.

3. Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι 
περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση 
δεδομένων σε όλους τους υφιστάμενους 
πελάτες περιαγωγής αυτομάτως, 
εξαιρουμένων των πελατών περιαγωγής οι 
οποίοι έχουν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο 
περιαγωγής ή για τους οποίους ισχύουν 
τιμές αισθητά κατώτερες από την 
ευρωχρέωση δεδομένων ή οι οποίοι έχουν 
ήδη επιλέξει δέσμη βάσει της οποίας 
επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο 
για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων σε σχέση με εκείνο που θα 
ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην εν λόγω 
επιλογή.

3. Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι 
περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση 
δεδομένων σε όλους τους υφιστάμενους 
πελάτες περιαγωγής αυτομάτως, 
εξαιρουμένων των πελατών περιαγωγής οι 
οποίοι έχουν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο 
περιαγωγής ή για τους οποίους ισχύουν 
τιμές αισθητά κατώτερες από την 
ευρωχρέωση δεδομένων ή οι οποίοι έχουν 
ήδη επιλέξει δέσμη βάσει της οποίας 
επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο 
για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων σε σχέση με εκείνο που θα 
ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην εν λόγω 
επιλογή.

4. Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι 
περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση 
δεδομένων σε όλους τους νέους πελάτες 
περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως 
διαφορετικό τιμολόγιο περιαγωγής ή 
δέσμη για υπηρεσίες περιαγωγής που 
περιλαμβάνει διαφορετικό τιμολόγιο για 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων.

4. Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι 
περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση 
δεδομένων σε όλους τους νέους πελάτες 
περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως 
διαφορετικό τιμολόγιο περιαγωγής ή 
δέσμη για υπηρεσίες περιαγωγής που 
περιλαμβάνει διαφορετικό τιμολόγιο για 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων.

5. Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να 5. Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να 
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ζητήσουν την έναρξη ή την παύση ισχύος 
της ευρωχρέωσης δεδομένων ανά πάσα 
στιγμή. Η μεταβολή αυτή πρέπει να 
επέλθει εντός μίας 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 
σε ολόκληρη την Ένωση. Ο πάροχος 
περιαγωγής 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 φωνητικών κλήσεων.

ζητήσουν την έναρξη ή την παύση ισχύος 
της ευρωχρέωσης δεδομένων ανά πάσα 
στιγμή. Η μεταβολή αυτή πρέπει να 
επέλθει εντός μίας 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 
σε ολόκληρη την Ένωση. Ο πάροχος 
περιαγωγής 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 φωνητικών κλήσεων.

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 το 
αργότερο, οι πάροχοι περιαγωγής 
ενημερώνουν όλους τους οικείους πελάτες 
περιαγωγής ατομικά με τρόπο σαφή και 
κατανοητό και με σταθερό μέσο ότι η 
ευρωχρέωση δεδομένων θα εφαρμόζεται 
από 1ης Ιουλίου 2012 το αργότερο σε 
όλους τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι 
δεν έχουν επιλέξει αυτοβούλως ειδική 
χρέωση ή δέσμη που εφαρμόζεται σε 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων και ότι έχουν δικαίωμα 
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της εν 
λόγω ευρωχρέωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

6. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 το 
αργότερο, οι πάροχοι περιαγωγής 
ενημερώνουν όλους τους οικείους πελάτες 
περιαγωγής ατομικά με τρόπο σαφή και 
κατανοητό και με σταθερό μέσο ότι η 
ευρωχρέωση δεδομένων θα εφαρμόζεται 
από 1ης Ιουλίου 2012 το αργότερο σε 
όλους τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι 
δεν έχουν επιλέξει αυτοβούλως ειδική 
χρέωση ή δέσμη που εφαρμόζεται σε 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων και ότι έχουν δικαίωμα 
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της εν 
λόγω ευρωχρέωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Τροπολογία 791
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το 
ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση των κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS έχει φτάσει στο όριο 
εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής βασικές 
εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τις 
εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις και για την 
αποστολή μηνυμάτων SMS χωρίς 
εφαρμογή του τιμολογίου ή του πακέτου 
εγχώριων υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Από 1ης Ιουλίου 2017, όταν η 
κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής λιανικής με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 6α
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση των κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS έχει φτάσει στο όριο 
εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα παρέχουν 
στους πελάτες περιαγωγής βασικές 
εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τις 
εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις και για την 
αποστολή μηνυμάτων SMS χωρίς 
εφαρμογή του τιμολογίου ή του πακέτου 
εγχώριων υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 792
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 531/2012
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το 
ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση δεδομένων έχει φτάσει στο 
όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα 
παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 

2α. Από 1ης Ιουλίου 2017, όταν η 
κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής λιανικής με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 6α
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση δεδομένων έχει φτάσει στο 
όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα 
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βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τα 
δεδομένα περιαγωγής χωρίς εφαρμογή του 
τιμολογίου ή του πακέτου εγχώριων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 3 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής που 
καταναλώνονται χωρίς εφαρμογή των 
τιμολογίων ή των πακέτων εγχώριων 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4α
παράγραφος 2.

παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 
βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για τα 
δεδομένα περιαγωγής χωρίς εφαρμογή του 
τιμολογίου ή του πακέτου εγχώριων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 3 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής που 
καταναλώνονται χωρίς εφαρμογή των 
τιμολογίων ή των πακέτων εγχώριων 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6α
παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 793
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) [...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 795
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 1 
Ιουλίου 2015 και μετά από δημόσια 
διαβούλευση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
το αν πρέπει να αλλάξει η διάρκεια ή να 
αναθεωρηθεί το επίπεδο των μέγιστων 
τελών χονδρικής που προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 9 και 12, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τα τέλη τερματισμού.

Or. en

Τροπολογία 796
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, 
η Επιτροπή έως την 30ή Ιουνίου 2015, 
κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναθεώρηση του 
επιπέδου των μέγιστων τελών χονδρικής 
που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12, 
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λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάπτυξη 
των τελών τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 797
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο i
Ο κανονισμός 531/2012
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Εάν από την έκθεση προκύψει ότι οι 
τιμολογιακές επιλογές, υπό τις οποίες το 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες όσο και 
στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 
δεν παρέχονται σε όλα τα πακέτα λιανικής 
για εύλογη χρήση από έναν τουλάχιστον 
πάροχο σε κάθε κράτος μέλος ή ότι οι 
προσφορές των εναλλακτικών παρόχων 
περιαγωγής δεν έχουν καταστήσει εύκολα 
διαθέσιμα στους καταναλωτές ουσιαστικά 
παρόμοια τιμολόγια περιαγωγής λιανικής 
σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή, έως 
τον Ιούλιο 2015, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης και αφού ζητήσει και λάβει 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη της τη 
γνώμη του BEREC, υποβάλλει
κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης και την 
αποφυγή διαφοροποιήσεων μεταξύ 
εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων 
περιαγωγής στην εσωτερική αγορά.»

Or. en

Τροπολογία 798
Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο ii
Ο κανονισμός 531/2012
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) αλλαγή της διάρκειας ή μείωση του 
επιπέδου των μέγιστων τελών που 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12 με 
σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας όλων 
των παρόχων περιαγωγής να καταστήσουν 
διαθέσιμες στα αντίστοιχα πακέτα λιανικής 
τους, για εύλογη χρήση, τιμολογιακές 
επιλογές στο πλαίσιο των οποίων το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες υπηρεσίες 
όσο και στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής, ωσάν οι τελευταίες να 
καταναλώνονταν στο εγχώριο δίκτυο έως 
τον Ιούλιο 2015.»

Or. en

Τροπολογία 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8α) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19 «Άρθρο 19
Επανεξέταση Επανεξέταση

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο την 30ή 
Ιουνίου 2016. Η Επιτροπή αξιολογεί 

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 6.
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ειδικότερα αν επετεύχθησαν οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή επανεξετάζει μεταξύ άλλων:
α) αν ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί 
αρκετά ώστε να δικαιολογείται η παύση 
ισχύος των μέγιστων ορίων των τελών 
λιανικής·

2. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2015, κατόπιν διαβούλευσης 
με τον BEREC, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αλλαγή της διάρκειας ή την επανεξέταση
του επιπέδου των τελών τερματισμού 
κινητής τηλεφωνίας για περιαγωγή και 
των μέγιστων τελών χονδρικής που 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12.

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

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 
Ιουνίου 2016 και μετά από δημόσια 
διαβούλευση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 
με:

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

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

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

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

ε) τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές 
έχουν επωφεληθεί από πραγματικές 
μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών 
περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και 
προϊόντων που προσφέρονται σε 
καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια 
κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών 
τιμών και τιμών περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές 

γ) τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες 
μελλοντικές τάσεις στα τέλη χονδρικής και 
λιανικής για την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών 
επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών 
δεδομένων, σε σχέση με τα τέλη των 
υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε 
εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, τόσο για 
πελάτες με σύμβαση προπληρωμής όσο 
και για πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ 



AM\1013978EL.doc 213/238 PE526.176v01-00

EL

υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής· των υστέρων, χωριστά, καθώς και της 
ποιότητας και της ταχύτητας των 
υπηρεσιών αυτών·

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

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

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

ε) τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές 
έχουν επωφεληθεί από πραγματικές 
μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών 
περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και 
προϊόντων που προσφέρονται σε 
καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια 
κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών 
τιμών και τιμών περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής·

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

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

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

ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής στο βαθμό που 
η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν·
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αγοράς υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών, χωρίς διαφοροποίηση, 
εντέλει, μεταξύ εθνικών τιμολογίων και 
τιμολογίων περιαγωγής. Η Επιτροπή 
εξετάζει, ιδίως, αν απαιτείται:
α) πρόβλεψη πρόσθετων τεχνικών και 
διαρθρωτικών μέτρων·

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

β) τροποποίηση των διαρθρωτικών 
μέτρων·

4. Αν η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 καταδεικνύει την ανάγκη να 
αλλάξει η διάρκεια ή να αναθεωρηθεί το 
επίπεδο των μέγιστων τελών χονδρικής ή 
των τελών τερματισμού των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλη πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης.

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

Εάν από την έκθεση, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, προκύψει ότι τα 
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν 
για την προώθηση του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
περιαγωγής προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων καταναλωτών ή ότι η 
διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 
εθνικών τιμών δεν προσεγγίζει το μηδέν, 
η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015, κατάλληλες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης και, ως εκ τούτου, τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, χωρίς 
διαφοροποίηση, εν τέλει, μεταξύ εθνικών 
τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

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

5. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε 
έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της 



AM\1013978EL.doc 215/238 PE526.176v01-00

EL

παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως 
προς την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μνείας των 
ζητημάτων τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.

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

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

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

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

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Τροπολογία 800
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012
Άρθρο 19

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8α) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

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

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

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 
Ιουνίου 2015 και μετά από δημόσια 
διαβούλευση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
το αν πρέπει να αλλάξει η διάρκεια ή να 
αναθεωρηθεί το επίπεδο των μέγιστων 
τελών χονδρικής που προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 9 και 12, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τα τέλη τερματισμού.

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

Ο BEREC, έως την 30ή Ιουνίου 2015, 
θεσπίζει, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης, κατευθυντήριες γραμμές 
για μέτρα αποφυγής αντικανονικής ή 
δόλιας χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 
6α.

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

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 
Ιουνίου 2016 και έπειτα από δημόσια 
διαβούλευση έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 
με:
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γ) τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες 
μελλοντικές τάσεις στα τέλη χονδρικής 
και λιανικής για την παροχή σε πελάτες 
περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών 
επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών 
δεδομένων, σε σχέση με τα τέλη των 
υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε 
εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, τόσο για 
πελάτες με σύμβαση προπληρωμής όσο 
και για πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ 
των υστέρων, χωριστά, καθώς και της 
ποιότητας και της ταχύτητας των 
υπηρεσιών αυτών·

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

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

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

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

γ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής.

στ) τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη 
λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 
ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των 
μικρότερων, ανεξάρτητων ή 
νεοεισερχόμενων παρόχων, 

Η Επιτροπή εξετάζει, ιδίως, αν 
χρειάζεται να καθοριστούν πρόσθετα 
τεχνικά και διαρθρωτικά μέτρα ή να 
τροποποιηθούν τα διαρθρωτικά μέτρα.
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συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που 
έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές 
συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης 
των παρόχων·

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

4. Αν η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 καταδεικνύει την ανάγκη να 
αλλάξει η διάρκεια ή να αναθεωρηθεί το 
επίπεδο των τελών χονδρικής, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης.

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

Εάν από την έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 προκύψει ότι τα 
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν 
για την προώθηση του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
περιαγωγής προς όφελος όλων των 
Ευρωπαίων καταναλωτών, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω κατάστασης.

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

Και στις δύο περιπτώσεις, οι προτάσεις 
σχετικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
υποβάλλονται ταυτόχρονα με τις 
εκθέσεις.

α) πρόβλεψη πρόσθετων τεχνικών και 
διαρθρωτικών μέτρων·

5. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Σε κάθε 
έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως 
προς την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού.

β) τροποποίηση των διαρθρωτικών 
μέτρων·

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

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

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

δ) αλλαγή της διάρκειας και/ή 
επανεξέταση του επιπέδου των μέγιστων 
τελών χονδρικής που προβλέπεται στα 
άρθρα 7, 9 και 12·
ε) πρόβλεψη άλλων αναγκαίων 
απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, της μη 
διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών 
τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.
3. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε 
έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην 
Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως 
προς την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μνείας των 
ζητημάτων τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.
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4. Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις 
του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής 
σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC 
συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με 
τις εξελίξεις των τελών λιανικής και 
χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. 
Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές το έτος. 
Η Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.
Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια 
βάση πληροφορίες από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια 
και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών 
τιμών που προσφέρουν οι πάροχοι στους 
πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα 
εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EL:PDF)

Τροπολογία 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Δημήτριος Δρούτσας, Edit 
Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η νέα 
παράγραφος 2α:
Ο BEREC θα πρέπει να ασκεί 
συστηματικά τον συμβουλευτικό του ρόλο 
πριν από την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων που αφορούν τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Or. en
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Τροπολογία 802
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 

243/2012/EE
Κατά τον καθορισμό της δομής των 
δικαιωμάτων άδειας που καταβάλλονται 
για την παραχώρηση ραδιοφάσματος, οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 
η δομή δικαιωμάτων άδειας που 
επιλέγεται ελαχιστοποιεί τον χρόνο που 
χρειάζεται για να διατεθεί ένα νέο δίκτυο 
και νέες υπηρεσίες στους καταναλωτές 
και τους πολίτες μέσω:
α) της εξέτασης των σχετικών 
πλεονεκτημάτων εναλλακτικών δομών 
δικαιωμάτων άδειας, 
συμπεριλαμβανομένη της καταβολής 
επαναλαμβανόμενων ετήσιων τελών για 
τη διάρκεια της άδειας, σε σχέση με τις 
επιπτώσεις που έχουν στις επενδύσεις, 
την καινοτομία και τη διαθεσιμότητα 
μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· και
β) της εξέτασης της εκκίνησης είσπραξης 
των εν λόγω δικαιωμάτων από την 
ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών, οι 
οποίες βασίζονται στο φάσμα που έχει 
παραχωρηθεί. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη δομή δικαιωμάτων άδειας που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων σε ολόκληρη την Ένωση χαρακτηρίζεται από μεγάλες προκαταβολές, οι οποίες 
δεν ευθυγραμμίζονται σωστά με το χρονικό προφίλ των απαιτούμενων επενδύσεων δικτύου ούτε 
με τη χρονική στιγμή δημιουργίας εσόδων που επιτρέπει η χρήση του ραδιοφάσματος το οποίο 
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έχει παραχωρηθεί. Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία εξετάζει τον πλήρη αντίκτυπο 
που έχουν οι εναλλακτικές δομές δικαιωμάτων άδειας στις επενδύσεις και την καινοτομία.

Τροπολογία 803
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο την 1η Ιουλίου 
2018. Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται 
εν συνεχεία ανά τετραετία. Η Επιτροπή 
υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο,
προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού και την 
ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, η
Επιτροπή θα πρέπει έως την 30ή Ιουνίου 
2015 να προβεί σε επανεξέταση και 
αξιολόγηση του συνολικού νομικού 
πλαισίου στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και να υποβάλει έκθεση με 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης.

Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ιδίως τα ακόλουθα θέματα:
- επανεξέταση του εάν η ασύμμετρη και 
σημαντική τιμή της αγοράς καθώς και οι 
κανονισμοί για την πρόσβαση μπορούν 
ενδεχομένως να ρυθμιστούν διαφορετικά·
- αξιολόγηση της ανάγκης περαιτέρω 
ρύθμισης στον εν λόγω τομέα και της 
δυνατότητας εφαρμογής της εν λόγω 
ρύθμισης σε όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας·
- διασφάλιση του ότι οι χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να ασκούν 



AM\1013978EL.doc 223/238 PE526.176v01-00

EL

έλεγχο σε αυτές και ότι η φορητότητα 
κατά την εναλλαγή μεταξύ των διάφορων 
λειτουργικών συστημάτων είναι 
εγγυημένη·
- όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 
πρέπει να μπορούν να λειτουργούν υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, γεγονός που θα 
πρέπει να ισχύει αντίστοιχα τόσο για τους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών «over 
the top» όσο και για τους παρόχους 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
διαδικτυακών υπηρεσιών «over the top», 
όπως ισχύει ήδη για τους παρόχους 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, 
προστατεύονται από αρχές όπως η 
διαφάνεια, η μη διακριτική μεταχείριση, 
ο ανοιχτός χαρακτήρας, η φορητότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η διευκόλυνση
κατά την αλλαγή.

Or. de

Τροπολογία 804
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την
αξιολόγηση και επανεξέταση του
παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται το αργότερο την 1η 
Ιουλίου 2018. Οι επακόλουθες εκθέσεις 
υποβάλλονται στη συνέχεια κάθε τέσσερα 
έτη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων 

Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση και 
επανεξέταση του συνόλου του 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υποβάλλει 
έκθεση με κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως την 30ή Ιουνίου 2015.
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της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη 
των εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

Η επανεξέταση πραγματοποιείται με 
βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
- αξιολόγηση του εάν η ασύμμετρη 
ρύθμιση τιμών και πρόσβασης που 
βασίζεται στο ΠΑΑ του ρυθμιστικού 
πλαισίου της ΕΕ μπορεί να αφαιρεθεί 
- εκτίμηση της συνεχιζόμενης ανάγκης 
για τις υπόλοιπες ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν 
εφαρμογή συμμετρικά σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς κατά μήκος της 
συγκλίνουσας αλυσίδας αξίας
- διασφάλιση του ότι οι χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε θέση να 
ελέγχουν την ψηφιακή ζωή και τα 
δεδομένα τους, με την εξάλειψη των 
φραγμών στην αλλαγή λειτουργικού 
συστήματος έτσι ώστε να μην χάνονται οι 
εφαρμογές και τα δεδομένα τους
- διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού και παροχή επαρκούς 
προστασίας στους καταναλωτές με χρήση 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών OTT σε 
σύγκριση με τις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών μέσω της θέσπισης 
κανόνων που διασφαλίζουν την εφαρμογή 
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες OTT πάγιων 
αρχών για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η 
διαφάνεια, η απουσία διακρίσεων, το 
άνοιγμα, η ευκολία αλλαγής παρόχου, η 
διαλειτουργικότητα, η επικοινωνία 
«οποιουδήποτε με οποιονδήποτε» και η 
φορητότητα των υπηρεσιών τους.

Or. en

Justification

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
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level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Τροπολογία 805
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του 
παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται το αργότερο την 1η 
Ιουλίου 2018. Οι επόμενες εκθέσεις 
υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία. 
Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων 
της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη 
των εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή αξιολογεί και επανεξετάζει 
διεξοδικά ολόκληρο το κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, και υποβάλλει τα 
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων τροπολογιών, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το αργότερο έως την 31η 
Μαρτίου 2015.

Or. de
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Τροπολογία 806
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του 
παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται το αργότερο την 1η 
Ιουλίου 2018. Οι επόμενες εκθέσεις 
υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία. 
Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων 
της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη 
των εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική 
αξιολόγηση και επανεξέταση του 
συνολικού νομικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υποβάλλει 
έκθεση με κατάλληλες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έως την 30ή Ιουνίου 2015.

Or. de

Τροπολογία 807
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο την 1η Ιουλίου 
2018. Οι επακόλουθες εκθέσεις 
υποβάλλονται στη συνέχεια κάθε τέσσερα 

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 
διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο την 1η Ιουλίου 
2018. Οι επακόλουθες εκθέσεις 
υποβάλλονται στη συνέχεια κάθε τέσσερα 
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έτη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται.

έτη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
εξελίξεων στην τεχνολογία της 
πληροφορικής και της προόδου στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

Or. en

Τροπολογία 808
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επανεξέταση μέσω της Επιτροπής:

Or. de

Τροπολογία 809
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η επανεξέταση περιλαμβάνει τη 
σύσταση της Επιτροπής της 17ης 
Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με συναφείς 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που επιδέχονται εκ των προτέρων 
ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 
2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της 



PE526.176v01-00 228/238 AM\1013978EL.doc

EL

δοκιμασίας των τριών κριτηρίων. Η 
σύσταση της Επιτροπής της 17ης 
Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με συναφείς 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
παραμένει σε ισχύ μέχρι να 
πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη 
επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιθανή τροποποίηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού και ανταγωνιστικού μοντέλου της ΕΕ 
πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένης επανεξέτασης, δημόσιας διαβούλευσης 
και αξιολόγησης του αντίκτυπου. Ο εν λόγω κανονισμός ή οι εκτελεστικές πράξεις της 
Επιτροπής δεν πρέπει να θίγουν μια τέτοια επανεξέταση, στο πλαίσιο αυτό η τροποποίηση του 
υφιστάμενου εφαρμοστέου καταλόγου με τις σχετικές αγορές δεν μπορεί να αιτιολογηθεί προτού 
συμφωνήσουν επ’ αυτού οι συννομοθέτες μετά την επανεξέταση.

Τροπολογία 810
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τις υπηρεσίες και τους φορείς 
εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκής κλίμακας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της 
Επιτροπής να καθορίζει διακρατικές 
αγορές, δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 811
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο i (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
πανευρωπαϊκών παρόχων 
ανταγωνιστικών σε παγκόσμιο επίπεδο 
και της παροχής διασυνοριακών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 812
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. αξιολογεί, εάν η ασύμμετρη και 
βασιζόμενη στη σημαντική ισχύ στην 
αγορά ρύθμιση των τιμών και της 
πρόσβασης μπορεί να αρθεί·

Or. de

Τροπολογία 813
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον καθορισμό των διακρατικών 
αγορών, ως πρώτο βήμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις· την παροχή 
της δυνατότητας στους παρόχους, να 
κοινοποιούν στον BEREC την πρόθεσή 
τους να εξυπηρετήσουν τις αγορές αυτές, 
και την εποπτεία, από τον BEREC, των 
παρόχων που εξυπηρετούν τις αγορές 
αυτές
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Or. en

Τροπολογία 814
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. αξιολογεί κατά πόσον εξακολουθεί να 
απαιτείται η υφιστάμενη ρύθμιση, η 
οποία ισχύει εξίσου για όλους τους 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας·

Or. de

Τροπολογία 815
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές και οι 
χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών είναι 
σε θέση να ελέγχουν την ψηφιακή 
ταυτότητα και τα δεδομένα τους, 
διευκολύνοντας την εναλλαγή μεταξύ των 
διαφόρων λειτουργικών συστημάτων και 
αποτρέποντας την απώλεια εφαρμογών 
και δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 816
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο iii (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) την ενιαία άδεια της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένων των 
πανευρωπαϊκών δημοπρασιών 
συχνοτήτων του φάσματος και της 
εποπτικής δομής για το πλαίσιο συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 817
Werner Langen, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο 4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται ενιαίοι 
όροι πρόσβασης και ανταγωνισμού για τις 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τις 
υπηρεσίες OTT και, ως εκ τούτου, ότι 
μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής 
προστασία για τους χρήστες υπηρεσιών 
ΟΤΤ. Εν προκειμένω, λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη οι αρχές της διαφάνειας, της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, της 
διαλειτουργικότητας καθώς και της 
διευκόλυνσης αλλαγής παρόχου.

Or. de

Τροπολογία 818
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την ενίσχυση της εφαρμογής του 
διορθωτικού μέτρου του λειτουργικού 
διαχωρισμού μέσω της άρσης του 
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έκτακτου χαρακτήρα της υποχρέωσης 
που αυξάνει τα κίνητρα για επενδύσεις σε 
δίκτυα και περαιτέρω ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 819
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – σημείο v (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προώθηση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής βιομηχανίας, 
καθώς και τις επενδύσεις και την 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 820
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Ευρωπαϊκή αρχή ρύθμισης και εποπτείας 

της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Συγκροτείται ανεξάρτητη αρχή αρμόδια 
για τη ρύθμιση και την εποπτεία της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία έχει 
ως στόχο την εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 
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κόστος λειτουργίας της εν λόγω 
ανεξάρτητης αρχής καλύπτεται από μια 
υποχρεωτική εισφορά η οποία θα 
επιβάλλεται στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

Or. fr

Τροπολογία 821
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 822
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

Or. en

Τροπολογία 823
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 824
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϊόν πρόσβασης χονδρικής σταθερού 
δικτύου στο στρώμα 3 του μοντέλου επτά 
στρωμάτων για πρωτόκολλα επικοινωνίας 
του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
(«Στρώμα δικτύου»), στο επίπεδο 
δυφιορεύματος επιπέδου IP με σημεία 
παράδοσης που προσφέρουν υψηλότερο 
βαθμό συγκέντρωσης πόρων, όπως σε 
εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: Προϊόν πρόσβασης 
χονδρικής σταθερού δικτύου υψηλής 
ποιότητας στο στρώμα 3 του μοντέλου 
επτά στρωμάτων για πρωτόκολλα 
επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης («Στρώμα δικτύου»), στο 
επίπεδο δυφιορεύματος επιπέδου IP με 
σημεία παράδοσης που προσφέρουν 
υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης πόρων, 
όπως σε εθνικό ή/και περιφερειακό 
επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 825
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 2 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δυνατότητα υποστήριξης διάφορων
επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. QoS 
1, 2 και 3) όσον αφορά τα εξής:

Δυνατότητα υποστήριξης επιπέδων 
υπηρεσίας υψηλής ποιότητας όσον αφορά 
τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 826
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2

Or. en

Τροπολογία 827
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

διαγράφεται

Στοιχεία δικτύου και σχετικές 
πληροφορίες
– Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
προτύπων.
Λειτουργίες του δικτύου:
– σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:
– φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,
– εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, και
– εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
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τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 828
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

διαγράφεται

Στοιχεία δικτύου και σχετικές 
πληροφορίες
– Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
προτύπων.
Λειτουργίες του δικτύου:
– σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:
– φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,
– εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, και
– εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 829
Petra Kammerevert
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

διαγράφεται

Στοιχεία δικτύου και σχετικές 
πληροφορίες
– Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
προτύπων.
Λειτουργίες του δικτύου:
– σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:
– φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,
– εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, και
– εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 830
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ

διαγράφεται
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Στοιχεία δικτύου και σχετικές 
πληροφορίες
– Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
προτύπων.
Λειτουργίες του δικτύου:
– σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:
– φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,
– εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, και
– εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
τα δεδομένα.

Or. en


