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Τροπολογία 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών, «Ψηφιακό Θεματολόγιο για 
την Ευρώπη» (COM (2010) 245).

Or. en

Τροπολογία 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών, «Ψηφιακό Θεματολόγιο για 
την Ευρώπη» (COM (2010) 245).

Or. en

Τροπολογία 60
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο κανονισμός αριθ. 717/2007 θα 
πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα και 
να τεθεί σε ισχύ μόνο αφού η Επιτροπή 
προτείνει τη νομοθεσία που είναι 
αναγκαία για την πλήρη δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς δημόσιων δικτύων 
κινητών επικοινωνιών της ΕΕ και για τη 
συνακόλουθη μεσοπρόθεσμη κατάργηση 
οποιωνδήποτε τελών περιαγωγής. 

Or. en

Τροπολογία 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υφίσταται ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών 
όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις εγχώριες τιμές και τις τιμές 
περιαγωγής· για αυτόν τον λόγο, ο τελικός 
στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης 
κατάργηση των τελών περιαγωγής, και 
κατά συνέπεια η δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υφίσταται ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών 
όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις εγχώριες τιμές και τις τιμές 
περιαγωγής· για αυτόν τον λόγο, ο τελικός 
στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης 
κατάργηση των τελών περιαγωγής, και 
κατά συνέπεια η δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής αγοράς κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. Το υψηλό επίπεδο των τιμών για 
υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων
(SMS) και περιαγωγής  που καταβάλλουν 
οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, άτομα που 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους
και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά 
τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο 
εξωτερικό εντός της Ένωσης
προβληματίζει τους καταναλωτές,  στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα 
της Ένωσης . Τα υπερβολικά αυτά τέλη 
λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα 
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές 
περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Οι 
μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν 
μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής.
Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς 
εκμετάλλευσης εισήγαγαν συστήματα 
τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους 
πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως
χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ 
κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από 
αυτήν που θα ίσχυε  σε ανταγωνιστικές 
αγορές.

"2. Το υψηλό επίπεδο των τιμών για 
υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων
(SMS) και περιαγωγής  που καταβάλλουν 
οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, άτομα που 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους
και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά 
τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο 
εξωτερικό εντός της Ένωσης
προβληματίζει τους καταναλωτές,  στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα 
της Ένωσης . Τα υπερβολικά αυτά τέλη 
λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα 
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές 
περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη.
Λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, οι μειώσεις 
στα τέλη χονδρικής συχνά δεν 
μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής.
Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς 
εκμετάλλευσης εισήγαγαν συστήματα 
τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους 
πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως
χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ 
κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από 
αυτήν που θα ίσχυε  σε ανταγωνιστικές 
αγορές.

Or. en

Τροπολογία 64
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. Το υψηλό επίπεδο των τιμών για 
υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων
(SMS) και περιαγωγής  που καταβάλλουν 
οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, άτομα που 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους
και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά 
τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο 
εξωτερικό εντός της Ένωσης
προβληματίζει τους καταναλωτές,  στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα 
της Ένωσης . Τα υπερβολικά αυτά τέλη 
λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα 
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές 
περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Οι 
μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν 
μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής.
Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς 
εκμετάλλευσης εισήγαγαν συστήματα 
τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους 
πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως
χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ 
κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από 
αυτήν που θα ίσχυε  σε ανταγωνιστικές 
αγορές.

"2. Το υψηλό επίπεδο των τιμών για 
υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων
(SMS) και περιαγωγής  που καταβάλλουν 
οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, άτομα που 
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους
και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά 
τηλέφωνά τους και τους φορητούς 
υπολογιστές τους  μετακινούμενοι στο 
εξωτερικό εντός της Ένωσης
προβληματίζει τους καταναλωτές,  στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα 
της Ένωσης. Τα υπερβολικά αυτά τέλη 
λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη 
χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα 
υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές 
περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις 
λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Οι 
μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν 
μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής.
Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς 
εκμετάλλευσης εισήγαγαν συστήματα 
τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους 
πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως
χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ 
κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από 
αυτήν που θα ίσχυε  σε ανταγωνιστικές 
αγορές.

Or. en

Τροπολογία 65
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα τέλη περιαγωγής συνιστούν 
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σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες της 
Ευρώπης να εξελιχθεί σε οικονομία 
βασιζόμενη στη γνώση και στην 
υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς 500 
εκατομμυρίων καταναλωτών. Η 
αλματώδης ανάπτυξη της κυκλοφορίας 
δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών 
πλαισίων πρέπει να διευκολυνθεί, μέσω 
της διάθεσης επαρκούς ραδιοφάσματος, 
ούτως ώστε οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν φωνητικές 
κλήσεις, μηνύματα SMS και δεδομένα 
οπουδήποτε στην Ευρώπη σε τιμές που 
προσεγγίζουν το εγχώριο επίπεδο.  

Or. en

Τροπολογία 66
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η ευρεία διάδοση των κινητών 
τηλεφώνων και υπολογιστών-ταμπλέτες 
με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 
σημαίνει ότι η περιαγωγή δεδομένων 
παρουσιάζει μεσοπρόθεσμα σημαντικό 
οικονομικό ενδιαφέρον. Τούτο αποτελεί 
κριτήριο αποφασιστικής σημασίας για 
αμφότερους τους χρήστες και τους 
παρόχους εφαρμογών και περιεχομένου. 
Προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη 
αυτής της αγοράς, τα τέλη για τη 
μεταφορά δεδομένων δεν πρέπει να 
λειτουργήσουν ως τροχοπέδη για την 
ανάπτυξη.

Or. de

Τροπολογία 67
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της 
κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών 
ψηφιακών πλαισίων και του αυξανόμενου 
αριθμού των πελατών που χρησιμοποιούν 
φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS και 
περιαγωγή δεδομένων στο εξωτερικό, 
υπάρχει ανάγκη αύξησης της 
ανταγωνιστικής πίεσης, ανάπτυξης νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων και 
τεχνολογιών καθώς και αύξησης του 
όγκου του ραδιοφάσματος που είναι 
διαθέσιμο για ασύρματες υπηρεσίες.   Η 
ρύθμιση των τιμών περιαγωγής πρέπει να 
είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην 
αποθαρρύνεται ο ανταγωνισμός σε ακόμη 
χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Or. en

Τροπολογία 68
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού, εκπαιδευτικού και
πολιτιστικού χώρου βάσει της 
κινητικότητας των ατόμων πρέπει να 
διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών 
μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η
«Ευρώπη των πολιτών».

"3. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού
και επιχειρηματικού χώρου βάσει της 
κινητικότητας των ατόμων και των 
ψηφιακών δεδομένων πρέπει να 
διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών 
μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η
«Ευρώπη των πολιτών».

Or. en
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Τροπολογία 69
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"14. Πρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση 
για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
επίγειων δημοσίων δικτύων κινητών
επικοινωνιών , όταν μετακινούνται εντός 
της 'Ενωσης , δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση
όταν πραγματοποιούν ή δέχονται
φωνητικές κλήσεις, ώστε να ενισχυθεί  ο 
ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής  μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας , να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών  και να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση τόσο των κινήτρων για 
καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής 
των καταναλωτών. Λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών 
υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, 
ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν 
εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση 
αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

"14. Πρέπει να υπάρξει κοινή, 
εναρμονισμένη προσέγγιση για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες επίγειων 
δημοσίων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 
όταν μετακινούνται εντός της 'Ενωσης, δεν 
θα καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την
Ένωση όταν πραγματοποιούν ή δέχονται
φωνητικές κλήσεις, αποστέλλουν 
μηνύματα κειμένου ή χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο, ώστε να ενισχυθεί  ο 
ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής  μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας , να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών  και να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση τόσο των κινήτρων για 
καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής 
των καταναλωτών. Λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών 
υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, 
ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν 
εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση 
αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 70
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"14. Πρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση "14. Πρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση 
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για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
επίγειων δημοσίων δικτύων κινητών 
επικοινωνιών , όταν μετακινούνται εντός 
της 'Ενωσης , δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση
όταν πραγματοποιούν ή δέχονται
φωνητικές κλήσεις, ώστε να ενισχυθεί  ο 
ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής  μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας , να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών  και να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση τόσο των κινήτρων για 
καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής 
των καταναλωτών. Λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών 
υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, 
ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής
τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν 
εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση 
αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
επίγειων δημοσίων δικτύων κινητών 
επικοινωνιών , όταν μετακινούνται εντός 
της 'Ενωσης, δεν θα καταβάλλουν 
υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές 
υπηρεσίες περιαγωγής ανά την
Ένωση όταν πραγματοποιούν ή δέχονται
φωνητικές κλήσεις και δημιουργούν 
συνδέσεις δεδομένων, ώστε να ενισχυθεί
ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής  μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας , να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών  και να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση τόσο των κινήτρων για 
καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής 
των καταναλωτών. Λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών 
υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, 
ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής 
τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν 
εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου 
κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση 
αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Οι πελάτες που κατοικούν σε 
παραμεθόριες περιοχές δεν πρέπει να 
υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις 
αδικαιολόγητα υψηλών τηλεφωνικών 
λογαριασμών λόγω της απροσδόκητης 
επιβολής τελών περιαγωγής.   Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για 
τη δημιουργία μεταβατικής ζώνης στις 
παραμεθόριες περιοχές, όπου οι 
καταναλωτές θα καταβάλλουν ένα κατ΄ 
αποκοπή τέλος ανεξάρτητα από την 
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εθνικότητα του δικτύου.   Το εύρος αυτών 
των ζωνών πρέπει να ανέρχεται σε 10 
χιλιόμετρα εκατέρωθεν των συνόρων. 

Or. en

Τροπολογία 72
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Είναι επίσης ουσιώδες να 
εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών δικτύων δεν θα επιδεινώσουν 
τους όρους εργασίας στον τομέα, ως 
αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού. 

Or. cs

Τροπολογία 73
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Το πρώτο πολυετές πρόγραμμα 
πολιτικής ραδιοφάσματος που 
θεσπίστηκε με την [απόφαση …/…/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου...] θα ανοίξει το δρόμο για 
μια ανάπτυξη που θα επιτρέψει στην 
Ένωση να κατακτήσει την πρώτη θέση 
παγκοσμίως στους τομείς των 
ευρυζωνικών ταχυτήτων, της 
κινητικότητας, της κάλυψης και της 
ικανότητας, διευκολύνοντας την ανάδυση 
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και 
τεχνολογιών μέσω της μείωσης των 
διαρθρωτικών αιτίων της περιαγωγής.   

Or. en
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Τροπολογία 74
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οι πανευρωπαϊκές δημοπρασίες 
αδειών μπορούν να τονώσουν την 
ανάπτυξη μια ενιαίας αγοράς 
τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, χωρίς 
περιαγωγή.

Or. en

Τροπολογία 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Παρομοίως, προκειμένου να λυθεί 
το πρόβλημα της απροσδόκητης επιβολής 
τελών περιαγωγής, οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να παρέχουν επαρκώς 
ισχυρό σήμα στις περιοχές όπου η 
κάλυψη είναι ανεπαρκής.  

Or. en

Τροπολογία 76
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 77
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"18. Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερης και 
ανταγωνιστικότερης αγοράς για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής δεν πρέπει να 
υφίστανται περιορισμοί που να 
αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να 
διαπραγματεύονται αποτελεσματικά την 
πρόσβαση χονδρικής με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών περιαγωγής. Ωστόσο, προς το 
παρόν υφίστανται εμπόδια στην πρόσβαση 
τέτοιων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής 

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

λόγω διαφορών ως προς τη 
διαπραγματευτική ισχύ και την έκταση της 
ιδιοκτησίας των υποδομών από τις 
επιχειρήσεις. Η εξάλειψη των εν λόγω 
εμποδίων θα διευκολύνει την ανάπτυξη 
εναλλακτικών και καινοτόμων υπηρεσιών 
περιαγωγής και προσφορών για τους 
πελάτες, ιδίως από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων. Θα διευκολύνει επίσης 
την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Οι ρυθμίσεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, και ειδικότερα η οδηγία 
2002/21/ΕΚ και η οδηγία 2002/19/ΕΚ δεν 
επιτρέπουν την επίλυση αυτού του 
προβλήματος μέσω της επιβολής 
υποχρεώσεων στους φορείς 
εκμετάλλευσης που έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά. 

Or. en

Τροπολογία 78
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αμερόληπτο τρόπο, διασφαλίζοντας  
ισοδύναμους όρους και προϋποθέσεις και
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 
που ορίζει ο παρών κανονισμός και που 
ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, ενώ 
πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα 
στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την 
παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο 
πλαίσιο μιας συνεπούς κανονιστικής 
προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 79
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"19. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για να καταστεί υποχρεωτική η 
ικανοποίηση εύλογων αιτημάτων με 
αμερόληπτους όρους για πρόσβαση 
χονδρικής σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών με στόχο την παροχή 
υπηρεσιών περιαγωγής, μεταξύ άλλων και 
μέσω παρέκκλισης από τις οδηγίες 
2002/21/ΕΚ και 2002/19/ΕΚ. Τα εν λόγω 
αιτήματα πρέπει να απορρίπτονται μόνο 
βάσει αντικειμενικών και δεόντως 
αιτιολογημένων κριτηρίων, τα οποία 
πρέπει να καθοριστούν ανά περίπτωση από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ακολουθώντας τη διαδικασία επίλυσης 
διαφορών του άρθρου 17. Για να 
εξασφαλιστούν όροι ισότιμου 
ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 
που ορίζει ο παρών κανονισμός και που 
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παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο 
πλαίσιο μιας συνεπούς κανονιστικής 
προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, ενώ 
πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα 
στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την 
παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο 
πλαίσιο μιας συνεπούς κανονιστικής 
προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 80
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"19. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες για να καταστεί υποχρεωτική η 
ικανοποίηση εύλογων αιτημάτων για 
πρόσβαση χονδρικής σε δημόσια δίκτυα 
κινητών επικοινωνιών με στόχο την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν 
λόγω αιτήματα πρέπει να είναι αναλογικά 
και συμβατά με τις ανάγκες όσων 
αναζητούν πρόσβαση, είτε αυτοί είναι 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων, 
είτε είναι φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών κινητών δικτύων είτε είναι 
έμποροι λιανικής. Πρέπει δε να
απορρίπτονται μόνο βάσει αντικειμενικών 
και δεόντως αιτιολογημένων κριτηρίων, τα 
οποία πρέπει να καθοριστούν ανά 
περίπτωση από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ακολουθώντας τη διαδικασία 
επίλυσης διαφορών του άρθρου 17. Για να 
εξασφαλιστούν όροι ισότιμου 
ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις 
που ορίζει ο παρών κανονισμός και που 
ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, ενώ 
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να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα 
στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την 
παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο 
πλαίσιο μιας συνεπούς κανονιστικής 
προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ 
κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα πρόσβασης πρέπει να διατηρείται εντός ευλόγων και αναλογικών ορίων.  Στους 
εμπόρους λιανικής δεν παρέχεται πρόσβαση στους ίδιους πόρους του δικτύου όπως στους 
φορείς εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων (πλήρεις φορείς εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου 
κινητής επικοινωνίας). Θα πρέπει ως εκ τούτου να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών 
αιτούντων κατά την εξέταση αυτών των αιτημάτων.

Τροπολογία 81
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"20. Η υποχρέωση πρόσβασης σε 
περιαγωγή χονδρικής πρέπει να καλύπτει 
την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις 
διευκολύνσεις που απαιτούνται για να 
εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, όπως για παράδειγμα στα 
ακόλουθα στοιχεία: πρόσβαση σε στοιχεία 
του δικτύου και σε συναφείς 
διευκολύνσεις· πρόσβαση σε συναφή 
συστήματα λογισμικού, που 
περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής 
υποστήριξης· πρόσβαση στα συστήματα 
πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων για 
προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, 
αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και 
για τιμολόγηση· πρόσβαση σε μετάφραση 
αριθμού ή σε συστήματα που παρέχουν 
παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες·
πρόσβαση σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

"20. Η υποχρέωση πρόσβασης σε 
περιαγωγή χονδρικής πρέπει να καλύπτει, 
χωρίς διακρίσεις, την πρόσβαση σε όλα τα 
στοιχεία και τις διευκολύνσεις που 
απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, μεταξύ 
άλλων και μέσω παρέκκλισης από την 
οδηγία 2002/19/ΕΚ, όπως για παράδειγμα 
στα ακόλουθα στοιχεία: πρόσβαση σε 
στοιχεία του δικτύου και σε συναφείς 
διευκολύνσεις· πρόσβαση σε συναφή 
συστήματα λογισμικού, που 
περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής 
υποστήριξης· πρόσβαση στα συστήματα 
πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων για 
προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, 
αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και 
για τιμολόγηση· πρόσβαση σε μετάφραση 
αριθμού ή σε συστήματα που παρέχουν 
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και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού 
δικτύου.

παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες·
πρόσβαση σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών 
και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού 
δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 82
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"21. Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών 
πωλούνται σε δέσμες που περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες εσωτερικού και περιαγωγής 
γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των 
πελατών όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής. Οι εν λόγω δέσμες 
περιορίζουν την διαφάνεια όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής, επειδή 
δυσχεραίνεται η σύγκριση των 
μεμονωμένων στοιχείων στο πλαίσιο της 
δέσμης. Συνεπώς, δεν είναι ακόμη εμφανής 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης βάσει του σκέλους 
περιαγωγής στη δέσμη κινητών 
επικοινωνιών. Με την διευκόλυνση της 
διάθεσης της περιαγωγής ως αυτοδύναμης 
υπηρεσίας θα αντιμετωπιστούν 
διαρθρωτικά προβλήματα μέσω της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον 
αφορά τις τιμές της περιαγωγής, της 
δυνατότητας χωριστών επιλογών των 
καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες 
περιαγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση 
της ανταγωνιστικής πίεσης από την πλευρά 
της ζήτησης. Κατά συνέπεια αυτό θα 
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς των ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών περιαγωγής. Οι διαρθρωτικές 
λύσεις που απαριθμούνται στο παρόν 
έγγραφο θα μπορούσαν να προσφέρουν 
λύση στο πρόβλημα της έλλειψης 
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ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής. 
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε 
ευνοϊκής για τους καταναλωτές 
διαρθρωτικής λύσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα μέτρα 
αυτά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κρίσιμη 
μάζα που είναι αναγκαία για την επίτευξη 
θεμελιωδών αλλαγών στην αγορά, θα 
είναι άμεσα διαθέσιμη, δεδομένου ότι οι 
λύσεις αυτές δεν θα έπρεπε να είναι 
ελκυστικές μόνο για ορισμένους 
επίλεκτους χρήστες, αλλά για την 
πλειοψηφία της αγοράς. 

Or. en

Τροπολογία 83
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"22. Στα κράτη μέλη στα οποία 
συνάπτουν τις συμβάσεις τους παροχής 
εγχώριων υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, οι καταναλωτές πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής 
αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε 
σχέση με τη δική τους εγχώρια δέσμη 
κινητής τηλεφωνίας Οι καταναλωτές 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 
επιλέξουν διαφορετικό πάροχο για τις
υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής χωρίς 
χρέωση στον αριθμό τους, και κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει την 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ενώ οι
υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής πρέπει να 
διατίθενται σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 84
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Οι καταναλωτές στην ΕΕ 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο 
τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη 
χώρα προέλευσής τους.   Ωστόσο, οι 
υψηλές τιμές περιαγωγής εμποδίζουν 
τους πελάτες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας όταν ταξιδεύουν 
στην Ένωση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρεμποδίζεται 
η χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων, συγκεκριμένα 
μέσω της χωριστής πώλησης ή της 
προσωρινής χρήσης τοπικών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων.  Για την 
προσωρινή χρήση τοπικών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων πρέπει να δοθεί 
στους χρήστες της κινητής τηλεφωνίας η 
δυνατότητα πρόσβασης στις τοπικά 
παρεχόμενες υπηρεσίες δεδομένων 
κινητής τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από τις 
υφιστάμενες συμβάσεις ή ρυθμίσεις 
περιαγωγής με τον πάροχο εγχώριων 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και 
χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε 
πρόσθετης χρέωσης.   

Or. en

Τροπολογία 85
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Η ζήτηση των καταναλωτών και 
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των επιχειρήσεων για υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας έχει σημειώσει εκρηκτική 
αύξηση τα τελευταία έτη. Ωστόσο, λόγω 
των υψηλών χρεώσεων περιαγωγής 
δεδομένων, η χρήση αυτών των 
υπηρεσιών έχει περιοριστεί σημαντικά για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο στην Ένωση.  Δεδομένου ότι η 
αγορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο 
και ότι η καταναλωτική ζήτησης για 
περιαγωγή δεδομένων αυξάνεται ταχέως, 
η ρύθμιση των τιμών καταναλωτή 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη 
διατήρηση των τιμών περίπου στα 
προτεινόμενα ανώτατα επίπεδα, όπως 
συμβαίνει στον παρόντα κανονισμό, αντί 
να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωσή τους, 
υπογραμμίζοντας, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.   

Or. en

Τροπολογία 86
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 β) Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους 
οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι 
δυνατότητες χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής και προσωρινής 
πρόσβασης στις τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων.  Ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να ορίζει 
οποιαδήποτε ειδική τεχνική λύση για 
αυτές τις δυνατότητες, αλλά πρέπει 
αντίθετα να ορίζει ουσιαστικές 
απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να 
πληρούν αυτές οι δυνατότητες, ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατή η πιο 
αποδοτική και αποτελεσματική λύση ή 
συνδυασμός λύσεων. Οι εν λόγω 
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απαιτήσεις θα πρέπει ειδικότερα να
εξασφαλίζουν την ύπαρξη ουσιαστικού 
ανταγωνισμού προς όφελος των 
ευρωπαίων καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που 
κάνουν εντατική χρήση των υπηρεσιών 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 87
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 β) Σε συνδυασμό με την αυξημένη 
ανάπτυξη των κέντρων Wi Fi, θα πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να 
διευκολυνθεί η χωριστή πώληση ή η 
προσωρινή χρήση της τοπικής υπηρεσίας 
περιαγωγής δεδομένων. Οι πάροχοι 
εγχώριων υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών θα πρέπει, χωρίς καμία 
πρόσθετη χρέωση, να επιτρέπουν στους 
πελάτες τους να έχουν προσωρινή 
πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες 
δεδομένων οποιουδήποτε εναλλακτικού 
παρόχου τοπικών υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να 
προσφέρουν περιαγωγή φωνητικών 
κλήσεων και μηνυμάτων SMS. Η 
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπάρχει, 
ανεξάρτητα από τη σύμβαση με τον 
πάροχο εγχώριων υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών. Ο πάροχος τοπικών 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στη 
χώρα επίσκεψης, δεν θα έπρεπε να 
μεροληπτεί εις βάρος των αλλοδαπών 
πελατών, αλλά να προσφέρει υπηρεσίες 
δεδομένων με τους ίδιους όρους και τις 
ίδιες προϋποθέσεις που παρέχονται στους 
εγχώριους πελάτες. 
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Τροπολογία 88
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"24. Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής.
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.
Ωστόσο, η εν λόγω λύση όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει 
εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων 
εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε γνήσια 
εσωτερική αγορά με επαρκή ανταγωνισμό 
μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου.
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο 
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, μετά την εκπνοή της οποίας θα 
μπορούσαν να καταργηθούν.

"24. Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής.
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.
Ωστόσο, η δημιουργία δυνατοτήτων 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών
περιαγωγής θα απαιτήσει εύλογη περίοδο 
προσαρμογής των φορέων εκμετάλλευσης 
στο τεχνικό επίπεδο και κατά συνέπεια η 
δυνατότητα χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής θα οδηγήσει σε 
γνήσια εσωτερική αγορά με επαρκή 
ανταγωνισμό μόνο μετά την παρέλευση 
ικανού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει 
να διατηρηθούν ανώτατα όρια τιμών για τα 
τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής 
φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο 
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, μετά την εκπνοή της οποίας θα 
μπορούσαν να καταργηθούν.

Or. en
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Τροπολογία 90
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"24. Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. 
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Ωστόσο, η εν λόγω λύση όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει 
εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων 
εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε γνήσια 
εσωτερική αγορά με επαρκή ανταγωνισμό 
μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο 
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, μετά την εκπνοή της οποίας θα 
μπορούσαν να καταργηθούν.

"24. Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. 
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Ωστόσο, η εν λόγω λύση όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει 
εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων 
εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε γνήσια 
εσωτερική αγορά με επαρκή ανταγωνισμό 
μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο 
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, μετά την εκπνοή της οποίας θα 
μπορούσαν να καταργηθούν. Για τον ίδιο 
λόγο, η υποχρέωση χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να 
αφορά, για τους πρώτους 12 μήνες της 
ισχύος της, μόνο τους φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικών κινητών 
δικτύων. 
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Τροπολογία 91
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. 
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Ωστόσο, η εν λόγω λύση όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει 
εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων 
εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε γνήσια
εσωτερική αγορά με επαρκή ανταγωνισμό 
μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων, μετά την εκπνοή της οποίας θα 
μπορούσαν να καταργηθούν.

(24) Για να καταστεί πλήρως 
αποτελεσματική η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, θεωρείται ότι 
απαιτείται ο συνδυασμός της με την 
υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά 
νέων ή υφιστάμενων παικτών 
συμπεριλαμβανομένων παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. 
Με την εν λόγω λύση θα αποφευχθούν 
στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
μέσω της εξασφάλισης συνεπούς 
ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Ωστόσο, η εν λόγω λύση όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής θα απαιτήσει 
εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων 
εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και 
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε γνήσια 
εσωτερική αγορά με επαρκή ανταγωνισμό 
μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής 
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο 
κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση των υφιστάμενων 
πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά 
την διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών 
λύσεων. Αυτά τα ανώτατα όρια θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας πλαίσιο, ειδικότερα την 
ανάγκη προώθησης αποτελεσματικών 
επενδύσεων και καινοτομίας, καθώς και 
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τους στόχους που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης 
Αυγούστου 2010 «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη» COM(2010)0245), 
ειδικότερα την ευρυζωνική κάλυψη και 
τη δυνητική συμβολή στα δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών. Τα ανώτατα όρια θα 
μπορούσαν στη συνέχεια να καταργηθούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τιμολόγηση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει στους φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών επαρκή έσοδα ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
που τους επιβάλλουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
περιαγωγής εξακολουθούν να θεωρούνται 
ως φραγμός στην εσωτερική αγορά 
τηλεπικοινωνιών και ότι το Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη θέτει ως 
στόχο τον μηδενισμό, έως το 2015, των 
διαφορών που υφίστανται στα τιμολόγια 
εθνικών τηλεπικοινωνιών και στα 
τιμολόγια περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
όσον αφορά την επίτευξη του στόχου 
αυτού σε εθελούσια βάση. Για τον λόγο 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης που από 
την 1η Ιουλίου 2014 θα προσφέρουν σε 
όλους τους πελάτες τους τιμολόγια 
περιαγωγής με συνολική προσφορά 
χρέωσης περιαγωγής η οποία είναι 
ουσιαστικά πολύ κοντά στις χρεώσεις που 
ισχύουν σε εγχώρια κλίμακα για 
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υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων, θα απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να εφαρμόζουν τα τεχνικά 
μέτρα για χωριστή πώληση υπηρεσιών 
περιαγωγής. Τα απαιτούμενα επίπεδα 
χρέωσης που θα καταστήσουν δυνατή 
την απαλλαγή πρέπει να ορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων βάσει της γνώμης του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
τους ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 93
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
τιμολογούν τις υπηρεσίες περιαγωγής με 
τέλη τα οποία είναι ουσιαστικά πολύ 
κοντά στις χρεώσεις που ισχύουν σε 
εγχώρια κλίμακα πρέπει να 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν χωριστή χρέωση υπηρεσιών 
περιαγωγής, και η απαλλαγή αυτή πρέπει 
να εξαρτάται από τις υποχρεώσεις 
κάλυψης κινητών επικοινωνιών τις 
οποίες επιβάλλουν τα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τιμολόγηση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει στους φορείς εκμετάλλευσης 
κινητών επικοινωνιών επαρκή έσοδα ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
που τους επιβάλλουν τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Μέχρι να εξασφαλιστεί επαρκής 
ανταγωνισμός στην αγορά περιαγωγής 
χάρη στις διαρθρωτικές λύσεις που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειώσεις 
στα τέλη χονδρικής οι οποίες, με τη σειρά 
τους, θα επέφεραν ανάλογο όφελος στους 
καταναλωτές, η πλέον αποτελεσματική 
και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση 
του επιπέδου των τιμών όσον αφορά την 
πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων 
περιαγωγής εντός της Ένωσης, είναι η 
καθιέρωση, σε ενωσιακό επίπεδο, 
ανώτατου μέσου τέλους ανά λεπτό για το 
επίπεδο χονδρικής και ο περιορισμός των 
τελών σε επίπεδο λιανικής με την 
εισαγωγή της «ευρωχρέωσης» που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
717/2007. Το μέσο τέλος χονδρικής πρέπει 
να εφαρμόζεται μεταξύ οποιουδήποτε 
ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης εντός της 
Ένωσης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 95
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Μέχρι να εξασφαλιστεί επαρκής 
ανταγωνισμός στην αγορά περιαγωγής 
χάρη στις διαρθρωτικές λύσεις, η πλέον 
αποτελεσματική και αναλογική 
προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου 

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η μεταβατική ευρωχρέωση που θα 
παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής 
πρέπει,, να αφήνει εύλογο περιθώριο 
κέρδους στο κόστος χονδρικής για την 
παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκμετάλλευσης την ελευθερία 
ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των 
προσφορών τους και προσαρμογής της 
τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα 
όρια ασφαλείας πρέπει να μεγιστοποιούν 
το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα της 
διαρθρωτικής λύσης προς όφελος των 
καταναλωτών· συνεπώς, τα ανώτατα 
όρια λιανικής πρέπει να καθοριστούν σε 
επίπεδο τρεις φορές μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο των ανώτατων ορίων 
χονδρικής, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό 
αρκετό χώρο που θα προσελκύσει νέους 
φορείς εκμετάλλευσης στη νέα αγορά 
περιαγωγής. Τα ανώτατα όρια θα
μπορούσαν να καταργηθούν μόλις οι 
διαρθρωτικές λύσεις θα έχουν την ευκαιρία 
να προσφέρουν συγκεκριμένα κέρδη στους 
καταναλωτές. Η εν λόγω ρυθμιστική 
προσέγγιση δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η μεταβατική ευρωχρέωση που θα 
παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής 
πρέπει να αφήνει εύλογο περιθώριο 
κέρδους στο κόστος χονδρικής για την 
παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, 
παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς 
εκμετάλλευσης την ελευθερία 
ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των 
προσφορών τους και προσαρμογής της 
τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις 
συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία υπολογισμού του BEREC, 
εάν το ανώτατο όριο λιανικής είναι τρεις 
φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της 
χονδρικής, ένα περιθώριο της τάξεως του 
200% θα επιτρέψει την είσοδο νέων 
φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά και 
την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω ανώτατα όρια 
ασφαλείας πρέπει να καθοριστούν 
αναλόγως ώστε να μην στρεβλώνουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
διαρθρωτικών λύσεων και θα μπορούν να 
καταργηθούν μόλις οι διαρθρωτικές λύσεις 
θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν 
συγκεκριμένα κέρδη στους καταναλωτές. 
Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες με 
προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 99
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.). Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Τροπολογία 100
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται ότι τα τιμολόγια για τις τηλεπικοινωνίες προς υπηρεσίες 
με προστιθέμενη αξία περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό αλλά όχι τα τέλη για τις 
καθαυτό υπηρεσίες.

Τροπολογία 101
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση πρέπει 
να είναι απλή στην εφαρμογή και την 
παρακολούθησή της, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για 
τους φορείς εκμετάλλευσης που 

(29) Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση πρέπει 
να είναι απλή στην εφαρμογή και την 
παρακολούθησή της, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για 
τους φορείς εκμετάλλευσης που 
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επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, 
καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής 
του. Πρέπει επίσης να είναι διαφανής και 
άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση. 
Επιπλέον, πρέπει να παρέχει βεβαιότητα 
και προβλεψιμότητα σε φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Πρέπει, 
ως εκ τούτου, να καθοριστεί με τον 
παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς 
όρους, το επίπεδο των ανωτάτων ανά 
λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής.

επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, 
καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής 
του. Πρέπει επίσης να είναι διαφανής και 
άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση. 
Επιπλέον, πρέπει να παρέχει βεβαιότητα 
και προβλεψιμότητα σε φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε 
επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Πρέπει, 
ως εκ τούτου, να καθοριστεί με τον 
παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς 
όρους, το επίπεδο των ανωτάτων ανά 
λεπτό/ανά gigabyte τελών σε επίπεδο 
χονδρικής και λιανικής.

Or. en

Τροπολογία 102
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση 
σε επίπεδο χονδρικής όπως θα καθοριστεί 
με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που 
μεσολαβούν στην πραγματοποίηση κλήσης 
περιαγωγής ανά την Ένωση, ιδίως το 
κόστος προέλευσης και τερματισμού 
κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων, της σηματοδοσίας και της 
μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο 
συγκριτικό στοιχείο αναφοράς για 
προέλευση και τερματισμό κλήσεως είναι 
η μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως για 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση, 
βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες 
δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση 
ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών 

(30) Η ανώτατη μέση ανά λεπτό/ανά 
gigabyte χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
όπως θα καθοριστεί με αυτόν τον τρόπο, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
στοιχεία που μεσολαβούν στην 
πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά 
την Ένωση, ιδίως το κόστος προέλευσης 
και τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων, της σηματοδοσίας και της 
μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο 
συγκριτικό στοιχείο αναφοράς για 
προέλευση και τερματισμό κλήσεως είναι 
η μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως για 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση, 
βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες 
δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση 
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κανονισμός πρέπει, ως εκ τούτου, να 
ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση 
χρέωση τερματισμού κλήσεως κινητής 
τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο 
στοιχείο αναφοράς για το σχετικό κόστος. 
Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε 
επίπεδο χονδρικής πρέπει να μειώνεται 
ετησίως, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
μειώσεις στα τέλη τερματισμού κλήσεων 
κινητής τηλεφωνίας που κατά καιρούς 
επιβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

ανά λεπτό/ανά gigabyte χρέωση που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός πρέπει, ως εκ 
τούτου, να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη 
μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως 
κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το 
πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό 
κόστος. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό/ανά 
gigabyte χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
πρέπει να μειώνεται ετησίως, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις στα τέλη 
τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 
που κατά καιρούς επιβάλλουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 103
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευρωχρέωσης πρέπει να μειώνονται κατ’ 
έτος.

Or. en

Τροπολογία 104
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά την μεταβατική περίοδο των 
ανωτάτων ορίων ασφαλείας, οι νέοι 
πελάτες περιαγωγής πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως για ολόκληρο το 
υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον 
αφορά την περιαγωγή στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 
που είναι συμβατά με την μεταβατική
ευρωχρέωση. Στους υφιστάμενους πελάτες 
περιαγωγής πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα 
κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με την 
μεταβατική ευρωχρέωση ή άλλο τιμολόγιο 
περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού 
πλαισίου. Όσον αφορά τους υφισταμένους 
πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν 
τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου 
χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που 
είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή 
δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και των πελατών που δεν είχαν ποτέ 
επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη 
δεύτερη κατηγορία πρέπει να παρέχεται 
αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο 
προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες 
περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από 
ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών 
περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται 
στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα 
οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων 
αυτών, πρέπει να διατηρούν το 

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

τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού 
τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες 
όρους χρέωσης, δεν αποφανθούν σχετικά 
με την επιλογή τους εντός του 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Τα 
ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών 
περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, 
παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής 
κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, 
τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη 
περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό 
χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη 
ευρωχρέωση, ή τέλη αποκατάστασης 
κλήσης.

Or. en

Τροπολογία 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Σε μία αγορά στην οποία 
λειτουργούν λίγοι φορείς εκμετάλλευσης 
με δεσπόζουσα θέση, ενδέχεται οι 
μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης να 
συναντούν δυσκολίες πρόσβασης 
δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να 
ανταγωνίζονται εύκολα τους πρώτους 
εξαιτίας της αδυναμίας τους να 
ενσωματώνουν στις τιμές τους το κόστος 
χονδρικής όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής. Είναι ως εκ τούτου σκόπιμο 
να λάβουν τα κράτη μέλη υπόψη τους το 
ενδεχόμενο ρυθμιστικής παρέμβασης για 
να εξασφαλιστεί ότι και οι μικρότεροι 
φορείς θα έχουν πρόσβαση στην αγορά. 
Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη δεν 
θα πρέπει να θεσπίσουν κανονιστικές 
διατάξεις που να περιορίζουν τη 
δυνατότητα των μικρότερων φορέων να 
σχηματίζουν συμμαχίες.
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Or. en

Τροπολογία 106
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 107
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 108
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των (67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 



PE478.630v01-00 42/110 AM\887960EL.doc

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 110
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Επίσης, χάριν διαφάνειας απαιτείται 
από τους παρόχους να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την 
ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ 

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

αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την 
προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και κάθε φορά που 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Όλες 
οι πληροφορίες και προσφορές που 
αφορούν τις τιμές και τα χαρακτηριστικά 
της υπηρεσίας θα πρέπει να εμφανίζονται 
κατά τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο και 
με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και 
σύγκρισης. Οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης παρέχουν πληροφορίες για τα 
τέλη περιαγωγής με κατάλληλα μέσα, 
όπως το SMS, τα τιμολόγια, το διαδίκτυο, 
οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή απευθείας 
ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι πάροχοι της 
χώρας προέλευσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι 
ενήμεροι ως προς τη διάθεση 
ρυθμιζόμενων τιμολογίων για την σχετική 
περίοδο και να αποστέλλουν ευκρινή και 
αμερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες 
αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που 
διέπουν την ευρωχρέωση και το δικαίωμα 
να την επιλέγουν κατά βούληση.

Or. en

Τροπολογία 111
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δεδομένων. Παρομοίως, δεν πρέπει να 
υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που 
μπορούν να υποκαταστήσουν ή να 
αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε 
υπηρεσίες περιαγωγής, όπως το WiFi 
αλλά, αντιθέτως, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, εργαζόμενες από κοινού με τους 
ενδιαφερομένους, θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σημείων 
πρόσβασης WiFi (WiFi hotspots) και να 
παρέχουν την κατάλληλη ενημέρωση 
στους πελάτες ως φθηνή ή εντελώς 
δωρεάν εναλλακτική λύση στην 
περιαγωγή δεδομένων. Οι καταναλωτές 
πρέπει να λαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες, ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70α) Στην περίπτωση των 
παραμεθόριων περιοχών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων κινητών 
επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν 
στους πελάτες τους καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τον τρόπο αποφυγής 
απροσδόκητων τελών εξαιτίας της 
απρόβλεπτης περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 113
Matthias Groote
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(71) Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές 
στην κατανόηση των οικονομικών 
συνεπειών της χρήσης ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων και να 
μπορούν να παρακολουθούν και να 
ελέγχουν τις δαπάνες τους, ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης παρέχει παραδείγματα 
για τις εφαρμογές της περιαγωγής 
δεδομένων, όπως το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, η φωτογραφία, η 
φυλλομέτρηση στο διαδίκτυο, με ενδείξεις 
για το κατά προσέγγιση μέγεθος από 
άποψη χρήσης δεδομένων. Οι πελάτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε δεδομένα τα οποία 
αφορούν την χρήση που κάνουν σε 
υπηρεσίες περιαγωγής και τα οποία 
ενημερώνονται τουλάχιστον άπαξ 
ημερησίως. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω ειδικής ιστοσελίδας, τηλεφωνικής 
υπηρεσίας ή προγράμματος 
εγκατεστημένου στον ηλεκτρονικό 
μηχανισμό του κινητού τηλεφώνου.

Or. de

Τροπολογία 114
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές 
στην κατανόηση των οικονομικών 
συνεπειών της χρήσης ρυθμιζόμενων
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων και να 
μπορούν να παρακολουθούν και να 
ελέγχουν τις δαπάνες τους, ο πάροχος της 
χώρας προέλευσης παρέχει παραδείγματα 

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

εφαρμογές της περιαγωγής δεδομένων, 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 
φωτογραφία, η φυλλομέτρηση στο 
διαδίκτυο και η χρήση εφαρμογών των 
κινητών επικοινωνιών, με ενδείξεις για το 
κατά προσέγγιση μέγεθος από άποψη 
χρήσης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να έχει 
προσωρινό χαρακτήρα και να τεθεί σε 
ισχύ μόνο όταν η Επιτροπή προτείνει τη 
νομοθεσία που είναι αναγκαία για την 
πλήρη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 
δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών 
της ΕΕ και για τη συνακόλουθη 
μεσοπρόθεσμη κατάργηση οποιωνδήποτε 
τελών περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης 
κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας 
στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής 

2. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης 
κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας 
στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής 



PE478.630v01-00 50/110 AM\887960EL.doc

EL

πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους 
χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής ανά την 
Ένωση.

πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους 
χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ρήτρες διασφάλισης, όπως η πρόληψη των υπέρογκων λογαριασμών και η 
ενημέρωση όσον αφορά τα τιμολόγια περιαγωγής, θα πρέπει να επεκταθούν και στις υπηρεσίες 
περιαγωγής που παρέχονται εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 120
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) «πάροχος της χώρας προέλευσης»: ο 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που 
παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες 
περιαγωγής ανά την Ένωση είτε μέσω του 
δικτύου του, είτε ως φορέας εικονικού 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε ως 
μεταπωλητής· περιλαμβάνει κάθε άλλο 
πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

All home providers should be registered as operators as defined by the 'electronic 
communications' package, the framework directives and the relevant authorisation, so as to 
guarantee the same obligations and rights with regard to all providers of electronic roaming 
services to final users. This amendment is justified by fact that new operators will enter the 
market as a result of the new mandatory decoupling measure. It is also necessary to specify 
that other roaming service providers constitute a subcategory of home provider, since Article 
2 (m) fails to make this clear. A number of provisions of the regulation would otherwise be 
inconsistent or unclear (for example: the tariff requirements refer to' home providers' only). It 
is necessary to ensure that all operators are subject to the same rules.
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Τροπολογία 121
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «περιαγωγή σε ενωσιακή κλίμακα»: η 
χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης
συσκευής από πελάτη περιαγωγής για 
πραγματοποίηση ή λήψη ενδοενωσιακών 
κλήσεων, για την αποστολή ή λήψη 
μηνυμάτων SMS ή για χρήση 
επικοινωνιών δεδομένων 
πακετομεταγωγής, σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
βρίσκεται το δίκτυο της χώρας προέλευσης 
του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ 
του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της 
χώρας προέλευσης και του φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

(δ) «περιαγωγή σε ενωσιακή κλίμακα»: η 
χρήση συσκευής από πελάτη περιαγωγής 
για πραγματοποίηση ή λήψη 
ενδοενωσιακών κλήσεων, για την 
αποστολή ή λήψη μηνυμάτων SMS ή για 
χρήση επικοινωνιών δεδομένων 
πακετομεταγωγής, σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
βρίσκεται το δίκτυο της χώρας προέλευσης 
του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ 
του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της 
χώρας προέλευσης και του φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

Or. fr

Τροπολογία 122
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων 
(MMS), και τη διαβίβαση δεδομένων 
μέσω της εφαρμογής ‘μηχανής προς 
μηχανή’ (M2M)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μηνύματα MMS πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας 
περιαγωγής δεδομένων, όπως συνέβη και με τα μηνύματα SMS, αφ' ης στιγμής δεν μπορούν να 
συγκριθούν με άλλες υπηρεσίες δεδομένων. Οι επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή πρέπει να 
εξαιρεθούν από τον ορισμό της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων επειδή 
πρόκειται για διαφορετική μορφή υπηρεσίας, η οποία: α) δεν απευθύνεται άμεσα σε 
καταναλωτές της μαζικής αγοράς (όταν ο στόχος του κανονισμού για την περιαγωγή είναι η 
προστασία των καταναλωτών της μαζικής αγοράς από τις υπερβολικά υψηλές τιμές)· β) είναι, 
σε γενικές γραμμές, μία ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία απαιτεί ειδική επί τούτω ανάπτυξη 
από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, και η οποία πωλείται σε 
εμπορικές επιχειρήσεις ή εταιρίες αιχμής.

Τροπολογία 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιγ) «εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής»: 
πάροχος χώρας προέλευσης, διαφορετικός 
από τον φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει 
εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, 
η οποία παρέχει σε πελάτη περιαγωγής 
υπηρεσίες περιαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 125
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως επίσης ορίζει και ο BEREC (Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), η διατύπωση του κανονισμού πρέπει να είναι αρκετά ελαστική για 
να επιτρέψει την εξεύρεση μίας λύσεως από ένα ολόκληρο φάσμα επιλογών χωρίς να εξαιρεθεί 
κάποια δυνατότητα. Όπως ορίζεται στον κανονισμό, εναπόκειται στον BEREC να καθορίσει τη 
βέλτιστη λύση εφαρμογής.

Τροπολογία 127
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ιδ) «άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή 
χονδρικής»: η από τον φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
διάθεση διευκολύνσεων ή/και υπηρεσιών 
σε άλλον φορέα, υπό καθορισμένους 
όρους, προς τον σκοπό της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες 
λιανικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης καλύπτει τόσο την απ' ευθείας πρόσβαση περιαγωγής 
χονδρικής όσο και τη μεταπώληση περιαγωγής χονδρική, δίδοντας ούτως πρόσβαση στους 
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φορείς εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου κινητών επικοινωνιών, καθώς και στους μεσάζοντες 
που βρίσκονται ανάμεσα στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών και τον 
πάροχο λιανικής (π.χ. βοηθητικό παράγοντα, μεσίτη, κλπ). Συνεπώς χρειάζεται να υπάρχουν 
δύο ορισμοί: ένας για την ‘άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής’ και ένας δεύτερος για την 
‘επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής’, ο οποίος καλύπτει τους φορείς εκμετάλλευσης εικονικού 
δικτύου κινητών επικοινωνιών και τυχόν μεσάζοντες που βρίσκονται ανάμεσα στους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών και τον πάροχο λιανικής (βοηθητικό παράγοντα, 
μεσίτη, κλπ). Η τροπολογία εξασφαλίζει συνέπεια με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 128
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 130
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να παραμείνει ουδέτερος όσον αφορά την τεχνική λύση που θα ευρεθεί για 
τον χωρισμό των υπηρεσιών περιαγωγής.

Τροπολογία 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) 'τοπική υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων': υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων που παρέχεται απευθείας σε 
πελάτες σε δίκτυο που επισκέπτονται από 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών 
επικοινωνιών, φορέα εκμετάλλευσης 
εικονικού δικτύου κινητών επικοινωνιών 
ή μεταπωλητή·

Or. en

Τροπολογία 135
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) 'τοπική υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων': υπηρεσία περιαγωγής 
δεδομένων που παρέχεται απευθείας σε 
πελάτες σε δίκτυο που επισκέπτονται από 
φορέα εκμετάλλευσης κινητών 
επικοινωνιών, φορέα εκμετάλλευσης 
εικονικού δικτύου κινητών επικοινωνιών 
ή μεταπωλητή·

Or. en

Τροπολογία 136
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) 'μεταπώληση περιαγωγής 
χονδρικής': η πώληση πρόσβασης 
περιαγωγής χονδρικής από φορέα 
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εκμετάλλευσης διαφορετικό από τον 
φορέα εκμετάλλευσης του υπό επίσκεψη 
δικτύου, ο οποίος συνήθως καλύπτει 
πλείονα δίκτυα επίσκεψης σε πλείονα 
κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση πρόσβασης πρέπει να καλύπτει τόσο την απ' ευθείας πρόσβαση σε περιαγωγή 
χονδρικής όσο και τη μεταπώληση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής, δίδοντας ούτως 
πρόσβαση σε MVNO (φορείς εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου κινητής επικοινωνίας) και σε 
μεσάζοντες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου κινητής επικοινωνίας (MNO) και πάροχο 
υπηρεσιών λιανικής (π.χ. παράγοντα που καθιστά δυνατή την επικοινωνία, μεσίτη, κλπ.).
Συνεπώς χρειάζεται να υπάρχουν δύο ορισμοί: ένας για την 'απευθείας πρόσβαση σε περιαγωγή 
χονδρικής’ και ένας για την ‘μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής’, που καλύπτει φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου κινητής επικοινωνίας και οιουσδήποτε μεσάζοντες μεταξύ 
φορέων εκμετάλλευσης δικτύου κινητής επικοινωνίας και του παρόχου υπηρεσιών λιανικής 
(παράγοντα που καθιστά δυνατή την επικοινωνία, μεσίτη, κλπ.). Η τροπολογία εξασφαλίζει 
συνέπεια με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

Τροπολογία 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε α) 'ενιαίο τιμολόγιο' : τιμολόγιο που 
όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
υποχρεούνται να προσφέρουν, το οποίο 
προσφέρει ταυτόσημες τιμές για κλήσεις, 
SMS και χρήση δεδομένων εντός της 
Ένωσης ασχέτως του εάν ο πελάτης 
προβαίνει σε χρήση περιαγωγής ή όχι·

Or. en

Τροπολογία 138
Amalia Sartori, Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 139
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 

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

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

Or. en

Τροπολογία 140
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 
εύλογα αιτήματα για πρόσβαση 
περιαγωγής χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
και μεταπωλητών. Στους φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου 
κινητών επικοινωνιών παρέχονται οι ίδιες 
ευνοϊκές προϋποθέσεις που ισχύουν για 
άλλους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, 
υπό όρους που δεν συνιστούν διακρίσεις.
Για την παροχή πρόσβασης περιαγωγής 
χονδρικής εφαρμόζονται οι κανόνες των 
άρθρων 6, 8 και 11 περί ρυθμιζόμενων 
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τιμολογίων περιαγωγής χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 141
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Από 1ης Ιουλίου 2014 οι φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων κινητών 
επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα εύλογα 
αιτήματα για πρόσβαση περιαγωγής 
χονδρικής συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που προέρχονται από φορείς 
εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητών 
επικοινωνιών και μεταπωλητών. Για την 
παροχή πρόσβασης περιαγωγής χονδρικής 
εφαρμόζονται οι κανόνες των άρθρων 6, 8 
και 13, παράγραφος 4 περί ρυθμιζόμενων 
τιμολογίων περιαγωγής χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 142
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 
εύλογα αιτήματα για πρόσβαση 
περιαγωγής χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
και μεταπωλητών. Για την παροχή 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν 
περιορισμούς στην πρόσβαση περιαγωγής 
χονδρικής στα δίκτυά τους, εκτός εάν ο 
φορέας αποδεικνύει ότι ένας περιορισμός 
είναι εύλογος. Για την παροχή πρόσβασης 
περιαγωγής χονδρικής εφαρμόζονται οι 
κανόνες των άρθρων 6, 8 και 11 περί 
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πρόσβασης περιαγωγής χονδρικής 
εφαρμόζονται οι κανόνες των άρθρων 6, 8 
και 11 περί ρυθμιζόμενων τιμολογίων 
περιαγωγής χονδρικής.

ρυθμιζόμενων τιμολογίων περιαγωγής 
χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 143
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 
εύλογα αιτήματα για απ' ευθείας 
πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής από 
οιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
και μεταπωλητών χονδρικής, καθώς και 
όλα τα εύλογα αιτήματα για μεταπώληση 
περιαγωγής χονδρικής από οιονδήποτε 
φορέα εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου 
κινητών επικοινωνιών ή μεταπωλητή 
λιανικής που φιλοξενούν στο δίκτυο. Για 
την παροχή πρόσβασης περιαγωγής 
χονδρικής εφαρμόζονται οι κανόνες των 
άρθρων 6, 8 και 11 περί ρυθμιζόμενων 
τιμολογίων περιαγωγής χονδρικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχοι είναι: να αποσαφηνισθεί ότι η υποχρέωση παροχής πρόσβασης καλύπτει τόσο την απ' 
ευθείας πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής όσο και τη μεταπώληση περιαγωγής χονδρική, 
δίδοντας ούτως πρόσβαση στους φορείς εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου κινητών 
επικοινωνιών· να αποσαφηνισθεί ότι μόνον οι φορείς εκμετάλλευσης καλύπτονται από την 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης, αλλά όλοι οι φορείς· να εξασφαλισθεί ότι οιοιδήποτε 
μεσάζοντες μεταξύ φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών και παρόχου 
υπηρεσιών λιανικής (παράγοντας που καθιστά δυνατή την επικοινωνία, μεσίτης κλπ.) θα 
καλύπτονται από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και από τα σχετικά ανώτατα όρια τιμής.
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Τροπολογία 144
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα 
εύλογα αιτήματα για πρόσβαση 
περιαγωγής χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από φορείς εκμετάλλευσης 
εικονικών δικτύων κινητών επικοινωνιών 
και μεταπωλητών. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύου κινητών 
επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτή την πρόσβαση κατά τρόπου που να 
μη συνιστά διακρίσεις και να παρέχουν 
ισοδύναμους όρους και προϋποθέσεις 
τεχνικής και οργανωτικής φύσεως. Για 
την παροχή πρόσβασης περιαγωγής 
χονδρικής εφαρμόζονται οι κανόνες των 
άρθρων 6, 8 και 11 περί ρυθμιζόμενων 
τιμολογίων περιαγωγής χονδρικής.

Or. en

Τροπολογία 145
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 146
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 147
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 148
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής 
καλύπτει υπό προϋποθέσεις που δεν 
συνιστούν διακρίσεις την πρόσβαση σε 
όλα τα στοιχεία του δικτύου και τις 
συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς 
υπηρεσίες, το λογισμικό και τα συστήματα 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής στους 
πελάτες, επίσης κατά παρέκκλιση της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 149
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

περιαγωγής χονδρικής ικανοποιείται εντός 
διμήνου από την παραλαβή του αιτήματος 
από τον φορέα εκμετάλλευσης του 
δικτύου. Η πρόσβαση πρέπει να 
υλοποιείται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος μικρότερου του εξαμήνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίμηνο αφορά μόνον το να ληφθεί υπόψη το αίτημα. Έχει σημασία να θεσπισθεί η έννοια 
ενός 'εύλογου χρονικού διαστήματος' για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων για 
πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής για να εξασφαλισθεί ότι στην τεχνική υλοποίηση δεν 
υπεισέρχεται καθυστέρηση χωρίς εύλογη αιτία. Η τροπολογία επίσης εξασφαλίζει συνέπεια με 
την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

Τροπολογία 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 152
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής.

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής.

1. Οι πάροχοι  σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών
παρέχουν στους πελάτες τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων ή πρόσβασης σε τοπικές 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων τις 
οποίες παρέχει οιοσδήποτε εναλλακτικός 
φορέας εκμετάλλευσης περιαγωγής ο 
οποίος προσφέρει υπηρεσίες περιαγωγής 
στο κράτος μέλος όπου έχει συναφθεί η 
σύμβαση ή ο διακανονισμός με τον 
πελάτη για την παροχή σε εγχώρια 
κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 154
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής.

1. Οι πάροχοι σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων ή πρόσβασης σε τοπικές 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων τις 
οποίες παρέχει οιοσδήποτε 
διασυνδεδεμένος εναλλακτικός φορέας 
εκμετάλλευσης περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 155
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
παρέχουν στους συνδρομητές τους τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
διασυνδεδεμένου εναλλακτικού φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής.

1. Από 1ης Μαρτίου 2014 οι πάροχοι της 
χώρας προέλευσης παρέχουν στους 
πελάτες τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων οιουδήποτε 
εναλλακτικού φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής στον οποίον έχει δοθεί 
πρόσβαση για να παρέχει χωριστές 
υπηρεσίες περιαγωγής, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 5.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Τροπολογία 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από 1ης Ιουνίου 2014 οι πάροχοι σε 
εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών  ενημερώνουν όλους τους 
πελάτες περιαγωγής για την δυνατότητα να 
διακόψουν την συνδρομή τους από τις 
υφιστάμενες υπηρεσίες περιαγωγής και να 
επιλέξουν υπηρεσίες περιαγωγής που 
προσφέρονται από εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 
1. Στους πελάτες περιαγωγής παρέχεται 
δίμηνη περίοδος εντός της οποίας πρέπει 
να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους 
στους δικούς τους παρόχους σε εγχώρια 
κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών. Στην περίπτωση όπου 
πελάτης επιλέξει να μεταπηδήσει σε 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής εντός 
της συγκεκριμένης προθεσμίας, η 
μεταπήδηση πρέπει να επέλθει εντός 
μεγίστου χρονικού διαστήματος μιας 
εργάσιμης ημέρας. Οι πελάτες περιαγωγής 
που δεν έχουν εκφράσει την επιλογή τους 
εντός της εν λόγω περιόδου έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, 
βάσει των παραγράφων 3 και 4.

Or. en
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Τροπολογία 157
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2014 οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
τους πελάτες περιαγωγής για την 
δυνατότητα να διακόψουν την συνδρομή 
τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής και να επιλέξουν υπηρεσίες 
περιαγωγής από εναλλακτικό εικονικό 
πάροχο περιαγωγής και από 1ης 
Ιανουαρίου 2015 από οιονδήποτε 
εναλλακτικό εικονικό πάροχο 
περιαγωγής. Στους πελάτες περιαγωγής 
παρέχεται δίμηνη περίοδος εντός της 
οποίας πρέπει να γνωστοποιήσουν την 
επιλογή τους στον δικό τους πάροχο της 
χώρας προέλευσης. Οι πελάτες περιαγωγής 
που δεν έχουν εκφράσει την επιλογή τους 
εντός της εν λόγω περιόδου έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, 
βάσει των παραγράφων 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
τους πελάτες περιαγωγής για την 
δυνατότητα να διακόψουν την συνδρομή 
τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες 

2. Πριν από την ημερομηνία της 
παραγράφου 1 οι πάροχοι της χώρας 
προέλευσης ενημερώνουν όλους τους 
πελάτες περιαγωγής με σαφήνεια, 
πληρότητα και υπό εύκολα προσπελάσιμη 
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περιαγωγής και να επιλέξουν υπηρεσίες 
περιαγωγής από εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής. Στους πελάτες περιαγωγής 
παρέχεται δίμηνη περίοδος εντός της 
οποίας πρέπει να γνωστοποιήσουν την 
επιλογή τους στον δικό τους πάροχο της 
χώρας προέλευσης. Οι πελάτες 
περιαγωγής που δεν έχουν εκφράσει την 
επιλογή τους εντός της εν λόγω περιόδου
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
οποιαδήποτε στιγμή, βάσει των 
παραγράφων 3 και 4.

μορφή για την δυνατότητα να επιλέξουν 
υπηρεσίες περιαγωγής από εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής σε προσωρινή ή 
μόνιμη βάση. Οι πελάτες περιαγωγής 
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
οποιαδήποτε στιγμή, σε προσωρινή η 
μόνιμη βάση σύμφωνα με τις παραγράφους
3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον στις συνδρομές· οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδούν σε προσωρινή βάση, π.χ. όταν 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα. Οι καταναλωτές δεν είναι συνήθως 
πρόθυμοι να δεχτούν άλλες προσφορές. Για να μπορούν να επιλέγουν με γνώση της 
κατάστασης, θα πρέπει να ζητείται από τους παρόχους της χώρας προέλευσης να ενημερώνουν 
με σαφή και κατανοητό τρόπο τους πελάτες τους σχετικά με τις αλλαγές και τη δυνατότητα 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής.

Τροπολογία 159
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιουλίου 2014, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
τους πελάτες περιαγωγής για την 
δυνατότητα να διακόψουν την συνδρομή 
τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής και να επιλέξουν υπηρεσίες 
περιαγωγής από εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής. Στους πελάτες περιαγωγής 
παρέχεται δίμηνη περίοδος εντός της 
οποίας πρέπει να γνωστοποιήσουν την 
επιλογή τους στον δικό τους πάροχο της 
χώρας προέλευσης. Οι πελάτες 

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

Or. ro

Τροπολογία 160
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής ή μεταπήδηση μεταξύ 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής
πραγματοποιείται ατελώς και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς σχετικά 
με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
περιαγωγής· υλοποιείται εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος που ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει ο 
BEREC όσον αφορά μία εναρμονισμένη 
λύση για τη χωριστή παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, εκτός των περιπτώσεων 
πελατών περιαγωγής, συνδρομητών σε 
εγχώρια δέσμη η οποία περιλαμβάνει τιμές 
περιαγωγής διαφορετικές από την 
ευρωχρέωση, την ευρωχρέωση SMS ή την 
ευρωχρέωση δεδομένων, οπότε ο πάροχος 
της χώρας προέλευσης μπορεί να 
καθυστερήσει την μετάβαση από την 
παλαιά στη νέα συνδρομή όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής για συγκεκριμένη 
περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το δίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τί εστί «εύλογο χρονικό διάστημα» για τη μεταπήδηση καταναλωτών από τον ένα στον άλλο 
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πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνική λύση που δίδεται.
Επειδή ο BEREC θα ορίσει τη λύση στις κατευθυντήριες γραμμές του, προτείνεται να ορίζεται 
και το διάστημα για τη μεταπήδηση επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οιαδήποτε επιλογή εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής ή μεταξύ 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής 
πραγματοποιείται ατελώς και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς σχετικά 
με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
υπηρεσίας περιαγωγής που παρέχει ο 
εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής· 
υλοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας, 
εκτός των περιπτώσεων πελατών 
περιαγωγής, συνδρομητών σε δέσμη η 
οποία περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος σε εγχώρια 
κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το δίμηνο.

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Τροπολογία 163
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής πραγματοποιείται ατελώς και 
δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς 
σχετικά με στοιχεία της συνδρομής πλην 
της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής ή μεταπήδηση μεταξύ 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής
πραγματοποιείται ατελώς και δεν 
συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς σχετικά 
με στοιχεία της συνδρομής πλην της 
περιαγωγής· υλοποιείται εντός του 
συντομότερου δυνατού χρονικού 
διαστήματος το οποίο θα ορισθεί στις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
εκτός των περιπτώσεων πελατών 
περιαγωγής, συνδρομητών σε εγχώρια 
δέσμη η οποία περιλαμβάνει τιμές 
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μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

περιαγωγής διαφορετικές από την 
ευρωχρέωση, την ευρωχρέωση SMS ή την 
ευρωχρέωση δεδομένων, οπότε ο πάροχος 
της χώρας προέλευσης μπορεί να 
καθυστερήσει την μετάβαση από την 
παλαιά στη νέα συνδρομή όσον αφορά τις 
υπηρεσίες περιαγωγής για συγκεκριμένη 
περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το δίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 164
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οιαδήποτε επιλογή ή ακύρωση της 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής πραγματοποιείται ατελώς και 
δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς 
σχετικά με στοιχεία της συνδρομής πλην 
της περιαγωγής· υλοποιείται εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών, εκτός των 
περιπτώσεων πελατών περιαγωγής, 
συνδρομητών σε εγχώρια δέσμη η οποία 
περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής 
διαφορετικές από την ευρωχρέωση, την 
ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση 
δεδομένων, οπότε ο πάροχος της χώρας
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει την 
μετάβαση από την παλαιά στη νέα 
συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
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Τροπολογία 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης ή ο 
φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 

6. Ο πάροχος σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών ή ο 
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δεν τροποποιούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 
περιαγωγής που παρέχει εναλλακτικός 
πάροχος περιαγωγής κατά τρόπο που να τα 
διαφοροποιήσουν από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των ποιοτικών παραμέτρων, των 
υπηρεσιών περιαγωγής που παρέχονται 
από τον πάροχο, ο οποίος παρέχει εγχώριες 
υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών.

φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης 
δεν τροποποιούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 
περιαγωγής που παρέχει εναλλακτικός 
πάροχος περιαγωγής κατά τρόπο που να τα 
διαφοροποιήσουν από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των ποιοτικών παραμέτρων, των 
υπηρεσιών περιαγωγής που παρέχονται 
από τον πάροχο σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 167
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Όταν στον πελάτη προσφέρει ο 
πάροχος της χώρας προέλευσής του 
χρεώσεις περιαγωγής αρκετά κοντά στις 
χρεώσεις για υπηρεσίες φωνητικής 
επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων που ισχύον για 
αυτόν, δεν ισχύει για τον συγκεκριμένο 
πάροχο η υποχρέωση να διευκολύνει τον 
πελάτη του να αποκτήσει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων εναλλακτικού 
φορέα εκμετάλλευσης περιαγωγής. Ο 
BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει 
εντός εύλογης περιόδου, που δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το 
ποίες είναι οι χρεώσεις περιαγωγής που 
κρίνεται ότι είναι κοντά στις σε εγχώρια 
κλίμακα χρεώσεις. 
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Τροπολογία 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Εάν ο πελάτης έχει συνάψει 
συνδρομή για τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων με εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ο πάροχος σε εγχώρια 
κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών συνεχίζει να παρέχει 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) με τα αυτά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένων των 
παραμέτρων ποιότητας, όπως όταν ο 
πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων που παρέχει ο 
πάροχος σε εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 169
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Εάν πελάτης αποδέχεται προσφορά 
από τον σε εγχώρια κλίμακα φορέα 
εκμετάλλευσης που έχει στην οποία οι 
χρεώσεις περιαγωγής είναι σχεδόν 
ισοδύναμες προς τις χρεώσεις σε εγχώρια 
κλίμακα για υπηρεσίες φωνητικής 
επικοινωνίας, δεδομένων και σύντομων 
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μηνυμάτων (SMS) που έχει, δεν ισχύουν 
οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
φορέα εκμετάλλευσης για διευκόλυνση 
του πελάτη του σε πρόσβαση υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων(SMS) και 
δεδομένων που παρέχει εναλλακτικός 
φορέας εκμετάλλευσης περιαγωγής στον 
οποίον έχει δοθεί πρόσβαση για να 
παρέχει χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής, 
όπως προβλέπει το άρθρο 5, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 5 και 6 
ανωτέρω. Μετά τη διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή ο BEREC ορίζει εντός 
τριμήνου μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούν οι χρεώσεις περιαγωγής για 
να θεωρούνται "σχεδόν ισοδύναμες". 
Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει ο 
BEREC και αφού διενεργήσει 
διαβούλευση με τις σχετικές ρυθμιστικές 
αρχές των κρατών μελών, η Επιτροπή 
αποφασίζει χωρίς χρονοτριβή εάν ισχύει 
η ρήτρα εξαίρεσης για τις "σχεδόν 
ισοδύναμες" χρεώσεις εκάστου φορέα 
εκμετάλλευσης. Ο BEREC παρακολουθεί 
το εάν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που 
αποφασίζουν να υλοποιήσουν τη 
συγκεκριμένη ρήτρα εξαίρεσης 
συμμορφώνονται συνεχώς προς τις 
θεσπισθείσες κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 
έως 6 ως ανωτέρω και του άρθρου 5 δεν 
ισχύουν για τους παρόχους της χώρας 
προέλευσης οι οποίοι προσφέρουν σε 
όλους τους συνδρομητές τους χρεώσεις 
περιαγωγής που είναι σημαντικά κοντά 
στις χρεώσεις που εισπράττονται από τον 
σε περιαγωγή πελάτη για υπηρεσίες σε 
εγχώρια κλίμακα φωνητικής 
επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων 
SMS) και δεδομένων και τούτο έως την 
1η Ιουλίου 2014.
Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει 
εντός εύλογης περιόδου, που δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον 
ορισμό των χρεώσεων περιαγωγής που 
κρίνεται ότι είναι σημαντικά κοντά στις 
σε εγχώρια κλίμακα χρεώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 171
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Όταν σε πελάτη γίνεται από τον σε 
εγχώρια κλίμακα φορέα εκμετάλλευσης 
που έχει προσφορά χρεώσεων περιαγωγής 
σημαντικά κοντά στις χρεώσεις σε 
εγχώρια κλίμακα για υπηρεσίες 
φωνητικής επικοινωνίας, σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που 
έχει, δεν ισχύει η υποχρέωση που 
επιβάλλεται στον συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευσης για παροχή στον πελάτη 
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του δυνατότητας πρόσβασης υπηρεσιών 
περιαγωγής φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων(SMS) και 
δεδομένων που παρέχει εναλλακτικός 
φορέας εκμετάλλευσης περιαγωγής στον 
οποίον έχει δοθεί πρόσβαση για να 
παρέχει χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής, 
όπως προβλέπει το άρθρο 5, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 6 
ανωτέρω. Αφού διενεργήσει διαβούλευση 
με τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή, ο BEREC καθορίζει εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το 
ποίες είναι οι χρεώσεις περιαγωγής που 
κρίνεται ότι είναι σημαντικά κοντά στις 
σε εγχώρια κλίμακα χρεώσεις· αυτή η 
διαδικασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
υποχρέωση κάλυψης που επιβάλλουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Τροπολογία 172
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 
έως 6 ως ανωτέρω και του άρθρου 5 οι 
οποίες σχετίζονται με την περιαγωγή 
φωνητικής επικοινωνίας και σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) δεν ισχύουν για τους 
παρόχους της χώρας προέλευσης οι 
οποίοι προσφέρουν σε όλους τους 
συνδρομητές τους χρεώσεις περιαγωγής 
που είναι σημαντικά κοντά στις χρεώσεις 
που εισπράττονται από τον σε περιαγωγή 
πελάτη για υπηρεσίες σε εγχώρια κλίμακα 
φωνητικής επικοινωνίας, σύντομων 
μηνυμάτων SMS) και δεδομένων και 
τούτο έως την 1η Ιουλίου 2014. Εάν 
φορέας εκμετάλλευσης επιλέξει 
οικειοθελή μείωση, αυτή θα πρέπει να 
ισχύει για όλα τα συστήματα χρεώσεων 
που έχει.  Σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή ο  BEREC καθορίζει εντός 
τριμήνου μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά τον ορισμό των χρεώσεων 
περιαγωγής που κρίνεται ότι είναι 
σημαντικά κοντά στις σε εγχώρια 
κλίμακα χρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Όταν στον πελάτη προσφέρει ο 
πάροχος της χώρας προέλευσής του 
χρεώσεις περιαγωγής αρκετά κοντά στις 
χρεώσεις σε εγχώρια κλίμακα για 
υπηρεσίες φωνητικής επικοινωνίας, 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 
δεδομένων που ισχύον για αυτόν, δεν 
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ισχύει για τον συγκεκριμένο πάροχο η 
υποχρέωση να παράσχει στον πελάτη του 
τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση 
σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) και δεδομένων εναλλακτικού 
φορέα εκμετάλλευσης περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 174
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Οι πάροχοι εγχώριων υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών δεν εμποδίζουν 
τους πελάτες τους να έχουν προσωρινή 
πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες 
δεδομένων οποιουδήποτε εναλλακτικού 
παρόχου τοπικών κινητών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 175
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 γ. Ο φορέας εκμετάλλευσης της χώρας 
προέλευσης συνεχίζει να παρέχει 
περιαγωγή φωνητικής επικοινωνίας και 
σύντομων μηνυμάτων (SMS) ενόσω ο 
πελάτης χρησιμοποιεί προσωρινά τοπικές 
υπηρεσίες δεδομένων με τα αυτά τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως όταν ο πελάτης 
χρησιμοποιεί υπηρεσίες περιαγωγής 
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δεδομένων που παρέχει ο πάροχος σε 
εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών Ουδεμία επιπρόσθετη 
επιβάρυνση εισπράττεται από 
καταναλωτή που επιλέγει να έχει 
προσωρινή πρόσβαση στις τοπικές 
υπηρεσίες δεδομένων οποιουδήποτε 
εναλλακτικού παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 γ. Η μέγιστη διαφορά μεταξύ χρεώσεων 
σε εγχώρια κλίμακα και χρεώσεων σε 
περιαγωγή που μπορεί να εφαρμόζουν 
φορείς εκμετάλλευσης για να 
συμμορφώνονται προς την παράγραφο 6 
ως ανωτέρω πρέπει να ορίζεται από την 
Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων βάσει της γνώμης του BEREC 
αφού διενεργήσει διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
που δεν υπερβαίνει το τρίμηνο μετά την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού  Όταν 
όλες οι προσφορές περιαγωγής φορέα 
εκμετάλλευσης πληρούν τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα 
παράγραφο, οι παράγραφοι 1 έως 6 ως 
ανωτέρω και το άρθρο 5 δεν 
εφαρμόζονται.

Or. en

Τροπολογία 177
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 δ. Έως την 1η Ιουλίου 2014 οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι 
λειτουργούν τα μέσα για να έχουν οι 
πελάτες προσωρινή πρόσβαση σε τοπικές 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
οιουδήποτε παρόχου κρατώντας τον 
αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους.

Or. en

Τροπολογία 178
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 ε. Οι πάροχοι τοπικών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων στη χώρα 
επίσκεψης δεν προβαίνει σε διακρίσεις εις 
βάρος των σε περιαγωγή πελατών, αλλά 
προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων με 
παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις που 
ισχύουν για την προσφορά στους 
εγχώριους πελάτες. 

Or. en

Τροπολογία 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
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Προσωρινή πρόσβαση σε τοπικές 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

1. Οι πάροχοι εγχώριων υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών δεν εμποδίζουν 
τους πελάτες τους να έχουν προσωρινή 
πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων οιουδήποτε 
παρόχου τοπικών κινητών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων χωρίς να 
διακόψουν την συνδρομή που έχουν με 
την υφιστάμενη σύμβαση ή διευθέτηση 
περιαγωγής δεδομένων.
2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει, εάν 
πελάτης έχει επιλέξει σύμβαση με 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
σύμφωνα με το άρθρο 4.
3. Ενώ ο πελάτης χρησιμοποιεί 
προσωρινά τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων, ο πάροχος σε 
εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών συνεχίζει να παρέχει 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) με τα αυτά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένων των 
παραμέτρων ποιότητας, όπως όταν ο 
πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων που παρέχει ο 
πάροχος σε εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών.
4. Η επιλογή του πελάτη για προσωρινή 
πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων οιουδήποτε 
παρόχου τοπικών υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων δεν συνεπάγεται οιαδήποτε 
συνδεδεμένη συνδρομή ή άλλα πάγια ή 
επαναλαμβανόμενα τέλη του παρόχου της 
χώρας προέλευσης και μπορεί να 
συνδυάζεται με οποιαδήποτε τιμολόγηση 
λιανικής.
5. Οιαδήποτε προσωρινή μεταπήδηση σε 
πάροχο τοπικών υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων αντί της χρήσης των 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων του 
παρόχου των σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και 
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οιαδήποτε επιστροφή στον πάροχο σε 
εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών διενεργείται χωρίς 
επιβάρυνση και δεν συνεπάγεται 
προϋποθέσεις ή περιορισμούς που 
αφορούν στοιχεία της συνδρομής, 
διενεργείται δε χωρίς χρονοτριβή.

Or. en

Τροπολογία 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Από 1ης Ιουλίου 2014 οι τιμές λιανικής 
για κλήσεις, σύντομα μηνύματα (SMS) 
και χρήση δεδομένων είναι ταυτόσημες, 
ασχέτως του εάν ο πελάτης είναι ή δεν 
είναι σε περιαγωγή.
Έως τις 30 Ιουνίου 2014 ισχύουν τα 
ανώτατα όρια τιμών λιανικής, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 7, 9 και 12.

Or. en

Τροπολογία 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευκολία της χωριστής πώλησης 
υπηρεσιών περιαγωγής

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 184
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, η υλοποίηση των τεχνικών 
λύσεων για  την ευκολία της χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής και για 
να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε 
τοπικές υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
πρέπει να είναι αποτελεσματική εν 
συγκρίσει προς το κόστος και διενεργείται
ταυτόχρονα ανά την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της σε 
προσωρινή βάση ενιαίας αγοράς 
περιαγωγής, η υλοποίηση των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής 
διενεργείται ταυτόχρονα ανά την Ένωση 
και πληροί τα εξής κριτήρια:.

α) οιαδήποτε τεχνική λύση πρέπει να 
είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος·
β) είναι σχεδιασμένη με τρόπο φιλικό 
προς τον καταναλωτή·
γ) επιτρέπει μέγιστο βαθμό 
διαλειτουργικότητας·
δ) επιτρέπει λύση τοπικής αποσύνδεσης 
(local break out) για τη χρησιμοποίηση 
δεδομένων κατά τρόπο φιλικό προς τον 
καταναλωτή·
ε) εξασφαλίζει ότι η έννοια της 
ουδετερότητας του δικτύου τηρείται για 
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όλες τις χρήσεις δεδομένων, ειδικότερα 
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες VOIP και 
άλλες παρόμοιες υπηρεσίες·
στ) οι τελικοί χρήστες μπορούν εύκολα 
και γρήγορα να μεταπηδούν σε 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής ή 
μεταξύ εναλλακτικών παρόχων 
περιαγωγής διατηρώντας τον ίδιο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου τους·
ζ) η περιαγωγή από πολίτες της ΕΕ σε 
τρίτα κράτη ή από πολίτες τρίτων 
κρατών στην ΕΕ δεν εμποδίζεται.

Or. en

Τροπολογία 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών που πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 το 
αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2014, για
να εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής 
και χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που 
προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής διατηρώντας 
τον αριθμό του κινητού τους. Η 
τιμολόγηση της διασύνδεσης που 
σχετίζεται με την παροχή της εν λόγω 
ευκολίας είναι κοστοστρεφής και οι 
καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με άμεσες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση της εν λόγω 
ευκολίας.
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καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με άμεσες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση της εν λόγω 
ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 187
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για να καταστεί δυνατή η χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής σύμφωνα 
με το άρθρο 4, οι φορείς εκμετάλλευσης 
διασφαλίζουν την λειτουργία των 
ευκολιών το αργότερο μέχρι την 1η 
Ιουνίου 2014, για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πελάτες τους μπορούν να χρησιμοποιούν 
εγχώριες υπηρεσίες κινητής και χωριστές 
υπηρεσίες περιαγωγής που προσφέρονται 
από εναλλακτικό φορέα εκμετάλλευσης 
περιαγωγής διατηρώντας τον αριθμό του 
κινητού τους και χρησιμοποιώντας το ίδιο 
τερματικό. Η τιμολόγηση της διασύνδεσης 
και των προσθέτων υπηρεσιών 
υποστήριξης που σχετίζονται με την 
παροχή αυτών των ευκολιών είναι 
κοστοστρεφής και οι καταναλωτές δεν 
επιβαρύνονται με άμεσες επιβαρύνσεις για 
τη χρήση της εν λόγω ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 189
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ώστε να 

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

εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής 
και χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που 
προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής διατηρώντας 
τον αριθμό του κινητού τους. Η 
τιμολόγηση της διασύνδεσης που 
σχετίζεται με την παροχή της εν λόγω 
ευκολίας είναι κοστοστρεφής και οι 
καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με άμεσες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση της εν λόγω 
ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής 
και χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που 
προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής διατηρώντας 
τον αριθμό του κινητού τους. Για να 
διευκολύνουν των χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης μπορούν συγκεκριμένα να 
επιτρέψουν την χρήση «χαρακτηριστικών 
περιαγωγής ΕΕ» στην ίδια κάρτα SIM 

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

ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 191
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών το αργότερο 
μέχρι την 1η Μαρτίου 2014, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητής 
και χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής που 
προσφέρονται από εναλλακτικό φορέα 
εκμετάλλευσης περιαγωγής διατηρώντας 
τον αριθμό του κινητού τους. Για να 
καθιστούν δυνατή τη χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης ικανοποιούν εύλογα 
αιτήματα για πρόσβαση σε αντίστοιχα 
συγκεκριμένα στοιχεία του δικτύου και 
συνδεδεμένες ευκολίες και χρήση αυτών, 
στοιχεία όπως είναι η πρόσβαση στην ίδια 
κάρτα SIM ή τη χρήση του ίδιου 
τερματικού παράλληλα με τις σε εγχώρια 
κλίμακα υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών.
Η τιμολόγηση της πρόσβασης χονδρικής
που σχετίζεται με την παροχή της εν λόγω 
ευκολίας είναι κοστοστρεφής και οι 
καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με άμεσες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση της εν λόγω 
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ευκολίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Τροπολογία 192
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πάροχος σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών δεν 
αρνείται συμφωνίες για την παροχή 
υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικής 
επικοινωνίας και σύντομων μηνυμάτων 
(SMS) στους πελάτες του που 
χρησιμοποιούν τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων του εναλλακτικού 
παρόχου περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να καθίσταται δυνατή η 
προσωρινή πρόσβαση σε τοπικές 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 α, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
εγκατάσταση ευκολιών το αργότερο έως 
την 1η Ιουνίου 2014 για να εξασφαλίζεται 
ότι οι πελάτες τους μπορούν να έχουν 
πρόσβαση προσωρινά σε εγχώριες 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
οιουδήποτε παρόχου αυτών των 
υπηρεσιών διατηρώντας τον αριθμό του 
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κινητού τους και χρησιμοποιώντας το 
ίδιο τερματικό. Η τιμολόγηση για 
υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας του 
χρήστη είναι μηδενικής επιβάρυνσης και 
εκείνη των προσθέτων υπηρεσιών 
υποστήριξης που σχετίζονται με την 
παροχή αυτών των ευκολιών είναι 
κοστοστρεφής και οι καταναλωτές δεν 
επιβαρύνονται με άμεσες επιβαρύνσεις 
για τη χρήση της εν λόγω ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πάροχος σε εγχώρια κλίμακα 
υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών 
προσφέρει υπηρεσίες περιαγωγής στη 
χώρα παρόχου τοπικών υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων, ο πάροχος σε 
εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών δεν αρνείται συμφωνίες για 
την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής 
φωνητικής επικοινωνίας και σύντομων 
μηνυμάτων (SMS) στους πελάτες του 
παρόχου τοπικών υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων στην υπό επίσκεψη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, η υλοποίηση των 
ευκολιών στις οποίες παραπέμπουν οι 
παράγραφοι 1 και 3 μέσω μιας ή 
περισσοτέρων τεχνικών λύσεων 
διενεργείται κατά εναρμονισμένο τρόπο 
σε ολόκληρη την Ένωση και πληροί τις 
εξής στοιχειώδεις απαιτήσεις:
– φιλικός χαρακτήρας προς τον 
καταναλωτή, συγκεκριμένα παροχή 
δυνατότητας στους καταναλωτές να 
μεταπηδούν με ευκολία και ταχύτητα σε 
εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής 
διατηρώντας τον υφιστάμενο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου τους·
– δυνατότητα υπηρέτησης διαφόρων 
κατηγοριών ζήτησης καταναλωτή υπό 
ανταγωνιστικούς όρους, 
περιλαμβανομένων των χρηστών που 
προβαίνουν σε εντατική χρήση 
υπηρεσιών δεδομένων·
– δυνατότητα ενθάρρυνσης στην πράξη 
του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την προοπτική που έχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης να εκμεταλλευθούν τα 
περιουσιακά στοιχεία υποδομής ή τις 
εμπορικές διευθετήσεις που έχουν·
– αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, λαμβάνοντας υπόψη το 
καταμερισμό του κόστους μεταξύ των 
παρόχων σε εγχώρια κλίμακα υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών και των 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής·
– δυνατότητα υλοποίησης της 
υποχρέωσης παροχής δυνατότητας στους 
καταναλωτές να επιλέγουν εναλλακτικό 
πάροχο περιαγωγής εντός του χρονικού 
ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή, καταρτίζει εντός εύλογης 
περιόδου, που δεν υπερβαίνει το τρίμηνο 
από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τη χωριστή πώληση υπηρεσιών
περιαγωγής και για εναρμονισμένες 
διαδικασίες αλλαγής του παρόχου των 
υπηρεσιών περιαγωγής, κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες σχετίζονται με την 
ευκολία για την παροχή δυνατότητας 
πρόσβασης σε τοπικές υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο. Οσάκις κρίνεται 
απαραίτητο, μετά τη διενέργεια 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή ο BEREC 
μπορεί να επικαιροποιεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 198
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία 

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

και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 
καταρτίζει εντός εύλογης περιόδου, που 
δεν υπερβαίνει το τρίμηνο από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές για εναρμονισμένες τεχνικές 
λύσεις όσον αφορά τις χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής και για εναρμονισμένες 
διαδικασίες αλλαγής του παρόχου των 
υπηρεσιών περιαγωγής, κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες σχετίζονται με την 
ευκολία για την παροχή δυνατότητας 
πρόσβασης σε τοπική υπηρεσία 
περιαγωγής δεδομένων. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή, καταρτίζει εντός εύλογης 
περιόδου, που δεν υπερβαίνει το τρίμηνο 
από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές για 
εναρμονισμένες τεχνικές λύσεις όσον 
αφορά τις χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής 
και για εναρμονισμένες διαδικασίες 
αλλαγής του παρόχου των υπηρεσιών 
περιαγωγής. Οι εναρμονισμένες τεχνικές 
λύσεις πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος του BEREC, η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει την εν λόγω περίοδο.

Or. en
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Τροπολογία 200
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο BEREC, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, 
καταρτίζει εντός εύλογης περιόδου, που 
δεν υπερβαίνει το τρίμηνο από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές όσον αφορά μία εναρμονισμένη 
λύση για τη χωριστή παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής.  Αυτή η λύση ικανοποιεί 
αντικειμενικά κριτήρια και ελάχιστες 
απαιτήσεις, περιλαμβανομένων 
ειδικότερα των εξής:

- ταυτόχρονη υλοποίηση των τεχνικών 
λύσεων σε ολόκληρη την Ένωση·

- δυνατότητα των τελικών χρηστών να 
διατηρούν τον υφιστάμενο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου τους·
- εύκολη και ταχεία μεταπήδηση για τους 
τελικούς χρήστες σε εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής και μεταξύ εναλλακτικών 
παρόχων περιαγωγής με διατήρηση του 
σε εγχώρια κλίμακα φορέα 
εκμετάλλευσης που έχουν·
- τεχνική δυνατότητα για συνεχίζουν οι 
πολίτες της Ένωσης την περιαγωγή σε 
τρίτα κράτη και οι πολίτες τρίτων 
κρατών την περιαγωγή στην Ένωση·
- τεχνική εφικτότητα·
- αναλογικότητα για το κόστος που 
επιβαρύνει έκαστο μέρος·
- αντίκτυπο στον ανταγωνισμό (σε 
επίπεδο τόσο λιανικής όσο και 
χονδρικής)·
- ακεραιότητα του δικτύου 
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(περιλαμβανομένης της επαλήθευσης και 
του προσδιορισμού της ταυτότητας του 
χρήστη) και
- προστασία των δεδομένων προσωπικού 
και εμπορικού χαρακτήρα τα οποία έχουν 
στην κατοχή τους οι φορείς 
εκμετάλλευσης.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC 
πρέπει συγκεκριμένα να καλύπτουν 
τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με την 
ευκολία για παροχή χωριστών υπηρεσιών 
περιαγωγής  και εναρμονισμένων 
διαδικασιών αλλαγής του παρόχου των 
υπηρεσιών περιαγωγής. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC, η 
Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την εν 
λόγω περίοδο.

Ο BEREC επανεξετάζει συστηματικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές και, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική τους 
εφαρμογή, εκδίδει αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές, εάν είναι 
αναγκαίο, προκειμένου οι στοιχειώδεις 
απαιτήσεις να πληρούνται κατά 
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η τεχνική λύση πρέπει να ορίζεται από τον BEREC στις κατευθυντήριες γραμμές που 
εγκρίνει, ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει ο ίδιος έναν αριθμό αντικειμενικών κριτηρίων 
που πρέπει να πληροί η εναρμονισμένη λύση αποσύνδεσης και τούτο για να καθοδηγήσει το 
έργο του BEREC.

Τροπολογία 201
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης όσον 
αφορά την προσαρμογή των συναφών 
προτύπων που απαιτούνται για την 
εναρμονισμένη υλοποίηση της εν λόγω 
ευκολίας.

Μετά τη διενέργεια διαβούλευσης με τον 
BEREC και τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων η 
Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για 
την καθιέρωση εναρμονισμένων τεχνικών 
λύσεων που σχετίζονται τόσο με την 
ευκολία για χωριστές υπηρεσίες 
περιαγωγής όσο και με τις 
εναρμονισμένες διαδικασίες για την 
αλλαγή παρόχου υπηρεσιών περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 202
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απορρίπτεται η αίτηση πρόσβασης, 
το θιγόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει την 
υπόθεση στις διαδικασίες επίλυσης των 
διαφορών που προβλέπονται στα άρθρα 
20 και 21 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Κατά 
τη διευθέτηση διαφοράς ως ανωτέρω οι 
ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού 1211/2009 και, εάν 
χρειάζεται, στις εκτελεστικές πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γίνεται μνεία της οδηγίας πλαισίου, η οποία επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές 
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των κρατών μελών να επιβάλλουν διατάξεις όπως είναι η υποχρέωση παροχής πρόσβασης.

Τροπολογία 203
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν όλες οι προσφορές φορέα 
εκμετάλλευσης πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4, παράγραφος 6 α, μπορεί να 
απορρίπτονται τα αιτήματα προς τον 
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης από 
άλλους φορείς για την παροχή πρόσβασης 
σε αντίστοιχα συγκεκριμένα στοιχεία του 
δικτύου και συνδεδεμένες ευκολίες και τη 
χρήση αυτών με σκοπό τη χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 6 
του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Τροπολογία 204
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
υλοποίηση της παραγράφου 3, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC, 
μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
προς περαιτέρω εναρμόνιση των τρόπων 
στην πράξη που επιτρέπουν τη χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Οι εν 
λόγω δυνατές εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης μνεία της οποίας γίνεται στο 
άρθρο 5 α, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Τροπολογία 205
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επικουρείται από την 
Επιτροπή Επικοινωνιών, η οποία έχει 
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22 της 
οδηγίας 2002/21/EΚ. Πρόκειται περί 
επιτροπής κατά την έννοια του 
κανονισμού αριθ. 182/2011.
Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
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κανονισμού αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Τροπολογία 206
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Όταν όλες οι προσφορές φορέα 
εκμετάλλευσης πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4, παράγραφος 6 α, μπορεί να 
απορρίπτονται τα αιτήματα προς τον 
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης από 
άλλους φορείς για την παροχή πρόσβασης 
σε αντίστοιχα συγκεκριμένα στοιχεία του 
δικτύου και συνδεδεμένες ευκολίες και τη 
χρήση αυτών με σκοπό τη χωριστή 
πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, όπως 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 6 
του άρθρου 4.
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