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PR_COD_1recastingam

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης 
(αναδιατύπωση)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0402),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0190/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις ...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων3,

– έχοντας υπόψη την από 25 Νοεμβρίου 2011 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 87, 
παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2011),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως 
άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων 
προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς 
και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας 
τους,

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... / Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας για την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την αμεροληψία 
και τη διαλειτουργικότητα, εφαρμόζονται επίσης σε τεχνικά θέματα σχετικά με την πρόσβαση 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 2
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 
και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού 
δικτύου.

(20) Η υποχρέωση πρόσβασης σε 
περιαγωγή χονδρικής πρέπει, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για 
την πρόσβαση, 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 
και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού 
δικτύου.

Or. en
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Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα ανεξάρτητης χωριστής αγοράς 
υπηρεσιών περιαγωγής, με τρόπο φιλικό 
προς τον καταναλωτή, σε σχέση με τη 
δική τους εγχώρια δέσμη κινητής 
τηλεφωνίας. Σήμερα υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί τεχνικά μια ευκολία για 
χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων της διπλής IMSI 
(δύο διαφορετικές διεθνείς ταυτότητες 
συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας στην 
ίδια κάρτα SIΜ), της απλής IMSI (κοινή 
χρήση μίας διεθνούς ταυτότητας 
συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας από τον 
πάροχο της χώρας προέλευσης και τον 
πάροχο περιαγωγής) και συνδυασμών 
διπλής ή απλής IMSI με το δικαίωμα του 
συνδρομητή να μεταφέρεται σε άλλον 
πάροχο όταν επισκέπτεται άλλη χώρα 
(local break out).  Δεδομένου ότι ο 
κανονισμός αυτός δεν θα πρέπει να ορίζει 
συγκεκριμένη τεχνική λύση όσον αφορά 
τη δυνατότητα για χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, αλλά αντίθετα θα 
πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για μια 
πιο ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, 
συμπεριλαμβανομένων συνδυασμένων 
λύσεων οι οποίες θα αναπτυχθούν από 
τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, θα πρέπει να καθοριστούν 
βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 
διαθέτουν όλες οι ευκολίες χωριστής 
πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής.  Αυτές 
οι βασικές απαιτήσεις θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα οι 
καταναλωτές να επιλέγουν εύκολα και 
γρήγορα διαφορετικό πάροχο για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής χωρίς να αλλάζουν 
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τον αριθμό τους, ενώ οι υπηρεσίες 
περιαγωγής πρέπει να διατίθενται σε 
ολόκληρη την Ένωση και με το ίδιο 
επίπεδο ποιότητας. Επίσης, δεν θα πρέπει 
να παρεμποδίζεται η περιαγωγή εκτός 
Ένωσης ούτε η περιαγωγή εντός Ένωσης 
από πολίτες τρίτων χωρών. Όπως 
προκύπτει από τις βασικές απαιτήσεις, 
οποιαδήποτε τεχνική λύση θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληροί κάθε 
εγκατάσταση χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής χωρίς, ωστόσο,  να ορίζει 
συγκεκριμένη τεχνολογική μέθοδο.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει 
τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
το 2016 και θα αναλύσει εάν έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι του.
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σε μη ισόρροπη κίνηση μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης που δεν ανήκουν στον ίδιο 
όμιλο. Για να περιοριστούν οι 
στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών, το 
κριτήριο του 75% για τα ανώτατα όρια 
τιμών λιανικής πρέπει να υπολογίζεται με 
την εξαγωγή των μέσων όρων σε επίπεδο 
Ένωσης των εθνικών μέσων όρων για 
κάθε υπηρεσία περιαγωγής χωριστά 
(φωνή, SMS ή δεδομένα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια των τελών χονδρικής και λιανικής θα πρέπει να καταργηθούν μόνο όταν θα 
υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει αυτή η απόφαση να 
ληφθεί κατά την αναθεώρηση που θα πραγματοποιηθεί το 2016 προκειμένου να υπάρχει 
αρκετός χρόνος για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός που βασίζεται σε διαρθρωτικά μέτρα.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66α) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια 
περιαγωγής εντός της Ένωσης και τα 
τιμολόγια περιαγωγής για τους 
καταναλωτές που βρίσκονται σε ταξίδια 
εκτός της Ένωσης, τα οποία παραμένουν 
υψηλά σε σύγκριση με τις τιμές εντός 
Ένωσης. Λόγω της έλλειψης συνεπούς 
προσέγγισης όσον αφορά τη διαφάνεια 
και τα μέτρα διασφάλισης σε σχέση με 
την περιαγωγή εκτός της Ένωσης, οι 
καταναλωτές δεν είναι σίγουροι για τα 
δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να 
αποθαρρύνονται από τη χρήση 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όταν 
βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτό έχει, 
εμμέσως, αρνητική επίδραση στην 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών περιαγωγής.  Είναι επομένως 
σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτό το 
πρόβλημα, με την εφαρμογή μέτρων 
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διαφάνειας και διασφάλισης και για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται 
εκτός της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος οι καταναλωτές να λάβουν υπέρογκους  
λογαριασμούς όταν ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες, θα πρέπει ορισμένες ρήτρες διασφάλισης να 
επεκταθούν, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες περιαγωγής (φωνητικές κλήσεις, 
σύντομα μηνύματα (SMS), δεδομένα) εκτός της Ένωσης.  Η τροπολογία αυτή είναι μέρος ενός 
συνόλου τροπολογιών που έχουν αυτόν τον σκοπό. Οι άλλες σχετικές τροπολογίες είναι οι 
τροπολογίες 6, 8, 9, 40-43, 46 (εν μέρει) και 47-50. 

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(67) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
τιμών λιανικής για τη χρήση υπηρεσιών
περιαγωγής εντός της Ένωσης και για να 
διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των 
κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό,
όταν ταξιδεύουν τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ένωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς 
στους πελάτες τους περιαγωγής εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής με τα οποία 
επιβαρύνονται όταν χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες περιαγωγής σε χώρα που 
επισκέπτονται.  Επιπλέον, οι πάροχοι 
πρέπει, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα 
τους βρίσκεται στην Ένωση και 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 
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ορισμένες ομάδες πελατών ενδέχεται να 
είναι καλά πληροφορημένοι σχετικά με τα 
τέλη περιαγωγής, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εύκολης 
απενεργοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας 
αυτόματων μηνυμάτων.

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 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(68) Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται 
από τους παρόχους να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους σχετικά με τα τέλη 
περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την 
ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ 
αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την 
προσφέρουν, κατά τη σύναψη των 
συμβάσεων και κάθε φορά που 
μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Όλες
οι πληροφορίες και προσφορές θα πρέπει 
να εμφανίζονται με σαφή, ολοκληρωμένο 
και εύκολα προσβάσιμο τρόπο όσον 
αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά 
της υπηρεσίας. 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρόλο που η αποσύνδεση ενδέχεται να επιφέρει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη 
για διάφορες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιο πολύπλοκα 
τιμολόγια. Για αυτόν τον λόγο πρέπει οι πάροχοι της χώρας προέλευσης να ενημερώνουν με 
σαφή τρόπο τους πελάτες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής ενός εναλλακτικού παρόχου 
περιαγωγής.  Επιπλέον, θα πρέπει οι καταναλωτές να λαμβάνουν κατανοητές πληροφορίες που 
να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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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.

προέλευσης παρέχει παραδείγματα για τις 
εφαρμογές της περιαγωγής δεδομένων, 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 
φωτογραφία, η φυλλομέτρηση στο 
διαδίκτυο, με ενδείξεις για το κατά 
προσέγγιση μέγεθος από άποψη χρήσης 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές προστατεύονται μέσω μια αυτόματης διασφάλισης από τους 
φουσκωμένους λογαριασμούς που σχετίζονται από την περιαγωγή δεδομένων. Τόσο οι πελάτες 
με σύμβαση προπληρωμής όσο και οι πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων θα πρέπει 
να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.  Ο μηχανισμός διασφάλισης για τους πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής δεν θα πρέπει να καταργηθεί.
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Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντοπίζει ο BEREC θα πρέπει τα 
πολυμεσικά μηνύματα (MMS) να εξαιρούνται από τον ορισμό της υπηρεσίας περιαγωγής 
δεδομένων και παράλληλα να συνεχίζουν να καλύπτονται από τις διατάξεις περί διαφάνειας.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί μια κατεύθυνση (διπλή IMSI) που η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι μπορεί από τεχνική άποψη να αποτελέσει εφικτό μέσο για την τόνωση των 
επιλογών για τους χρήστες και του ανταγωνισμού, θα μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, 
όπως ο συνδυασμός απλής IMSI και τοπικής αποσύνδεσης (local break out), που να 
αποδειχτούν πιο ελκυστικοί γενικά. Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι καταρχήν ουδέτερος όσον 
αφορά τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δυνατότητα για χρήση νέων, αποτελεσματικότερων και 
αποδοτικότερων μεθόδων στο μέλλον.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η τιμολόγηση της διασύνδεσης που 
σχετίζεται με την παροχή της ευκολίας 
για τη χωριστή πώληση υπηρεσιών 
περιαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 
γίνεται με γνώμονα το κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφορά από το άρθρο 5, καθώς η τιμολόγηση της διασύνδεσης αναφέρεται στη χονδρική 
τιμολόγηση.

Τροπολογία 14
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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση
Οι μορφές της πρόσβασης και της διασύνδεσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
συμφωνούν με την οδηγία για την πρόσβαση 2002/19/ΕΚ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
κίνδυνοι για αποκλίνουσες ερμηνείες που θα μπορούσαν για παράδειγμα να προκύψουν από 
έναν χωριστό ορισμό της πρόσβασης στον παρόντα κανονισμό. Οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας για την πρόσβαση περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που σχετίζονται με την αμεροληψία και 
τη διαλειτουργικότητα. Βλ. τροπολογία 17.

Τροπολογία 15
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 τριμήνου
από την παραλαβή του αιτήματος από τον 
φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να εξασφαλιστεί συνεπής 
ρυθμιστική προσέγγιση στην πρόσβαση 
χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, ο BEREC σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους 
πρόσβασης χονδρικής προς το σκοπό 
παροχής υπηρεσιών περιαγωγής.

4. Για να εξασφαλιστεί συνεπής 
ρυθμιστική προσέγγιση στην πρόσβαση 
χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών 
περιαγωγής, ο BEREC σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει, 
μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες 
γραμμές για τους όρους πρόσβασης 
χονδρικής προς το σκοπό παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 3 
και 4 («Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση 
και τη διασύνδεση» και «Δικαιώματα και 
υποχρεώσεις επιχειρήσεων»), των 
άρθρων 9 και 10 («Υποχρέωση 
διαφάνειας» και «Υποχρέωση 
αμεροληψίας»), και του άρθρου 12 
(«Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης 
ειδικών ευκολιών δικτύου») της οδηγίας 
για την πρόσβαση εφαρμόζονται στην 
πρόσβαση και τη διασύνδεση στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 18
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 την 1η Ιουλίου 2014, 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.

Or. en

Τροπολογία 19
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 

2. Πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι 
της χώρας προέλευσης ενημερώνουν όλους 
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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.

τους πελάτες περιαγωγής με σαφήνεια, 
πληρότητα, και ευπρόσιτη μορφή, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δεν είναι συνήθως πρόθυμοι να δεχτούν άλλες προσφορές. Προκειμένου να 
μπορούν να επιλέγουν με γνώση της κατάστασης, θα πρέπει οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
να τους ενημερώνουν με σαφή και κατανοητό τρόπο τους πελάτες τους σχετικά με τις αλλαγές 
και τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής.

Τροπολογία 20
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 

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

συνδρομή όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία δεν υπερβαίνει το δίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος επιλογής εναλλακτικού παρόχου υπηρεσιών περιαγωγής είναι υπερβολικά μεγάλη 
και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Για αυτόν τον λόγο, η περίοδος 
επιλογής εναλλακτικού παρόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες μέρες. Σε 
περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει εγχώρια δέσμη με τιμές περιαγωγής διαφορετικές από την 
ευρωχρέωση, την ευρωχρέωση SMS ή την ευρωχρέωση δεδομένων, η προτεινόμενη περίοδος 
των τριών μηνών, για την επιλογή εναλλακτικού παρόχου, είναι υπερβολική και δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 22, σχετικά με την περίπτωση παρόχου που παρεμποδίζει την μετάβαση σε 
άλλον.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
χρησιμοποιούν τις εξουσίες που ορίζει το 
άρθρο 16, μεταξύ άλλων, για να 
διασφαλίσουν ότι επιβάλλονται  στους 
παρόχους κατάλληλες κυρώσεις,  
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
για αποζημίωση των  συνδρομητών, όταν 
καθυστερείται ή παρεμποδίζεται με 
οποιονδήποτε τρόπο η επιλογή 
εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής από 
τον συνδρομητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται και στις διατάξεις της οδηγίας για τις καθολικές υπηρεσίες και προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνέπεια με την εν λόγω οδηγία, οι πάροχοι δεν θα πρέπει να υποχρεούνται 
να διευκολύνουν τη σύναψη συμβάσεων με ανταγωνιστές τους (ένα θέμα που εξαρτάται επίσης 
από τη συμπεριφορά του εναλλακτικού παρόχου), αλλά θα πρέπει να υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση παρακώλυσης.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, η εφαρμογή των τεχνικών 
λύσεων όσον αφορά την ευκολία της 
χωριστής πώλησης υπηρεσιών περιαγωγής
πληροί ιδίως τις ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:
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Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η εφαρμογή των τεχνικών λύσεων 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα στο σύνολο 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι τελικοί χρήστες μπορούν να 
κρατούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 
που ήδη έχουν·

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι τελικοί χρήστες μπορούν να 
επιλέγουν  εύκολα και γρήγορα 
εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών 
περιαγωγής, και να μεταξύ εναλλακτικών 
παρόχων υπηρεσιών περιαγωγής, 
διατηρώντας τον εγχώριό τους πάροχο·

Or. en
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Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η περιαγωγή από πολίτες της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες ή από πολίτες τρίτων 
χωρών στην ΕΕ δεν παρεμποδίζεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη όσον αφορά τη 
διαρθρωτική λύση του διαχωρισμού. Δεδομένης της ταχύτατης προόδου της τεχνολογίας, θα 
ήταν πολύ νωρίς να προταθεί μία μόνο λύση, καθώς μπορεί να υπάρξουν περισσότερες 
κατάλληλες λύσεις στο μέλλον. Η πρόταση θα πρέπει να εστιάζει στις βασικές απαιτήσεις από 
όλες τις τεχνικές λύσεις, όπως επίσης στη δυνατότητα του καταναλωτή να κρατήσει τον ίδιο 
αριθμό τηλεφώνου. Όπως προκύπτει από τις βασικές απαιτήσεις, και από την οδηγία για την 
πρόσβαση, κάθε λύση θα πρέπει να επιτρέπει ένα μέγιστο βαθμό διαλειτουργικότητας έτσι ώστε 
να αποφεύγεται ο τεχνολογικός εγκλωβισμός.

Τροπολογία 28
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 

Για να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση 
υπηρεσιών περιαγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης διασφαλίζουν την 
λειτουργία των ευκολιών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 το 
αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2014. Δεν 
επιβάλλονται άμεσα τέλη στους τελικούς 
χρήστες που αξιοποιούν την ευκολία για 
χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής.
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κινητές υπηρεσίες. Η τιμολόγηση της 
διασύνδεσης που σχετίζεται με την 
παροχή της εν λόγω ευκολίας είναι 
κοστοστρεφής και οι καταναλωτές δεν 
επιβαρύνονται με άμεσες επιβαρύνσεις 
για τη χρήση της εν λόγω ευκολίας.

Or. en

Τροπολογία 29
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 οι οποίες 
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 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 επανεξετάζει συστηματικά τις 
κατευθυντήριες γραμμές και, ανάλογα με 
την πρακτική τους εφαρμογή, εκδίδει 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου οι 
βασικές απαιτήσεις να εκπληρώνονται με 
πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό 
τρόπο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο BEREC θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων 
γραμμών και να τις αναθεωρεί όποτε χρειάζεται να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
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αποδοτικότητα των αρχικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με 
τον BEREC, αναλαμβάνει τη θέσπιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 18α, για την καθιέρωση 
εναρμονισμένων τεχνικών λύσεων σε 
σχέση με την ευκολία για χωριστές 
υπηρεσίες περιαγωγής και την 
εναρμόνιση των διαδικασιών για την 
αλλαγή παρόχου υπηρεσιών περιαγωγής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μια νομικά δεσμευτική και άμεσα εφαρμόσιμη πράξη, θα πρέπει η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τον BEREC, να μπορεί (χωρίς ωστόσο να υποχρεούται) να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη διασφάλιση ενιαίων όρων όσον αφορά την 
υλοποίηση της ευκολίας της χωριστής πώλησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
θεσπίζει γρήγορα αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλει 
στον φορέα εκμετάλλευσης της  χώρας 
προέλευσης του πελάτη για την παροχή 
ρυθμιζόμενης  κλήσης περιαγωγής και με 
προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, 

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

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

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή τη λήξη του παρόντος 
κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής μειώνεται μειώνεται σε 0,10
ευρώ  και σε 0,06 ευρώ  την 1η Ιουλίου 
2013  και την 1η Ιουλίου 2014
αντιστοίχως. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 13, η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής παραμένει στα 0,06 ευρώ κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 
όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή τη λήξη του παρόντος 
κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής μειώνεται μειώνεται σε 0,07
ευρώ  και σε 0,04 ευρώ  την 1η Ιουλίου 
2013  και την 1η Ιουλίου 2014
αντιστοίχως. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19, η ανώτατη μέση χρέωση 
χονδρικής παραμένει στα 0,04 ευρώ κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τιμή λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) 
ευρωχρέωσης την οποία μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος της χώρας προέλευσης 

Η τιμή λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) 
ευρωχρέωσης την οποία μπορεί να 
επιβάλει ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
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στους πελάτες σε περιαγωγή για την 
παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων 
περιαγωγής, μπορεί να διαφέρει για κάθε 
κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα
0,32 ευρώ  ανά λεπτό για οιαδήποτε 
πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,11 ευρώ
ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη 
κλήση από την 1η Ιουλίου 2012 . Το 
ανώτατο όριο τιμής για 
πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνεται σε
0,28 ευρώ  και  0,24 ευρώ την 1η Ιουλίου 
2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα,
και για τις λαμβανόμενες κλήσεις σε 0,10
ευρώ  την 1η Ιουλίου 2013 αντιστοίχως.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 19, 
τα εν λόγω μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη 
λιανικής για την ευρωχρέωση παραμένουν 
σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

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

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της δέσμης αυτής. Ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη 
μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο 
τιμολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί 
συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, η μέση 
χρέωση χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει 
ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου 
επίσκεψης στον πάροχο  της χώρας 
προέλευσης πελάτη, για την παροχή 
ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος 
SMS που παράγεται στο εν λόγω δίκτυο 
επίσκεψης, δεν υπερβαίνει τα 0,03 ευρώ
ανά μήνυμα SMS, μειώνεται στα 0,02 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και στα 0,01 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 το ρυθμιζόμενο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS 
περιαγωγής παραμένει στα 0,01 ευρώ κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιουλίου 2012, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης SMS, 

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

την οποία ο πάροχος της χώρας 
προέλευσης δύναται να επιβάλλει στον 
οικείο πελάτη περιαγωγής για
ρυθυμιζόμενο περιαγόμενο μήνυμα SMS 
το οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω 
πελάτη, μειώνεται σε 0,07 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2012, σε 0,06 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2013 και σε 0,05 ευρώ την 1η 
Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη 
λιανικής για την ευρωχρέωση SMS 
παραμένουν στα 0,05 ευρώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2017.

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη σε περιαγωγή για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,30 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,20 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2011, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,10 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

1. Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος 
χονδρικής, το οποίο ο φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί 
να επιβάλει στον πάροχο της χώρας 
προέλευσης του πελάτη σε περιαγωγή για 
την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω 
δικτύου επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο 
ασφαλείας ύψους 0,25 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2009, 0,15 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2010, και 0,10 EUR από την 1η 
Ιουλίου 2011, ανά megabyte 
μεταδιδομένων δεδομένων. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 το μέγιστο μέσο 
τέλος χονδρικής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων παραμένει στα 0,10 ευρώ ανά 
megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων κατά 
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής
(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 
δεδομένων, το οποίο μπορεί να χρεώσει ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης τον πελάτη 
του περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενης περιαγωγής δεδομένων, δεν 
υπερβαίνει τα 0,90 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,70 ευρώ και στα
0,50 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 
1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 

Από την 1η Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής
(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 
δεδομένων, το οποίο μπορεί να χρεώσει ο 
πάροχος της χώρας προέλευσης τον πελάτη 
του περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενης περιαγωγής δεδομένων, δεν 
υπερβαίνει τα 0,50 ευρώ ανά megabyte. Η 
ανώτατη τιμή για χρησιμοποιούμενα 
δεδομένα μειώνεται στα 0,30 ευρώ και στα
0,20 ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 
1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 
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αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των 
άρθρων 13 και 19, τα μέγιστα 
ρυθμιζόμενα τέλη λιανικής παραμένουν 
στα 0,50 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 
megabyte μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

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

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή από ή προς μια ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα σε μία 
εργάσιμη ημέρα το πολύ.  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής γίνει συνδρομητής εγχώριας 
δέσμης που περιλαμβάνει τιμές περιαγωγής διαφορετικές από εκείνες της ευρωχρέωσης, της 
ευρωχρέωσης SMS ή της ευρωχρέωσης δεδομένων, η προτεινόμενη περίοδος των τριών μηνών 
για την αλλαγή είναι υπερβολικά μεγάλη, και συνεπώς η περίοδος αυτή δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους δύο μήνες.
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο ανταγωνισμός αναπτυχθεί όπως αναμένεται και οι τιμές μειωθούν σημαντικά κάτω του 
ορίου των εγγυήσεων, οι εγγυήσεις αυτές  γίνονται αυτομάτως λιγότερο σημαντικές.  Ο 
κατάλληλος σχεδιασμός της δυνατότητας για εκ των προτέρων άρση των ανώτατων ορίων είναι 
πολύ πολύπλοκος από τεχνική άποψη και η εξουσιοδότηση για τον ανταγωνισμό  που προτείνει 
η Επιτροπή (75% κατ’ ανώτατο όριο) δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει να συνδεθεί η δυνατότητα της άρσης των ανώτατων ορίων με την αναθεώρηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 (η οποία προτείνεται να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει την 
απαίτηση υποβολής έκθεσης από τον BEREC όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο άρθρο 
13 παράγραφος 1.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια των τελών λιανικής για 
ρυθμιζόμενα κλήσεις και μηνύματα SMS 
σε περιαγωγή

Διαφάνεια των τελών λιανικής για κλήσεις 
και μηνύματα SMS σε περιαγωγή
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Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό ατελούς 
κλήσης  στον οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 2 για τη λήψη 
λεπτομερέστερων πληροφοριών και 
πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού 
αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ατελώς  .

Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό ατελούς 
κλήσης  στον οποίο αναφέρεται η 
παράγραφος 2 για τη λήψη 
λεπτομερέστερων πληροφοριών και, αν 
έχει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης με την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112, ατελώς.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι  πελάτες σε 
περιαγωγή τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, 
τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον 
αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει 
την κατανόηση από τους πελάτες των 
οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης 
αυτής και να τους παρέχει  τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 
δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.  Οι μηχανισμοί 
διασφάλισης της παραγράφου 3 δεν 
ισχύουν για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής. 

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης 
εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι  πελάτες σε 
περιαγωγή τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, 
τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον 
αφορά την εκ μέρους τους χρήση 
υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με 
τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση 
από τους πελάτες των οικονομικών 
επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους 
παρέχει  τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. Οι 
μηχανισμοί διασφάλισης της παραγράφου 
3 ισχύουν τόσο για πελάτες με σύμβαση 
προπληρωμής όσο και για πελάτες με 
σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πάροχος της χώρας προέλευσης 
ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον 
πελάτη σε περιαγωγή ότι χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει 
εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές 
πληροφορίες για τα ισχύοντα τέλη παροχής 

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης 
παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής 
τη δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και 

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

ατελώς τη χρήση ευκολίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τη συνολική 
κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο 
δεδομένων ή στο νόμισμα τιμολόγησης του 
πελάτη περιαγωγής, για τις οφειλόμενες 
δαπάνες παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 
δεδομένων λιανικής που παρέχονται τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης, με την 
οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης 
δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, αυτές οι 
συνολικές δαπάνες υπηρεσιών δεδομένων
λιανικής για μια ορισμένη περίοδο δεν 
υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
οικονομικό όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράταση των προειδοποιήσεων εκτός της επικράτειας της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι υπέρογκοι λογαριασμοί.

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται επίσης σε 
πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες 
περιαγωγής παρεχόμενες από εγχώριο 
πάροχο εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία για την έγκριση κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία για την έγκριση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
3. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην Επιτροπή.
4. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν 
εκφραστεί αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο σχετικά με αυτήν μέσα σε 
διάστημα δύο μηνών από την 
κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 
για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της εφαρμογής των μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα το 2014, θα ήταν νωρίς να 
εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής ήδη το 2015. Για αυτόν τον 
λόγο, θα πρέπει η εκτίμηση να γίνει αργότερα, το 2016 το νωρίτερο, έτσι ώστε να υπάρχει 
καλύτερη εικόνα της λειτουργίας της αγοράς. Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να καταργηθούν μόνο 
όταν η αγορά θα είναι αρκετά ανταγωνιστική.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα
διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν για 
την προώθηση του ανταγωνισμού στην 
αγορά περιαγωγής υπέρ των ευρωπαίων 

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

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

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιπλέον, μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού  , η Επιτροπή 
υποβάλλει, ανά διετία μετά την έκθεση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1,  έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού. Στην έκθεση , συνοψίζεται η 
εποπτεία της παροχής υπηρεσιών 
περιαγωγής στην Ένωση  και αξιολογείται 
η πρόοδος ως προς την επίτευξη των 
στόχων του παρόντος  κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μνείας στα 
ζητήματα στα οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 1.

3. Επιπλέον, μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
μέσα σε δύο έτη από την [ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] και στη συνέχεια ανά διετία 
μετά την έκθεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1. Σε κάθε έκθεση, 
συνοψίζεται η εποπτεία της παροχής 
υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση  και 
αξιολογείται η πρόοδος ως προς την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης μνείας 
στα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για να αξιολογήσει την εξέλιξη του 
ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής, ο 
BEREC συλλέγει σε τακτική βάση 
στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των 
τελών χονδρικής και λιανικής για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 
δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Η 
Επιτροπή τα δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση θα πρέπει να αναβληθεί για ένα έτος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης 
αξιολόγηση των εξελίξεων του ανταγωνισμού στα διάφορα τμήματα της αγοράς υπηρεσιών 
περιαγωγής.  Θα πρέπει επίσης να επεκταθεί, έτσι ώστε να υποχρεώνει την Επιτροπή να 
εξετάζει – εκτός από την παράταση της διάρκειας των ανώτατων ορίων ασφάλειας ή την 
τροποποίηση των διαρθρωτικών μέτρων– και τη μεταβολή των ανώτατων ορίων ασφάλειας, σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατάργησή τους, ή τη λήψη πρόσθετων διαρθρωτικών 
μέτρων.  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί με βάση τακτικές εκθέσεις που θα συντάσσει ο 
BEREC (η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε από το άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν καθημερινά κινητά τηλέφωνα για την 
πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή και λήψη σύντομων μηνυμάτων SMS ή την 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο. O αριθμός δε των χρηστών των υπηρεσιών Διαδικτύου κινητής 
τηλεφωνίας αυξάνεται καθημερινά. Επιπλέον αυξάνεται συνεχώς και η ομάδα των εν δυνάμει
χρηστών των υπηρεσιών περιαγωγής. Παραδείγματος χάριν, σε πρόσφατη έρευνα που 
διεξήχθη από το Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την περιαγωγή, σχεδόν τα τρία τέταρτα των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό 
χρησιμοποίησαν υπηρεσίες για τη απόληξη κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή 
την πλοήγηση στο Διαδίκτυο1.

Ωστόσο, παρά την τάση αυτή, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι απενεργοποιούν τις υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας τους στο εξωτερικό φοβούμενοι τους αποκαλούμενους «φουσκωμένους 
λογαριασμούς». Πράγματι, οι πολίτες κατά την επιστροφή από το εξωτερικό χρεώνονται 
συχνά με υπέρογκους λογαριασμούς για τις παρασχεθείσες στο εξωτερικό υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας. Όσον αφορά τα δεδομένα περιαγωγής, μόνο μια μειοψηφία 19% των χρηστών 
κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα στο εξωτερικό για την 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο, είναι της άποψης ότι οι ισχύουσες τιμές είναι θεμιτές.2 Κατά την 
Επιτροπή, το μέσο κόστος ανά megabyte είναι σήμερα μεγαλύτερο από 2 ευρώ, ενώ σε 
ακραίες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και 12 ευρώ3. Αυτή η ανισορροπία οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στη συνεχιζόμενη έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής. 

Οι υπερβολικές χρεώσεις περιαγωγής και η συνακόλουθη περιορισμένη χρήση των 
υπηρεσιών περιαγωγής εντός της ΕΕ δεν ωφελούν ούτε τους ευρωπαίους πολίτες ούτε την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι συμβατή με τη βασική ιδέα μιας ψηφιακής 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. 

Η παρούσα πρόταση κανονισμού έχει συνεπώς ως στόχο να διορθώσει την εν λόγω 
κατάσταση. Η Επιτροπή, ήδη από το 2010 μέσω του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη4, έχει θέσει ως στόχο την εναρμόνιση σε μεγάλο βαθμό των χρεώσεων της 
περιαγωγής και των εγχώριων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέχρι το 2015. Το ίδιο έχει 
ζητήσει εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλώντας την Επιτροπή να παρέμβει με 
νομοθετικές προτάσεις. 

                                               
1 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 356, «Έκθεση σχετικά με την περιαγωγή 2010», Φεβρουάριος 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Βλέπε ανωτέρω
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην ΕΕ», 
Ιούνιος 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», Μάιος 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DE:PDF
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ΙΙ. Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις του στην αγορά περιαγωγής

Ήδη από τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το Συμβούλιο 
εξέδωσαν κανονισμό σχετικά με την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός 
της ΕΕ1, με στόχο τη συμβολή στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ταυτοχρόνως 
την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών καθώς και την προώθηση του 
ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Η Επιτροπή αξιολόγησε το 2008 τις 
επιπτώσεις του εν λόγω κανονισμού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός 
εξακολουθούσε να μην λειτουργεί ικανοποιητικά. Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε περαιτέρω 
προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με την περιαγωγή2. Οι τροποποιήσεις 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2009. 
Συγκεκριμένα, προέβλεπαν τη χρονική παράταση του κανονισμού και τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τα σύντομα μηνύματα SMS και τις υπηρεσίες περιαγωγής 
δεδομένων. Η ισχύς του αναθεωρημένου κανονισμού σχετικά με την περιαγωγή λήγει στις 30 
Ιουνίου του 2012. 

Ο ισχύων κανονισμός σχετικά με την περιαγωγή καθορίζει ανώτατα όρια τιμών χονδρικής και 
λιανικής πώλησης για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων 
SMS. Ανώτατο όριο τιμών έχει καθοριστεί ακόμη και για την περιαγωγή δεδομένων, άλλα 
μόνο όσον αφορά τη χονδρική πώληση. 

Επιπλέον, θεσπίστηκαν διατάξεις που ενισχύουν τη διαφάνεια προς όφελος των 
καταναλωτών. Ειδικότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής όταν ο καταναλωτής 
εισέρχεται σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, για την αποφυγή «φουσκωμένων λογαριασμών» 
από υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ισχύει ως κανόνας το όριο διακοπής των 50 ευρώ για 
όλους τους καταναλωτές που δεν έχουν ήδη επιλέξει διαφορετικό όριο διακοπής.

Από την υποβληθείσα ενδιάμεση έκθεση του Ιουλίου 2011 της Επιτροπής σχετικά με την 
εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην ΕΕ3, προκύπτει ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
στην ΕΕ έχουν μειώσει τις χρεώσεις περιαγωγής σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών της ΕΕ 
που καθιερώθηκαν. Εντούτοις, εξακολουθούν να μην προσφέρονται στους καταναλωτές 
χρεώσεις πραγματικά χαμηλότερες από τις μέγιστες τιμές. Το γεγονός αυτό οδηγεί την 
Επιτροπή ειδικότερα στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά περιαγωγής δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς και ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικά προβλήματα. 

ΙΙΙ. Η πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με την 
περιαγωγή 

Για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός η Επιτροπή προτείνει, μέσω της πρότασης κανονισμού, μια 
διττή προσέγγιση. Επιπλέον των υφιστάμενων ανωτάτων ορίων τιμών, πρέπει να εισαχθούν 
επίσης διαρθρωτικά μέτρα. 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DE:NOT
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DE:PDF
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην ΕΕ», 
Ιούνιος 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
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1. Διαρθρωτικά μέτρα

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει δύο συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση του αιτιώδους προβλήματος της έλλειψης ανταγωνισμού στην αγορά 
περιαγωγής της ΕΕ. Η εισηγήτρια χαιρετίζει την εν λόγω νέα καινοτόμο προσέγγιση, 
διαβλέπει ωστόσο δυνατότητες βελτίωσης αναφορικά με το προτεινόμενο σχέδιο εφαρμογής. 

α) Πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής

Η είσοδος στην αγορά περιαγωγής των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης που δεν 
διαθέτουν δικό τους δίκτυο (π.χ. φορείς εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας - MVNO), θα 
πρέπει να διευκολυνθεί από τους παρόχους δικτύων άλλων κρατών μελών μέσω της 
χορήγησης πρόσβασης στα δίκτυά τους σε ελεγχόμενες τιμές χονδρικής (αποκαλούμενη
«πρόσβαση περιαγωγής χονδρικής»). Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά περιαγωγής και τη δημιουργία 
επιπλέον κινήτρων για την προσφορά δελεαστικών τιμών και υπηρεσιών στους καταναλωτές. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χονδρική πώληση όλων των εναλλακτικών 
φορέων εκμετάλλευσης στον ίδιο βαθμό, θα πρέπει, κατά την εισηγήτρια, το μέτρο 
χορήγησης πρόσβασης να συμπληρωθεί από την υποχρέωση απαγόρευσης των διακρίσεων. 
Με τον τρόπο αυτό θα είναι συμβατό το μέτρο με τις διατάξεις της οδηγίας του 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση1. Η υποχρέωση για χορήγηση πρόσβασης μπορεί να οδηγήσει στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα, μόνο εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων υποχρεωθούν να 
αντιμετωπίζουν όλα τα αιτήματα των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης ισότιμα.

β) Χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής

Το δεύτερο διαρθρωτικό μέτρο αφορά τη λιανική πώληση: Οι καταναλωτές θα πρέπει 
μελλοντικά να αγοράζουν επίσης υπηρεσίες περιαγωγής από φορείς εκμετάλλευσης άλλους 
από τους παρόχους εγχώριων υπηρεσιών. Αυτό θα επέτρεπε τους καταναλωτές να συνάψουν 
ευνοϊκότερη σύμβαση περιαγωγής με ανταγωνιστικό φορέα εκμετάλλευσης, ξεχωριστή από 
τις εθνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας(«χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής»). 

Εν προκειμένω, η εισηγήτρια θεωρεί το εν λόγω μέτρο διαχωρισμού ως ιδιαιτέρως χρήσιμο. 
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι σε ποιο βαθμό θα πρέπει να προσδιοριστεί η τεχνική 
εφαρμογή του στον υπάρχοντα κανονισμό. Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι, εν όψει της 
σημερινής ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, θα πρέπει να προσδιοριστεί το προφίλ 
περιαγωγής ΕΕ του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC) σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή. Στον κανονισμό σχετικά με 
την περιαγωγή θα πρέπει να καθοριστούν μόνο οι αρχές, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι 
μελλοντικές τεχνικές λύσεις (π.χ. διατήρηση του αριθμού τηλεφώνου).

2. Ανώτατα όρια τιμών

                                               
1 Οδηγία 2002/19/ΕΚ, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
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Έως ότου τα διαρθρωτικά μέτρα καταστούν πλήρως αποτελεσματικά και ο ανταγωνισμός 
οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές λιανικής πώλησης, θα πρέπει μέσω της πρότασης κανονισμού 
να προσδιοριστεί προοδευτικά η μείωση των υφιστάμενων ανωτάτων ορίων τιμών χονδρικής 
και λιανικής πώλησης για υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων SMS
καθώς και να καθιερωθεί για πρώτη φορά ανώτατο όριο στις τιμές λιανικής για τις υπηρεσίες 
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η Επιτροπή προτείνει από τον Ιούλιο του 2014 να 
χρεώνονται οι καταναλωτές υπηρεσιών περιαγωγής στο εξωτερικό ως εξής: μέγιστη χρέωση
24 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό για εξερχόμενη κλήση, μέγιστη χρέωση 10 λεπτά του ευρώ ανά 
λεπτό για εισερχόμενη κλήση, μέγιστη χρέωση 10 λεπτά του ευρώ για αποστολή μηνυμάτων 
κειμένου και μέγιστη χρέωση 50 λεπτά του ευρώ ανά megabyte για λήψη δεδομένων και 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο.  

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ θα καθορισθούν πλέον 
ανώτατα όρια τιμών λιανικής πώλησης για δεδομένα περιαγωγής. Όσον αφορά τις υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων, το 2009 σημειώθηκε αύξηση άνω του 40%1. Δεδομένης της διάδοσης 
χρήσης έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και άλλων φορητών συσκευών, η τάση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Συνεπώς, η ρύθμιση των τελών για τη λήψη δεδομένων στο 
εξωτερικό είναι επιτακτικά αναγκαία. 

Η εισηγήτρια είναι ωστόσο της άποψης ότι τα προτεινόμενα από την Επιτροπή ανώτατα όρια 
τιμών δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν ότι όσον αφορά τους φορείς 
εκμετάλλευσης, το πραγματικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής κατά μέσο όρο 
στο σύνολο της EE, βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα προτεινόμενα ανώτατα όρια τιμών 
χονδρικής πώλησης2. Ειδικότερα, η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα προτεινόμενα τέλη λιανικής για 
υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων είναι άκρως υπερβολικά. Περιθώρια κέρδους τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τιμή τετραπλάσια ή και πενταπλάσια της τιμής χονδρικής πώλησης δεν 
είναι δικαιολογημένα.

Η εισηγήτρια τάσσεται συνεπώς υπέρ χαμηλότερων ορίων τιμών τόσο στη χονδρική όσο και 
στη λιανική πώληση για υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων SMS και προ 
πάντων περιαγωγής δεδομένων. Ταυτόχρονα ωστόσο λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές περιθώριο κέρδους για τους φορείς εκμετάλλευσης σε 
αντάλλαγμα για τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη του δικτύου. 

3. Μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών

Ο ισχύων κανονισμός σχετικά με την περιαγωγή περιλαμβάνει σειρά κανόνων διαφάνειας, οι 
οποίοι έχουν συμβάλει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Εκτός 
από τη γνωστοποίηση των ισχυουσών χρεώσεων για υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων, 
σύντομων μηνυμάτων SMS και περιαγωγής δεδομένων κατά την είσοδο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας φορέα εκμετάλλευσης του εξωτερικού, καθιερώθηκε παραδείγματος χάριν 
δικλείδα ασφαλείας, για την ενημέρωση των χρηστών κατά τη λήψη υπηρεσιών Διαδικτύου 
κινητής τηλεφωνίας, μόλις αυτοί φθάσουν ορισμένο όριο κόστους, και την υποχρέωσή τους 
                                               
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην ΕΕ», 
Ιούνιος 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
2 Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GEREK), "MTR Benchmark
snapshot", Ιανουάριος/Ιούλιος 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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να δηλώσουν εάν εξακολουθούν να επιθυμούν τη λήψη υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι εκτός από την θέσπιση των νέων διαρθρωτικών μέτρων πρέπει 
επιπλέον να καθορισθούν απαιτήσεις διαφάνειας. Πρωτίστως, απαιτείται μια εύληπτη 
πληροφόρηση σχετικά με τις νέες δυνατότητες και τις χρώσεις που προσφέρονται στους 
καταναλωτές ως απόρροια του μέτρου διαχωρισμού. Η εισηγήτρια δεσμεύεται να 
διασφαλίσει την απλή και σαφή σύναψη και σύνταξη μελλοντικών συμβάσεων περιαγωγής. 

Όσον αφορά την προειδοποίηση για «φουσκωμένους» λογαριασμούς, η έκθεση προβλέπει ότι 
πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υπηρεσίες εκτός 
της ΕΕ. Η εν λόγω προειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μελλοντικά όχι μόνο το κόστος 
για την περιαγωγή δεδομένων αλλά και τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων 
και σύντομων μηνυμάτων SMS. Τέλος, από αυτές τις προειδοποιήσεις θα πρέπει να 
επωφεληθούν όχι μόνο οι καταναλωτές προπληρωμένων καρτών αλλά και οι καταναλωτές 
που πληρώνουν εκ των υστέρων.


