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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη της για το χρόνο υποβολής της πρότασης 
κανονισμού για την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου, καθώς αυτή υποβάλλεται με 
μεγάλη καθυστέρηση στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο τομέας των 
τηλεπικοινωνιών και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
είναι θεμελιώδη για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μακροπρόθεσμη 
βάση. Το χρονοδιάγραμμα που ορίσθηκε για την εξέταση μιας νομοθετικής πράξης που θα 
μπορούσε ενδεχομένως να έχει τόσο καθοριστικές επιπτώσεις στην κινητικότητα της 
οικονομίας, και κατά συνέπεια στην οικονομία μας στο σύνολό της, στερείται ρεαλισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μια εμπεριστατωμένη 
εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης κανονισμού από τις υπηρεσίες του και να διαθέτει 
επαρκή χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ευρεία δημόσια διαβούλευση. Η 
συντάκτρια γνωμοδότησης επισημαίνει επίσης την κριτική στάση του φορέα των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) όσον αφορά την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ως τελευταία προκαταρκτική παρατήρηση, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει 
ότι οι οικονομικοί φορείς χρειάζονται υποστηρικτικό περιβάλλον καθώς και ασφάλεια 
δικαίου. Για το λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την έκπληξή της για τη νέα 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διεθνή περιαγωγή, η οποία υποβάλλεται 
μόλις ένα χρόνο μετά την έγκριση του κανονισμού για την περιαγωγή ΙΙΙ.

Αναφορικά με τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
επικεντρώθηκε σε τρεις πτυχές:

Κατ' αρχάς, στην ενιαία άδεια της ΕΕ: Με αυτή δημιουργείται ένα πρόσθετο ρυθμιστικό 
επίπεδο, χωρίς να αποδεικνύεται επαρκώς η ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης εκτιμά ότι η εξάλειψη των περιττών εμποδίων στην παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και του BEREC, θεσπίζοντας, για παράδειγμα, ένα εναρμονισμένο 
πρότυπο κοινοποίησης. Συνεπώς, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διαγραφεί το 
κεφάλαιο 2 της πρότασης κανονισμού και να διατυπωθούν τροπολογίες στην οδηγία 2002/20 
(έγκριση).

Δεύτερον, στην ουδετερότητα του δικτύου: Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να 
αναγνωρισθεί η δυνατότητα των φορέων λειτουργίας να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
από τις οποίες θα επωφεληθούν και οι τελικοί χρήστες, στο βαθμό που αυτές δεν 
παραβλάπτουν τη γενική ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
καταναλωτές αντλούν οφέλη από ένα ανοικτό διαδίκτυο.

Τρίτον, στα δικαιώματα των τελικών χρηστών: η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να 
διαγραφούν τα άρθρα 25 ως 30, καθώς μια πλήρης εναρμόνιση δεν θα ήταν επωφελής για 
τους καταναλωτές. Η προσέγγιση που προτείνεται συνίσταται στην τροποποίηση της οδηγίας 
2002/22 (καθολική υπηρεσία) και στην επικαιροποίηση ορισμένων δικαιωμάτων που 
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κατοχυρώνονται σε αυτή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
επιλέγει ο πάροχος για τη λειτουργία των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πέραν των συνόρων, το 
κανονιστικό καθεστώς που ισχύει για 
έναν ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να είναι ουδέτερο 
έναντι των εμπορικών επιλογών που 
διέπουν την οργάνωση των λειτουργιών 
και των δραστηριοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα 
από την εταιρική δομή της επιχείρησης, 
ως κράτος μέλος της έδρας ενός 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να θεωρείται αυτό 
στο οποίο λαμβάνονται οι στρατηγικές 
αποφάσεις σχετικά με την παροχή 
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

διαγράφεται

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση 
πρέπει να βασίζεται στη γενική 
αδειοδότηση στο κράτος μέλος της 
έδρας. Δεν πρέπει να εξαρτάται από 
όρους οι οποίοι ήδη επιβάλλονται βάσει 

διαγράφεται
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άλλης ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που 
δεν διέπει ειδικά τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 
πρέπει να ισχύουν και για τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι περισσότεροι ειδικοί τομεακοί 
όροι, όπως οι όροι σχετικά με την 
πρόσβαση ή την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των δικτύων ή την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης συνδέονται στενά με την 
τοποθεσία όπου βρίσκεται ένα τέτοιο 
δίκτυο ή παρέχεται μια τέτοια υπηρεσία. 
Ως εκ τούτου, ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
υπόκειται σε προϋποθέσεις που ισχύουν 
για τα κράτη μέλη όπου 
δραστηριοποιείται, εφόσον ο παρών 
κανονισμός δεν ορίζει διαφορετικά.

διαγράφεται

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τον τομέα την καταβολή 
εισφοράς για τη χρηματοδότηση των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και 
των διοικητικών δαπανών των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, τα κριτήρια και οι 
διαδικασίες για την κατανομή των 
εισφορών πρέπει να είναι αναλογικά 

διαγράφεται
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χωρίς να εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά 
τους ευρωπαϊκούς παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου 
να μην εμποδίζεται η διασυνοριακή 
είσοδος στην αγορά, ιδίως όσον αφορά 
τους νεοεισερχόμενους σε αυτήν και τους 
μικρούς φορείς εκμετάλλευσης· ως εκ 
τούτου, για τον υπολογισμό των εισφορών 
των μεμονωμένων επιχειρήσεων πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο αγοράς 
του συνεισφέροντος όσον αφορά τον 
κύκλο εργασιών που έχει 
πραγματοποιηθεί στο οικείο κράτος 
μέλος και πρέπει να υπόκειται στην 
εφαρμογή ενός ορίου ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 
διάκριση στην αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε ευρωπαϊκού παρόχου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από διάφορα 
κράτη μέλη και ότι στην ενιαία αγορά 
εφαρμόζονται συνεπείς κανονιστικές 
πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
άρθρων 15 ή 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
ή των άρθρων 5 ή 8 της οδηγίας 
2002/19/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί 
πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
πρέπει να δικαιούνται ίση μεταχείριση 
στα διάφορα κράτη μέλη, σε 
αντικειμενικά ισοδύναμες καταστάσεις, 
προκειμένου να εφαρμόζουν πιο 
ενοποιημένες πολυεδαφικές λειτουργίες. 
Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την αναθεώρηση των σχεδίων των 
αποφάσεων που λαμβάνονται για την 
επιβολή διορθωτικών μέτρων στις 
περιπτώσεις αυτές, κατά την έννοια του 

διαγράφεται
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άρθρου 7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 
προκειμένου να αποφεύγονται
αδικαιολόγητες αποκλίσεις όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει να θεσπιστεί μια κατανομή 
των κανονιστικών και εποπτικών 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους 
μέλους της έδρας και κάθε κράτους 
μέλους υποδοχής των ευρωπαϊκών 
παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
ώστε να μειωθούν τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την κατάλληλη εφαρμογή των ισχυόντων 
όρων για την παροχή υπηρεσιών και 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 
αυτούς τους παρόχους. Ως εκ τούτου, ενώ 
κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους όρους 
που ισχύουν στην επικράτειά της, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων και μέσω κυρώσεων και 
προσωρινών μέτρων, μόνο η εθνική 
ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος της 
έδρας πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αναστείλει ή να ανακαλέσει τα 
δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού παρόχου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά 
την παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ένωση ή σε μέρος αυτής. 

διαγράφεται
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο αγαθό 
και αποτελεί βασικό πόρο της εσωτερικής 
αγοράς για τις κινητές, τις ασύρματες 
ευρυζωνικές και τις δορυφορικές 
επικοινωνίες στην Ένωση. Η ανάπτυξη 
των ασύρματων ευρυζωνικών 
επικοινωνιών συμβάλλει στην υλοποίηση 
του ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη, και ιδίως στον στόχο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητα 
τουλάχιστον 30 Mbps έως το 2020 για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και για 
την παροχή της μέγιστης δυνατής 
ευρυζωνικής ταχύτητας και 
χωρητικότητας στην Ένωση. Ωστόσο, η 
Ένωση έχει καθυστερήσει σε σχέση με 
άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη –
Βόρεια Αμερική, Αφρική και τμήματα 
της Ασίας– όσον αφορά τη σταδιακή 
εγκατάσταση και διείσδυση των 
ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών 
τελευταίας γενιάς που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
πολιτικής. Η αποσπασματική διαδικασία 
έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 
800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι περισσότερο από το ήμισυ των 
κρατών μελών επιδιώκουν κάποια 
παρέκκλιση ή παραλείπουν να την 
ολοκληρώσουν εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 σχετικά με το πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ), 
αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 
της δράσης, ακόμη και εντός του 
χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος 
ΠΠΡΦ. Τα μέτρα της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 

διαγράφεται
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διαθεσιμότητα και την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες 
ευρυζωνικές επικοινωνίες, σύμφωνα με 
την απόφαση 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, δεν έχουν αντιμετωπίσει 
επαρκώς το εν λόγω πρόβλημα.

___________
23 Απόφαση 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 
προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα, ΕΕ L 81 της 21.3.2012.

24 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για 
την πολιτική του ραδιοφάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της 
24.4.2002, σ. 1).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης 
σε «δίκτυα πλήρως IP», η έλλειψη 
διαθεσιμότητας προϊόντων συνδετικότητας 
με βάση το πρωτόκολλο IP για διάφορες 
κατηγορίες υπηρεσιών με εξασφαλισμένη 
ποιότητα υπηρεσιών, που επιτρέπουν τη 
δημιουργία διαδρομών επικοινωνίας 
μεταξύ διαφόρων τομέων και συνόρων 
δικτύου, τόσο εντός όσο και μεταξύ 
κρατών μελών, παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
εφαρμογών που βασίζονται στην 
πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, περιορίζοντας 
έτσι την τεχνολογική καινοτομία.
Επιπλέον, η κατάσταση αυτή εμποδίζει 

(36) Στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης 
σε «δίκτυα πλήρως IP», η έλλειψη 
διαθεσιμότητας προϊόντων συνδετικότητας 
με βάση το πρωτόκολλο IP για διάφορες 
κατηγορίες υπηρεσιών με καθορισμένη
ποιότητα υπηρεσιών εντός κλειστών 
δικτύων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 
πρωτόκολλα διαδικτύου με αυστηρό 
έλεγχο εισόδου μπορούν να 
παρεμποδίσουν την ανάπτυξη υπηρεσιών 
που, για την επαρκή λειτουργία τους, 
βασίζονται στην εν λόγω καθορισμένη 
ποιότητα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να 
υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση όσον 
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τη διάδοση, σε ευρύτερη κλίμακα, 
βελτιώσεων που συνδέονται με τη 
διαχείριση και την παροχή δικτύων που 
βασίζονται στο IP καθώς και προϊόντων 
συνδετικότητας με εξασφαλισμένο το 
επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα ενισχυμένη ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ευελιξία, αποδοτικότητα 
βάσει κόστους και ταχύτερο εφοδιασμό, 
τα οποία ωφελούν τους φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων, τους παρόχους 
υπηρεσιών και τους τελικούς χρήστες. Ως 
εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και τη διαθεσιμότητα 
αυτών των προϊόντων, με λογικούς όρους 
στους οποίους περιλαμβάνονται, όπου 
απαιτείται, η δυνατότητα διασυνοριακής 
παροχής από τις οικείες επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

αφορά τον σχεδιασμό και τη 
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, 
όπου περιλαμβάνονται και ρήτρες που θα 
διασφαλίζουν ότι η ενισχυμένη ποιότητα 
δεν είναι ταυτόσημη λειτουργικά ούτε 
λειτουργεί σε βάρος της επίδοσης, της 
προσιτότητας ή της ποιότητας της 
απόδοσης των υπηρεσιών διαδικτύου 
ούτε υπονομεύει τον ανταγωνισμό, την 
καινοτομία και την ουδετερότητα των 
δικτύων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Το 
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει 
στην προώθηση της δυνατότητας των 
τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και 
να διανέμουν πληροφορίες ή να εκτελούν 
εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής 
τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η έκθεση του 
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της 
κίνησης, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 
2012, και μια μελέτη, που ανατέθηκε από 
τον εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία 

(45) Τις τελευταίες δεκαετίες, το διαδίκτυο 
έχει αναπτυχθεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα 
καινοτομίας με χαμηλά εμπόδια 
πρόσβασης των τελικών χρηστών, των 
παρόχων περιεχομένου και εφαρμογών και 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Η 
θεμελιωδώς ίση μεταχείριση και η 
απουσία διακρίσεων στην προώθηση 
πακέτων δεδομένων, ανεξαρτήτως του 
περιεχομένου, της υπηρεσίας, της 
εφαρμογής, της προέλευσης ή του 
προορισμού, πρέπει να διασφαλίζονται 
νομοθετικά σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να 
παρέχεται μακρόχρονη εγγύηση ότι όλοι 
οι χρήστες του διαδικτύου έχουν 
καταρχήν δυνατότητα πρόσβασης στο 
σύνολο του επιγραμμικού περιεχομένου, 
των υπηρεσιών ή των εφαρμογών ή 
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και τους καταναλωτές και δημοσιεύτηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης 
που εμποδίζουν ή επιβραδύνουν 
συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι τάσεις αυτές 
απαιτούν σαφείς κανόνες σε επίπεδο 
Ένωσης για τη διατήρηση του ανοικτού 
διαδικτύου και για την αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς 
που οφείλεται στα μέτρα των επιμέρους 
κρατών μελών.

δυνατότητα παροχής του. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων πρόσβασης 
υπόκεινται σε γενική υποχρέωση 
διαβίβασης πακέτων δεδομένων, 
παρέχοντας στους χρήστες υπηρεσίες 
διαβίβασης κατάλληλης ποιότητας και 
συνεχώς προσαρμοζόμενης στην 
τεχνολογική πρόοδο, ανεξαρτήτως της 
προέλευσης, του προορισμού ή της φύσης 
του περιεχομένου, των υπηρεσιών και 
των εφαρμογών που διαβαβιβάζονται. Η 
ανοιχτή και αμερόληπτη φύση του 
διαδικτύου έχει κρίσιμη σημασία για την 
τόνωση της καινοτομίας και της 
οικονομικής απόδοσης. Αυτά τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην 
εξασφάλιση της ελευθερίας και της 
πολυμορφίας των απόψεων στα μέσα 
ενημέρωσης και τον πολιτιστικό τομέα.
Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 
στοχεύει στην προώθηση της δυνατότητας 
των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση 
και να διανέμουν πληροφορίες ή να 
εκτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες της 
επιλογής τους. Πρόσφατα, ωστόσο, η 
έκθεση του φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) σχετικά με τις 
πρακτικές διαχείρισης της κίνησης, που 
δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2012, και μια 
μελέτη, που ανατέθηκε από τον 
εκτελεστικό οργανισμό για την υγεία και 
τους καταναλωτές και δημοσιεύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2012, σχετικά με τη 
λειτουργία της αγοράς της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και της παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών από τη σκοπιά του 
καταναλωτή, έδειξε ότι ένας σημαντικός 
αριθμός τελικών χρηστών επηρεάζονται 
από τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης 
που εμποδίζουν ή επιβραδύνουν 
συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι τάσεις αυτές 
απαιτούν σαφείς κανόνες σε επίπεδο 
Ένωσης για τη διατήρηση του ανοικτού 
διαδικτύου και για την αποφυγή του 
κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς που 
οφείλεται στα μέτρα των επιμέρους 
κρατών μελών. Το ανοικτό διαδίκτυο, που 
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λειτουργεί αποκλειστικά βάσει της αρχής 
της βέλτιστης προσπάθειας, δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται ή να περιορίζεται από 
την ανάπτυξη άλλων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47a) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε ευέλικτες 
παραμέτρους ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων 
επιπέδων προτεραιότητας για κίνηση που 
δεν είναι ευαίσθητη στον παράγοντα 
χρόνο. Η δυνατότητα των παρόχων 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να διαπραγματεύονται μια τέτοια ευέλικτη 
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών με 

(50) Επιπλέον, υπάρχει ζήτηση από την 
πλευρά των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών που θα βασίζονται σε 
παραμέτρους ποιότητας. Για τη διάθεση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κλειστά 
δίκτυα είναι απαραίτητο οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
να έχουν την ευκαιρία να 
διαπραγματεύονται μια τέτοια ιδιαίτερη
ποιότητα επιπέδων υπηρεσιών για 
περιορισμένο αριθμό χρηστών με 
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παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό είναι αναγκαία για 
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 
όπως οι επικοινωνίες μηχανής προς 
μηχανή (M2M). Παράλληλα, οι ρυθμίσεις 
αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό να εξισορροπούν 
καλύτερα την κίνηση και να αποτρέπουν 
τη συμφόρηση του δικτύου. Ως εκ τούτου, 
οι πάροχοι περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν 
συμφωνίες εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
καθορισμένα επίπεδα ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τη γενική ποιότητα των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό. Αυτό αναμένεται 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως οι 
επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή 
(M2M). Οι ειδικές υπηρεσίες δεν πρέπει 
να παρεμποδίζουν την ποιότητα των 
ανοικτών υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, ούτε να διατίθενται στην 
αγορά, ούτε να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο του διαδικτύου. Είναι 
αποδεκτές μόνο στην περίπτωση που 
υπάρχει πρόδηλη τεχνική και εν τοις 
πράγμασι ανάγκη, πέρα και πάνω από το 
ίδιον οικονομικό συμφέρον, να είναι σε 
θέση να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο 
κρίσιμης σημασίας εφαρμογές 
συγκεκριμένης ποιότητας. Σε περίπτωση 
που οι ιδιαίτερες υπηρεσίες προσφέρονται 
ή διατίθενται εμπορικά από φορείς 
παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, αυτοί 
έχουν επίσης την υποχρέωση παροχής 
υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, όπως αναφέρεται την 
αιτιολογική σκέψη 45. Όλες οι υπηρεσίες 
ανοικτού διαδικτύου υπόκεινται στην 
αρχή της βέλτιστης προσπάθειας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 

(51) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της πραγματικής ικανότητας 
των τελικών χρηστών να ασκούν την 
ελευθερία αυτή προκειμένου να 
επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων, και να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να 
επιβάλλουν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο ή σε 
επιμέρους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, χωρίς 
διακρίσεις, υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
δημιουργήσουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και 
προσφυγής για τους τελικούς χρήστες που 
υπόκεινται σε διακρίσεις, περιορισμούς, ή 
παρεμβολές στο επιγραμμικό 
περιεχόμενο, τις επιγραμμικές υπηρεσίες 
ή τις επιγραμμικές εφαρμογές. Κατά την 
εκτίμησή τους όσον αφορά πιθανή 
γενικευμένη ανεπάρκεια των υπηρεσιών 
διαδικτυακής πρόσβασης, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεκτιμούν 
παραμέτρους ποιότητας όπως τις 
παραμέτρους χρονισμού και αξιοπιστίας 
(χρόνος αναμονής, διακυμάνσεις χρόνου 
επιστροφής πακέτων, απώλεια πακέτων), 
τα επίπεδα και τα αποτελέσματα της 
συμφόρησης του δικτύου, τις πραγματικές 
ταχύτητες έναντι των διαφημιζόμενων, τις 
επιδόσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και την ποιότητα 
όπως την αντιλαμβάνονται οι τελικοί 
χρήστες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών στο σύνολο ή σε επιμέρους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να αποφευχθεί η γενική 
ανεπάρκεια/υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να 
επενδύουν και να καινοτομούν σε νέες 
ενισχυμένες υποδομές υψηλής 
χωρητικότητας, οι οποίες θα συμβάλουν 
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προάγουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό 
εντός της ενιαίας αγοράς και τη γενική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να 
μειώνουν την τομεακή ρύθμιση της 
αγοράς ανάλογα με τη δυνατότητα και 
τον χρόνο επίτευξης των εν λόγω στόχων· 

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία σε νέες και ενισχυμένες 
υποδομές υψηλής χωρητικότητας που 
φθάνουν σε ολόκληρη την Ένωση και 
μπορούν να εξυπηρετήσουν την 
εξελισσόμενη ζήτηση των τελικών 
χρηστών· 

διαγράφεται
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) μια ενιαία ενωσιακή άδεια για τους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών· 

διαγράφεται

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περαιτέρω σύγκλιση των 
κανονιστικών όρων όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των 
διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στους 
ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την εναρμόνιση των κανόνων που 
αφορούν τα δικαιώματα των τελικών 
χρηστών και την προώθηση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
αγορές λιανικής, δημιουργώντας με τον 
τρόπο αυτό έναν ευρωπαϊκό χώρο 
καταναλωτών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών·

(ε) πρόσθετα δικαιώματα πέραν των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
οδηγία 2002/23/ΕΚ για τελικούς χρήστες 
και την προώθηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν 
ευρωπαϊκό χώρο καταναλωτών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση»: το 
νομικό πλαίσιο που ισχύει για έναν 
ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, 
βάσει της γενικής αδειοδότησης στο 
κράτος μέλος της έδρας και σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό· 

διαγράφεται

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κράτος μέλος της έδρας»: το κράτος 
μέλος όπου έχει την κύρια εγκατάστασή 
του ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών· 

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «κύρια εγκατάσταση»: ο τόπος 
εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο 
οποίο λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις 
ως προς τις επενδύσεις και τον τρόπο 
παροχής υπηρεσιών ή δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση·

διαγράφεται
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «κράτος μέλος υποδοχής»: κάθε 
κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 
μέλος της έδρας, στο οποίο ένας 
ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 

διαγράφεται

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «προϊόν συνδετικότητας 
διασφαλισμένης ποιότητας υπηρεσιών 
(ASQ)»: προϊόν που διατίθεται στο 
κέντρο IP, το οποίο παρέχει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να δημιουργούν 
μια σύνδεση επικοινωνίας IP μεταξύ ενός 
σημείου διασύνδεσης και ενός ή 
περισσότερων τερματικών σημείων του 
σταθερού δικτύου, και ενεργοποιεί 
καθορισμένα επίπεδα διατερματικής 
απόδοσης δικτύου για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς χρήστες με βάση την παράδοση 
μιας συγκεκριμένης εγγυημένης 
ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται 
από συγκεκριμένες παραμέτρους·

διαγράφεται

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο» 
είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
παρέχει σύνδεση με το διαδίκτυο και, ως 
εκ τούτου, συνδετικότητα μεταξύ όλων 
ουσιαστικά των καταληκτικών σημείων 
που συνδέονται με το διαδίκτυο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία δικτύου·

(14) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο» 
είναι μια υπηρεσία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διαθέσιμη στο κοινό, που 
παρέχει συνδετικότητα στο διαδίκτυο και, 
ως εκ τούτου, συνδετικότητα μεταξύ όλων 
ουσιαστικά των καταληκτικών σημείων 
που συνδέονται με το διαδίκτυο, 
ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία δικτύου· τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν εύλογες ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο που θα πρέπει 
να προσαρμόζονται συνεχώς στην 
τεχνολογική πρόοδο· μια υπηρεσία 
πρόσβασης στο διαδίκτυο προσφέρει 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν κάθε διαδικτυακή 
εφαρμογή σύμφωνα με την αρχή της 
βέλτιστης προσπάθειας· η μοναδική 
επιτρεπτή παρέκκλιση από την αρχή αυτή 
είναι η αναλογική και αιτιολογημένη 
διαχείριση της κίνησης των δεδομένων, 
εφόσον είναι σαφώς διατυπωμένες οι 
προϋποθέσεις χρήσης της·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία» είναι η 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε 
συνδυασμό αυτών, και της οποίας τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 
διατερματική βάση ή παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ή λήψης 
δεδομένων προς ή από ένα καθορισμένο 
αριθμό συμβαλλόμενων μερών ή τελικών 
σημείων, και η οποία δεν διατίθεται στην 

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία» είναι η 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται με τη 
χρήση του πρωτοκόλλου του Διαδικτύου 
και λειτουργεί σε κλειστά ηλεκτρονικά 
δίκτυα επικοινωνίας βάσει ελέγχου της 
πρόσβασης, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, σε συγκεκριμένες εφαρμογές 
ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό αυτών, βάσει 
μιας εκτεταμένης διαχείρισης της 
κίνησης προκειμένου να διασφαλίζονται 
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αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

κατάλληλα χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας· και η οποία δεν διατίθεται 
στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως 
ως υποκατάστατο της υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC όσον αφορά την ποιότητα της 
υπηρεσίας στο πλαίσιο της ουδετερότητας του δικτύου.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 - Ελεύθερη παροχή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 
την Ένωση

διαγράφεται

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 
δικαίωμα να παρέχει δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
ασκεί τα δικαιώματα που συνδέονται με 
την παροχή των εν λόγω δικτύων και 
υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος στο 
οποίο λειτουργεί δυνάμει ενιαίας 
ενωσιακής άδειας, η οποία υπόκειται 
μόνο στις απαιτήσεις κοινοποίησης που 
προβλέπει το άρθρο 4.

2. Ο ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπόκειται στους κανόνες 
και τους όρους που ισχύουν σε κάθε 
οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα 
κανονισμό και με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012. 

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
μπορεί να υπόκειται στην καταβολή των 
διοικητικών επιβαρύνσεων που ισχύουν 
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στο κράτος μέλος υποδοχής μόνον εάν 
στο εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί 
ετήσιο κύκλο εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος 
υπερβαίνει το 0,5% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Για την επιβολή των 
επιβαρύνσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο κύκλος εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο οικείο 
κράτος μέλος.

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 
υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής 
των συνεισφορών που επιβάλλονται για 
τον επιμερισμό του καθαρού κόστους των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στο 
κράτος μέλος υποδοχής, μόνον εάν στο εν 
λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί ετήσιο 
κύκλο εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος 
υπερβαίνει το 3% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των εθνικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Για την επιβολή των 
συνεισφορών αυτών λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο κύκλος εργασιών στο οικείο 
κράτος μέλος.

5. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει 
δικαίωμα σε ίση μεταχείριση από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων 
κρατών μελών σε αντικειμενικά 
ισοδύναμες καταστάσεις.

6. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
επιχειρήσεων στην οποία εμπλέκεται 
ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σχετικά με υποχρεώσεις 
που ισχύουν βάσει των οδηγιών 
2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 
2002/22/EΚ, του παρόντος κανονισμού ή 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012 σε 
κράτος μέλος υποδοχής, ο ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να συμβουλευτεί την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
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έδρας, η οποία δύναται να γνωμοδοτήσει 
με σκοπό τη διασφάλιση συνεπών 
κανονιστικών πρακτικών. Η εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της 
τη γνωμοδότηση που εκδίδεται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας κατά την επίλυση της 
διαφοράς. 

7. Οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που, κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, έχουν το δικαίωμα να 
παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
υποβάλλουν την κοινοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, το αργότερο 
έως την 1η Ιουλίου 2016.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 – Διαδικασία κοινοποίησης των 
ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

διαγράφεται

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποβάλλει, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μία 
μόνο κοινοποίηση στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας, πριν από την έναρξη 
επαγγελματικής δραστηριότητας σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

2. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δήλωση 
της παροχής ή της πρόθεσης έναρξης 
παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συνοδεύεται μόνο από τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

(a) το όνομα του παρόχου, το νομικό 
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καθεστώς και τη μορφή του, τον αριθμό 
μητρώου, όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο 
παρεμφερές δημόσιο μητρώο, τη 
γεωγραφική διεύθυνση της έδρας του, ένα 
πρόσωπο επικοινωνίας, μια σύντομη 
περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών 
που παρέχονται ή πρόκειται να 
παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτοποίησης του κράτους μέλους της 
έδρας· 

(b) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη 
υποδοχής, όπου οι υπηρεσίες και τα 
δίκτυα παρέχονται ή πρόκειται να 
παρέχονται άμεσα ή μέσω θυγατρικών 
εταιρειών και, στην τελευταία περίπτωση, 
το όνομα, το νομικό καθεστώς και τη 
μορφή του, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον 
αριθμό μητρώου, όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε 
εμπορικό ή άλλο παρεμφερές δημόσιο 
μητρώο του κράτους μέλους υποδοχής, 
και το σημείο επικοινωνίας κάθε οικείας 
θυγατρικής εταιρείας καθώς και τις 
αντίστοιχες περιοχές λειτουργίας. Όταν 
μια θυγατρική εταιρεία ελέγχεται από 
κοινού από δύο ή περισσότερους 
παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 
έδρες σε διαφορετικά κράτη μέλη, η 
θυγατρική, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, υποδεικνύει το 
σχετικό κράτος της έδρας μεταξύ εκείνων 
των μητρικών εταιρειών και 
ενημερώνεται αντιστοίχως από τη 
μητρική εταιρεία του εν λόγω κράτους 
μέλους της έδρας. 

Η κοινοποίηση υποβάλλεται στη γλώσσα 
ή τις γλώσσες που ισχύουν στο κράτος 
μέλος της έδρας και σε κάθε κράτος 
μέλος υποδοχής.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στις 
πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 υποβάλλεται στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας, εντός ενός μηνός μετά 
την αλλαγή. Σε περίπτωση που η 
κοινοποιηθείσα αλλαγή αφορά την 
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πρόθεση παροχής δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος 
μέλος υποδοχής που δεν καλύπτεται από 
προηγούμενη κοινοποίηση, ο ευρωπαϊκός 
πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δύναται να κάνει έναρξη δραστηριότητας 
στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής μόνο 
κατόπιν κοινοποίησης. 

4. Τυχόν μη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο 
συνεπάγεται παραβίαση των κοινών όρων 
που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό 
πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 
κράτος μέλος της έδρας. 

5. Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας διαβιβάζει τις 
πληροφορίες που λαμβάνει, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, καθώς και 
οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις 
πληροφορίες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές των οικείων κρατών μελών 
υποδοχής και στην υπηρεσία του 
BEREC, εντός μίας εβδομάδας από τη 
λήψη των εν λόγω πληροφοριών ή από 
την πραγματοποίηση τυχόν αλλαγής.

Η υπηρεσία του BEREC πρέπει να 
διατηρεί ένα δημόσια προσβάσιμο 
μητρώο κοινοποιήσεων, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

6. Κατόπιν αιτήματος ευρωπαϊκού 
παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η 
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή του 
κράτους μέλους της έδρας εκδίδει 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2002/20/ΕΚ, με την οποία 
επιβεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση 
υπόκειται στην ενιαία ενωσιακή 
αδειοδότηση.

7. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες 
αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε 
διαφορετικά κράτη μέλη θεωρούν ότι ο 
προσδιορισμός του κράτους μέλους της 
έδρας σε μια κοινοποίηση που γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 
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οποιαδήποτε τροποποίηση των 
παρεχόμενων πληροφοριών που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 δεν αντιστοιχεί πλέον στον 
τόπο της έδρας της επιχείρησης σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, παραπέμπει 
το ζήτημα στην Επιτροπή, αιτιολογώντας 
τους λόγους στους οποίους στηρίζει την 
εκτίμησή της. Αντίγραφο της 
παραπομπής κοινοποιείται στην υπηρεσία 
του BEREC προς ενημέρωση. Η 
Επιτροπή, αφού παράσχει στον οικείο 
ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στην αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή του επίμαχου κράτους 
μέλους της έδρας την ευκαιρία να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους, εκδίδει 
απόφαση για τον προσδιορισμό του 
κράτους μέλους της έδρας της εν λόγω 
επιχείρησης, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, εντός 3 μηνών από την 
παραπομπή του ζητήματος. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 – Συμμόρφωση με την ενιαία 
ενωσιακή αδειοδότηση 

διαγράφεται

1. Η εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε 
σχετικού κράτους μέλους παρακολουθεί 
και διασφαλίζει, σύμφωνα με την εθνική 
της νομοθεσία για την εφαρμογή των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, ότι οι 
ευρωπαϊκοί πάροχοι ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην 
επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3. 

2. Η εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής διαβιβάζει στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας κάθε σχετική πληροφορία που 
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αφορά τη θέσπιση επιμέρους μέτρων 
σχετικά με κάποιον ευρωπαϊκό πάροχο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες και τους όρους που ισχύουν στην 
επικράτειά της, σύμφωνα με το άρθρο 3. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 – Αναστολή και ανάκληση των 
δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

διαγράφεται

1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που 
αφορούν την αναστολή ή την ανάκληση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή 
αριθμών τηλεφώνου που χορηγούνται από 
κάθε σχετικό κράτος μέλος, καθώς και 
των προσωρινών μέτρων που θεσπίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, μόνον η 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους της έδρας δύναται να εμποδίσει ή 
να ανακαλέσει τα δικαιώματα ενός 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για παροχή δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σε ολόκληρη την Ένωση ή σε μέρος 
αυτής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
για την εφαρμογή του άρθρου 10 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ. 

2. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή 
επανειλημμένων παραβάσεων των 
κανόνων και των όρων που εφαρμόζονται 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα 
με το άρθρο 3, εφόσον δεν φέρουν 
αποτελέσματα τα μέτρα για διασφάλιση 
της συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί από 
την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή στο 
εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 5, ενημερώνεται η αρμόδια εθνική 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 
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έδρας και ζητείται η λήψη των μέτρων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1. 

3. Έως ότου η εθνική ρυθμιστική αρχή 
του κράτους μέλους της έδρας εκδώσει 
τελική απόφαση για το υποβληθέν 
αίτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής δύναται να λάβει 
έκτακτα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2002/20/ΕΚ, εφόσον έχει αποδείξεις ότι 
διεπράχθη παράβαση των κανόνων και 
των όρων που ισχύουν στην επικράτειά 
της, σύμφωνα με το άρθρο 3. Κατά 
παρέκκλιση από την τρίμηνη προθεσμία 
που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ, 
τα εν λόγω προσωρινά μέτρα δύνανται να 
ισχύουν μέχρις ότου η εθνική ρυθμιστική 
αρχή του κράτους μέλους της έδρας 
εκδώσει οριστική απόφαση. 

Η Επιτροπή, ο BEREC και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους 
της έδρας και των άλλων κρατών μελών 
υποδοχής ενημερώνονται, το 
συντομότερο δυνατόν, για το προσωρινό 
μέτρο που έχει ληφθεί.

4. Εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή του 
κράτους μέλους της έδρας εξετάζει τη 
λήψη απόφασης για την αναστολή ή την 
ανάκληση των δικαιωμάτων του 
ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, είτε με δική της 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής του κράτους 
μέλους υποδοχής, κοινοποιεί την πρόθεσή 
της στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάθε 
κράτους μέλους υποδοχής που 
επηρεάζεται από μια τέτοια απόφαση. Η 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής δύναται να 
γνωμοδοτήσει εντός ενός μηνός.

5. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 
γνωμοδότηση της εθνικής ρυθμιστικής 
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αρχής του οικείου κράτους μέλους 
υποδοχής, η εθνική ρυθμιστική αρχή του 
κράτους μέλους της έδρας εκδίδει 
οριστική απόφαση και την κοινοποιεί 
στην Επιτροπή, στον BEREC και στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών 
μελών υποδοχής που επηρεάζονται από 
μια τέτοια απόφαση, εντός μίας 
εβδομάδας από την έκδοσή της.

6. Σε περίπτωση που η εθνική ρυθμιστική 
αρχή του κράτους μέλους της έδρας 
αποφασίσει να αναστείλει ή να 
ανακαλέσει δικαιώματα ενός ευρωπαϊκού 
παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή κάθε οικείου κράτους 
μέλους υποδοχής λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εμποδίσει την περαιτέρω 
παροχή υπηρεσιών ή δικτύων που 
συνδέονται με την εν λόγω απόφαση από 
τον ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην επικράτειά της. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 – Συντονισμός των εκτελεστικών 
μέτρων 

διαγράφεται

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 6, η 
εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους 
μέλους έδρας λαμβάνει μέτρα εποπτείας ή 
εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με υπηρεσία 
ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή έχει 
προκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος, 
με την ίδια επιμέλεια ως εάν η σχετική 
υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών παρεχόταν στο κράτος 
μέλος της έδρας.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
νομικά έγγραφα σχετικά με μέτρα που 
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λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 
6 να μπορούν να κοινοποιηθούν στην 
επικράτειά τους.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 – Προϊόν συνδετικότητας με 
εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσιών 
(ASQ)

διαγράφεται

1. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης έχει 
δικαίωμα να παρέχει ένα ευρωπαϊκό 
προϊόν συνδετικότητας ASQ, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 4.

2. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης καλύπτει 
κάθε εύλογο αίτημα παροχής ενός 
ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας 
ASQ όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 
και υποβάλλεται εγγράφως από 
εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τυχόν 
άρνηση παροχής ευρωπαϊκού προϊόντος 
συνδετικότητας ASQ βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης αναφέρει τους λόγους της 
άρνησης εντός ενός μηνός από την 
υποβολή της γραπτής αίτησης. 

Η αδυναμία ή η απροθυμία του μέρους 
που υπέβαλε αίτηση για παροχή 
ευρωπαϊκού προϊόντος συνδετικότητας 
ASQ να διαθέσει, είτε εντός της Ένωσης 
είτε σε τρίτες χώρες, ένα ευρωπαϊκό 
προϊόν συνδετικότητας ASQ στο μέρος 
στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έναντι 
εύλογων όρων θεωρείται ως 
αντικειμενικός λόγος άρνησης, εφόσον 
ζητηθεί από το μέρος στο οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση. 

3. Εφόσον, εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της γραπτής αίτησης για 
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χορήγηση πρόσβασης, απορριφθεί η 
αίτηση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
τιμής, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα 
στην αρμόδια εθνική ρυθμιστή αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 
2002/21/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, 
δύναται να εφαρμοστεί το άρθρο 3 
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού.

4. Η παροχή προϊόντων συνδετικότητας 
θεωρείται ως παροχή ευρωπαϊκού 
προϊόντος συνδετικότητας ASQ εφόσον 
παρέχεται σύμφωνα με τις ελάχιστες 
παραμέτρους που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και καλύπτει συνολικά τις 
ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:

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

(β) διευκόλυνση των παρόχων υπηρεσιών 
στην κάλυψη των αναγκών των τελικών 
χρηστών τους·

(γ) οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας 
υπόψη υφιστάμενες λύσεις που ενδέχεται 
να παρέχονται στα ίδια δίκτυα· 

(δ) λειτουργική αποτελεσματικότητα, 
ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό, στο 
μέτρο του δυνατού, των εμποδίων 
εφαρμογής και του κόστους ανάπτυξης 
για τους πελάτες· και

(ε) διασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των 
προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας 
και της ακεραιότητας των δικτύων, και 
της διαφάνειας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 32 για τη διευκρίνιση του 
παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
ώστε να συνεχίσει να πληροί τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται 
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στην παράγραφο 4. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

a) όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής 
επικοινωνίας, υψηλότερες από τα 
τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες 
επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων·

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

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για απορυθμισμένες αγορές στις οποίες επικρατεί ανταγωνισμός.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της ουδετερότητας των δικτύων οι 
τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 
συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 
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συμφωνίες που σχετίζονται με τους όγκους 
δεδομένων, να επωφελούνται από τυχόν 
προσφορές των παρόχων περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι παρέχουν 
ελεύθερα και ρητά την κατόπιν 
ενημέρωσης συγκατάθεσή τους και
επωφελούνται από τυχόν προσφορές των 
παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών και 
υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό η οι πάροχοι 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες 
υπηρεσίες σε περιορισμένο αριθμό 
χρηστών που διαθέτουν περιορισμένη 
πρόσβαση, μέσω κλειστού δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι ειδικές
υπηρεσίες δεν μπορούν να διταίθενται 
στην αγορά, ούτε να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο του διαδικτύου, ούτε να 
προσφέρουν περιεχόμενο, εφαρμογές ή 
υπηρεσίες που είναι λειτουργικά 
πανομοιότυπες με υπηρεσίες ανοικτής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης, 
στο πλαίσιο κλειστών δικτύων 
ηλεκτρονικών υεπικοινωνιών, ως 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με 
καθορισμένη ποιότητα υπηρεσιών ή 
αποκλειστική χωρητικότητα, που δεν είναι 
λειτουργικώς πανομοιότυπες με 
υπηρεσίες που διατίθενται στη δημόσια 
υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση 
που η χωρητικότητα δικτύου 
κατανέμεται μεταξύ των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, ο πάροχος 
των εν λόγω υπηρεσιών δημοσιεύει σαφή 
και μονοσήμαντα κριτήρια βάσει των 
οποίων κατανέμεται η χωρητικότητα του 
δικτύου.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την εφαρμογή νομοθετικής διάταξης ή 
δικαστικής απόφασης·

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων προσωρινής ή έκτακτης 
συμφόρησης δικτύου εφόσον ανάλογοι 
τύποι κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εύλογη διαχείριση της κίνησης πρέπει να 
διέπεται από διαφάνεια, να περιορίζεται 
στο απαραίτητο χρονικό διάστημα και να 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
δημιουργούν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και 
προσφυγής για τους τελικούς χρήστες που 
υπόκεινται σε διακρίσεις, περιορισμό, 
παρεμβολή, αποκλεισμό ή παρεμπόδιση 
του επιγραμμικού περιεχομένου και των 
επιγραμμικών υπηρεσιών ή εφαρμογών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 – Διαφάνεια και δημοσίευση 
πληροφοριών

διαγράφεται

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

a) την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους·

β) για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχετικές 
παραμέτρους ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ισχύουσες 
τιμές (για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων) και 
τυχόν ισχύουσες χρεώσεις (πρόσβαση, 
χρήση, συντήρηση και τυχόν πρόσθετες 
χρεώσεις), καθώς και το κόστος που 
αφορά τον εξοπλισμό τερματικού·

γ) τις ισχύουσες χρεώσεις σχετικά με 
κάθε αριθμό ή υπηρεσία που υπόκειται σε 
ειδικούς όρους τιμολόγησης· 

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

ε) τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, 
προσδιορίζοντας τα εξής: 

(i) την πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
δεδομένων για λήψη ή μεταφόρτωση στο 
κράτος μέλος διαμονής του τελικού 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας σε ώρες αιχμής·
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(ii) το επίπεδο των ισχυόντων 
περιορισμών στον όγκο δεδομένων, 
εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση 
του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε 
ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, 
που διατίθεται έπειτα από πλήρη 
κατανάλωση του ισχύοντος όγκου 
δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· 
και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους 
οι τελικοί χρήστες για την 
παρακολούθηση, ανά πάσα στιγμή, του 
τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσής τους·

(iii) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο των δεδομένων, η πραγματική 
διαθέσιμη ταχύτητα και άλλες 
παράμετροι ποιότητας καθώς και η 
ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα 
υπηρεσιών δύναται να επηρεάσουν στην 
πράξη τη χρήση περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών·

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

στ) στ) τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για τους 
τελικούς χρήστες με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικά 
επικαιροποιούμενων πληροφοριών 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των 
προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς·

ζ) τους τυποποιημένους συμβατικούς 
όρους και προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης 
συμβατικής περιόδου, των όρων και των 
επιβαρύνσεων που ισχύουν σε 
περιπτώσεις πρόωρης λύσης της 
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σύμβασης, των διαδικασιών και άμεσων 
επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τη 
αλλαγή και τη φορητότητα αριθμών και 
άλλων αναγνωριστικών, και τις ρυθμίσεις 
παροχής αποζημιώσεων σε περίπτωση 
καθυστέρησης ή κατάχρησης της 
αλλαγής·

η) την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και σε πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος για όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, για τυχόν 
περιορισμούς όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
και για τυχόν αλλαγές σε αυτήν·

θ) τα δικαιώματα που αφορούν την 
καθολική υπηρεσία, περιλαμβανομένων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, των ευκολιών και 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/22/ΕΚ.

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

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

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

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

(a) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την 
ενασχόληση με παράνομες 
δραστηριότητες ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς 
που θα μπορούσαν να βλάψουν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών άλλων προσώπων, 
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 
δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων, 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων και των νομικών τους 
επιπτώσεων· και

(β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή 
έναντι κινδύνων που απειλούν την 
προσωπική ασφάλεια και έναντι της 
παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά 
δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 – Απαιτήσεις ενημέρωσης γα 
τη σύναψη συμβάσεων 

διαγράφεται

1. Πριν καταστεί δεσμευτική μια 
σύμβαση για την παροχή σύνδεσης σε 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή σε διαθέσιμες στο κοινό 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους 
καταναλωτές και σε άλλους τελικούς 
χρήστες, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει 
ρητώς διαφορετικά, τουλάχιστον τις εξής 
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πληροφορίες:

(a) τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
παρόχου και, εφόσον είναι διαφορετικά, 
τη διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας για την υποβολή 
καταγγελιών·

(β) τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

(i) για κάθε τιμολογιακό πρόγραμμα, οι 
τύποι των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 
όγκοι των επικοινωνιών που
περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές 
παράμετροι ποιότητας της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της 
αρχικής σύνδεσης·

(ii) εάν και σε ποια κράτη μέλη παρέχεται 
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και σε πληροφορίες για τον 
εντοπισμό του καλούντος και τυχόν 
περιορισμοί όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ·

(iii) οι μορφές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μετά την πώληση, 
συντήρησης και υποστήριξης πελατών, οι 
όροι και οι χρεώσεις που ισχύουν για τις 
εν λόγω υπηρεσίες και οι δυνατότητες 
επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές·

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

(γ) τις λεπτομέρειες των τιμών και των 
τιμολογίων (για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και 
πιθανών επιπλέον χρεώσεων) και τα μέσα 
με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες 
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επικαιροποιημένες πληροφορίες· 

(δ) τις προσφερόμενες μεθόδους 
πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που 
οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής, καθώς 
και τις διαθέσιμες διευκολύνσεις για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας των 
λογαριασμών και την παρακολούθηση 
του επιπέδου κατανάλωσης·

(ε) τη διάρκεια της σύμβασης και τους 
όρους για την ανανέωση και την 
καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:

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

(ii) κάθε επιβάρυνσης για την αλλαγή και 
τη φορητότητα αριθμών και άλλων 
αναγνωριστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων παροχής αποζημιώσεων 
σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
κατάχρησης της αλλαγής· 

(iii) κάθε επιβάρυνσης λόγω πρόωρης 
λήξης της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους για 
την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού 
(βάσει των συνήθων μεθόδων 
απόσβεσης) και άλλων πλεονεκτημάτων 
προώθησης (κατά χρονική αναλογία)·

(στ) στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση 
και επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης 
ρητής αναφοράς στα νόμιμα δικαιώματα 
των τελικών χρηστών, η οποία 
εφαρμόζεται σε περίπτωση αθέτησης της 
σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο 
ποιότητας της υπηρεσίας· 

(ζ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα 
με το άρθρο 25 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, 
τις επιλογές των τελικών χρηστών 
σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους 
δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο 
και το είδος των δεδομένων·

(η) για τελικούς χρήστες με αναπηρία, 
λεπτομέρειες των προϊόντων και 
υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
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για αυτούς· 

(θ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών 
επίλυσης των διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με 
το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και 
το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού·

(ι) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται 
να λάβει ο πάροχος ως απάντηση σε 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή 
την ακεραιότητα, ή σε απειλές και 
ευάλωτα σημεία.

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό παρέχουν στους 
τελικούς χρήστες, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά από τελικό 
χρήστη ο οποίος δεν είναι καταναλωτής, 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες 
όσον αφορά τις υπηρεσίες τους σύνδεσης 
στο διαδίκτυο:

(a) το επίπεδο των ισχυόντων 
περιορισμών στον όγκο δεδομένων, 
εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση 
του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε 
ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, 
που διατίθεται έπειτα από πλήρη 
κατανάλωση του ισχύοντος όγκου 
δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· 
και τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί 
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν, ανά 
πάσα στιγμή, το τρέχον επίπεδο 
κατανάλωσής τους· 

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

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

(ε) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο, η πραγματική διαθέσιμη ταχύτητα 
και άλλες παράμετροι ποιότητας 
υπηρεσίας, και η ταυτόχρονη χρήση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 
ποιότητα υπηρεσιών δύναται να 
επηρεάσουν στην πράξη τη χρήση 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών,

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

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

5. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης, 
κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, κάθε πληροφορία που 
παρέχεται από τις εν λόγω αρχές για τον 
σκοπό αυτόν σχετικά με τη χρήση 
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δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για την άσκηση παράνομων 
δραστηριοτήτων ή τη διάδοση υλικού 
επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και 
σχετικά με τα μέσα προστασίας έναντι 
κινδύνων που απειλούν την προσωπική 
ασφάλεια και έναντι της παράνομης 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 4 και σχετίζονται με την 
παρεχόμενη υπηρεσία.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 – Έλεγχος της κατανάλωσης διαγράφεται

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

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο κοινό διασφαλίζουν ότι 
αποστέλλεται κατάλληλη ειδοποίηση στον 
τελικό χρήστη όταν η κατανάλωση των 
υπηρεσιών έχει καλύψει το 80% του 
χρηματικού ορίου που έχει καθοριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 
ειδοποίηση αναφέρει τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να 
συνεχιστεί η παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών, καθώς επίσης και το κόστος 
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τους. Ο πάροχος σταματάει να παρέχει 
τις καθορισμένες υπηρεσίες και να 
χρεώνει τον τελικό χρήστη για αυτές με 
κάθε υπέρβαση του χρηματικού ορίου, 
εκτός εάν και έως ότου ο τελικός χρήστης 
ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Μετά 
την κάλυψη του χρηματικού ορίου οι 
τελικοί χρήστες συνεχίζουν να δέχονται 
κλήσεις και σύντομα μηνύματα (SMS) 
και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης με την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της 
συμφωνημένης περιόδου χρέωσης. 

3. Αμέσως πριν τη σύνδεση με τον 
καλούμενο αριθμό, οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες την 
εύκολη και χωρίς επιβάρυνση πρόσβαση 
σε πληροφορίες για τις χρεώσεις που 
ισχύουν για κάθε αριθμό ή υπηρεσία που 
υπόκειται σε ειδικούς όρους τιμολόγησης, 
εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει 
προηγουμένως εκχωρήσει παρέκκλιση για 
λόγους αναλογικότητας. Κάθε τέτοια 
πληροφορία παρέχεται κατά τρόπο 
συγκρίσιμο για όλους τους εν λόγω 
αριθμούς ή υπηρεσίες.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να επιλέξουν χωρίς χρέωση τη λήψη 
αναλυτικών λογαριασμών. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 – Καταγγελία της σύμβασης διαγράφεται

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

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

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

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

5. Κάθε σημαντική και μη προσωρινή 
απόκλιση μεταξύ της πραγματικής 
απόδοσης όσον αφορά την ταχύτητα ή 
άλλες παραμέτρους ποιότητας και της 
απόδοσης που αναφέρεται από τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, σύμφωνα με το 
άρθρο 26, θεωρείται ως μη συμμόρφωση 
της απόδοσης προκειμένου να 
προσδιοριστεί η αποζημίωση του τελικού 
χρήστη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

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

7. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό εφαρμόζουν 
όρους και διαδικασίες για την καταγγελία 
της σύμβασης που δεν θέτουν εμπόδια ή 
αντικίνητρα στην αλλαγή παρόχου 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 – Συνδυασμένες προσφορές διαγράφεται

Εάν μια δέσμη υπηρεσιών που 
προσφέρεται σε καταναλωτές 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύνδεση σε 
δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μία 
υπηρεσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα 
άρθρα 28 και 30 του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν για όλα τα στοιχεία 
της δέσμης.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 – Αλλαγή και φορητότητα 
αριθμών 

διαγράφεται

1. Όλοι οι τελικοί χρήστες που διαθέτουν 
αριθμούς από εθνικό σχέδιο 
αριθμοδότησης δικαιούνται, κατόπιν 
αιτήματος, να διατηρήσουν τον/τους 
αριθμό(-ούς) τους ανεξάρτητα από τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό που παρέχει την 
υπηρεσία, σύμφωνα με το μέρος Γ του 
παραρτήματος I της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πάροχος είναι πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κράτος 
μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό 
σχέδιο αριθμοδότησης ή είναι 
ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που έχει κοινοποιήσει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της 
έδρας ότι παρέχει, ή σκοπεύει να 
παράσχει, τέτοιες υπηρεσίες στο κράτος 
μέλος με το οποίο σχετίζεται το εθνικό 
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σχέδιο αριθμοδότησης. 

2. Η τιμολόγηση μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό όσον αφορά την παροχή 
φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι 
τυχόν επιβαρύνσεις των τελικών χρηστών 
δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την 
αλλαγή παρόχου από τους τελικούς 
χρήστες.

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

4. Ο πάροχος-δέκτης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας αλλαγής παρόχου και 
μεταφοράς αριθμού. Οι τελικοί χρήστες 
λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την αλλαγή παρόχου τόσο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής όσο 
και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Οι 
τελικοί χρήστες δεν αλλάζουν πάροχο 
παρά τη θέλησή τους. 

5. Οι συμβάσεις των τελικών χρηστών με 
τους παρόχους-δότες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό λύονται 
αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της 
αλλαγής. Οι πάροχοι-δότες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
επιστρέφουν κάθε πιστωτικό υπόλοιπο 
στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν 
προπληρωμένες υπηρεσίες. 

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

7. Σε περίπτωση που ένας τελικός 
χρήστης ο οποίος αλλάζει πάροχο 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που παρέχεται από τον πάροχο-δότη, ο 
τελευταίος, κατόπιν αιτήματος από τον 
τελικό χρήστη, προωθεί σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
υποδεικνύεται από τον τελικό χρήστη, 
χωρίς χρέωση, όλα τα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
απευθύνονται στην προηγούμενη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του τελικού χρήστη για μια περίοδο 12 
μηνών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
περιλαμβάνει την αποστολή ενός 
αυτόματου μηνύματος απάντησης σε 
όλους τους αποστολείς μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο 
ειδοποιούνται για τη νέα ηλεκτρονική 
διεύθυνση του τελικού χρήστη. Ο τελικός 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
να μην αποκαλύπτεται η νέα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
αυτόματο μήνυμα απάντησης. 

Μετά την παρέλευση της αρχικής 
περιόδου των 12 μηνών, ο πάροχος-δότης 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δίνει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα 
να παρατείνει την προθεσμία για την 
προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, με χρέωση εάν απαιτείται. 
Ο πάροχος-δότης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
δεν εκχωρεί την αρχική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τελικών 
χρηστών σε άλλον τελικό χρήστη πριν 
από μια περίοδο 2 ετών μετά την 
καταγγελία της σύμβασης, και σε καμία 
περίπτωση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου για την οποία παρατάθηκε η 
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προώθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

8. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να 
θεσπίζουν τη γενική διαδικασία αλλαγής 
παρόχου και φορητότητας αριθμού, 
προβλέποντας ταυτόχρονα την επιβολή 
ενδεδειγμένων κυρώσεων στους 
παρόχους και την καταβολή 
αποζημιώσεων στους τελικούς χρήστες. 
Λαμβάνουν υπόψη την απαραίτητη 
προστασία των τελικών χρηστών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 
παρόχου, καθώς και την ανάγκη 
διασφάλισης της αποδοτικότητας της εν 
λόγω διαδικασίας.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/20/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: 

(aa) Διοικητικά τέλη δεν επιβάλλονται, 
όταν ένας πάροχος ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχει τις υπηρεσίες 
του σε άλλο κράτος μέλος έχει ετήσιο 
κύκλο εργασιών για ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες μικρότερο από 0,5% του 
συνολικού εθνικού κύκλου εργασιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

(ββ) Εισφορές για τον επιμερισμό των 
καθαρών δαπανών από υποχρεώσεις 
καθολικών υπηρεσιών επιβάλλονται 
στους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος και οι οποίοι έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών για υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μικρότερο από 
2% του συνολικού εθνικού κύκλου 
εργασιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η ενιαία αδειοδότηση της ΕΕ είναι επαχθής, δεν έχει αξιολογηθεί προσεκτικά και επικρίνεται 
τόσο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όσο και από τους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Οι ίδιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός συστήματος συντονισμένης 
συνεργασίας μεταξύ των ΕΡΑ καθώς και με αλλαγές στις οδηγίες 2002/20 και 2002/22.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο b

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:

(β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

β) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου 
περιλαμβάνονται ειδικότερα:

- το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες 
για τον εντοπισμό του καλούντος και για 
τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με το άρθρο 26,

- για κάθε τιμολόγηση οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες και η σχετική ποιότητα των 
παραμέτρων της υπηρεσίας·

- πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους 
όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε 

- για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, όπου προσφέρονται, 
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υπηρεσίες και εφαρμογές και/ή τη χρήση 
τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου και 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,

προσδιορίζοντας τα εξής:  

- τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα 
ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία 
της αρχικής σύνδεσης και, κατά 
περίπτωση, άλλες παράμετροι της 
ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται 
από τις εθνικές κανονιστικές αρχές,

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

- πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους 
που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη 
μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης 
στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να 
αποφεύγεται η φόρτωση του σημείου 
ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του 
ή η υπερφόρτωσή του, καθώς και σχετικά 
με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα 
της υπηρεσίας,

(ii) το επίπεδο των ισχυόντων 
περιορισμών στον όγκο δεδομένων, 
εφόσον υπάρχει· τις τιμές για την αύξηση 
του διαθέσιμου όγκου δεδομένων σε 
ειδική ή διαρκή βάση· την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων και το κόστος της, 
που διατίθεται έπειτα από πλήρη 
κατανάλωση του ισχύοντος όγκου 
δεδομένων, εφόσον ισχύουν περιορισμοί· 
και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους 
οι τελικοί χρήστες για την 
παρακολούθηση, ανά πάσα στιγμή, του 
τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσής τους· 

- οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών 
συντήρησης και υποστήριξης των 
πελατών, καθώς και οι δυνατότητες 
επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,

(iii) σαφή και κατανοητή εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί στον 
όγκο των δεδομένων, η πραγματική 
διαθέσιμη ταχύτητα και άλλες 
παράμετροι ποιότητας, καθώς και η 
ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα 
υπηρεσιών δύναται να επηρεάσουν στην 
πράξη τη χρήση περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών· 

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



AD\1016128EL.doc 55/73 PE524.714v02-00

EL

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1γ) Το άρθρο 21 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε θέση 
να απαιτούν από τις επιχειρήσεις δημόσιας 
παροχής δικτύου ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, 
συγκρίσιμες, κατάλληλες και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, τυχόν 
τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους 
τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
που παρέχονται στους τελικούς χρήστες 
και καταναλωτές και τη χρήση των 
υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ.  Οι εν λόγω πληροφορίες 
δημοσιεύονται σε σαφή, κατανοητή και 
ευκόλως προσβάσιμη μορφή. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να 
προσδιορίζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σε 
σχέση με τη μορφή υπό την οποία 
δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες.

"1. «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις δημόσιας παροχής δικτύου 
ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, 
κατάλληλες και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες 
τιμές και τα ισχύοντα τιμολόγια, τυχόν 
τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους 
τυποποιημένους όρους και τις 
τυποποιημένες προϋποθέσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους τελικούς χρήστες και 
καταναλωτές και τη χρήση των υπηρεσιών 
αυτών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Οι εν 
λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη 
μορφή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να προσδιορίζουν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή υπό την 
οποία δημοσιεύονται αυτές οι 
πληροφορίες».

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1δ) Το άρθρο 21 παράγραφος 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
διασφαλίζουν την παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών ώστε οι τελικοί χρήστες και 
οι καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 
χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω 
διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων 
τεχνικών. Αν δεν είναι διαθέσιμες στην 
αγορά τέτοιες ευκολίες δωρεάν ή σε 
λογική τιμή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι σε 
θέση να καθιστούν διαθέσιμες, είτε οι ίδιες 
είτε μέσω τρίτων φορέων, την εν λόγω 
καθοδήγηση ή τις τεχνικές. Τρίτα μέρη 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
ατελώς τις πληροφορίες που 
δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις 
παροχής δικτύων ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη 
διάθεση της αλληλεπιδραστικής 
καθοδήγησης ή παρόμοιων τεχνικών.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές 
διασφαλίζουν την παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών ώστε οι τελικοί χρήστες και 
οι καταναλωτές να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
του κόστους των εναλλακτικών τρόπων 
χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω 
διαδραστικής καθοδήγησης ή παρόμοιων 
τεχνικών.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1ε) Στο άρθρο 21 παράγραφος 3, το 
εισαγωγικό τμήμα αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές κανονιστικές αρχές μπορούν να 
υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις παροχής 
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
μεταξύ άλλων: 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν 
τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσια 
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών μεταξύ άλλων:  
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

Άρθρο 21 α

Έλεγχος της κατανάλωσης 

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

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό διασφαλίζουν ότι 
αποστέλλεται κατάλληλη ειδοποίηση στον 
τελικό χρήστη, όταν η κατανάλωση των 
υπηρεσιών έχει καλύψει το 80% του 
χρηματικού ορίου που έχει καθορισθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Μετά την 
κάλυψη του χρηματικού ορίου οι τελικοί 
χρήστες εξακολουθούν να μπορού να 
δέχονται κλήσεις και σύντομα μηνύματα 
(SMS) και να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης με την κλήση του 
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 
112, χωρίς χρέωση, έως τη λήξη της 
συμφωνημένης περιόδου χρέωσης.  

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν 
στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα 
να επιλέξουν χωρίς χρέωση να λαμβάνουν 
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αναλυτικούς λογαριασμούς.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ζ (νέο)
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ζ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 21 β

Καταγγελία της σύμβασης

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

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



AD\1016128EL.doc 59/73 PE524.714v02-00

EL

3. Οι τελικοί χρήστες έχουν δικαίωμα να 
καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς 
επιβάρυνση κατόπιν ειδοποίησης των 
αλλαγών των συμβατικών όρων που 
προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, 
εκτός εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι 
αποκλειστικά προς όφελος του τελικού 
χρήστη. 

4. Κάθε σημαντική και μη προσωρινή 
απόκλιση μεταξύ της μέσης απόδοσης 
όσον αφορά την ταχύτητα ή άλλες 
παραμέτρους ποιότητας και της 
απόδοσης που αναφέρεται από τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό θεωρείται ως μη 
συμμόρφωση της απόδοσης, προκειμένου 
να καθορισθεί η αποζημίωση του τελικού 
χρήστη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.  

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2002/22/ΕΚ
Άρθρα 22 και 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα άρθρα 20, 21, 22 και 30 
διαγράφονται .

(2) Τα άρθρα 22 και 30 διαγράφονται.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 – Τροποποιήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

διαγράφεται

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 
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τροποποιείται ως εξής:

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

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

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

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

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

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

(4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους 
παρόχους περιαγωγής οι οποίοι: 

(a) εφαρμόζουν, κατά κανόνα και σε όλα 
τα αντίστοιχα πακέτα λιανικής τους που 
περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής, το ισχύον τιμολόγιο 
εγχώριων υπηρεσιών τόσο για τις 
εγχώριες υπηρεσίες όσο και για τις 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε 
επίπεδο Ένωσης, ωσάν οι ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής να 
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καταναλώνονταν στο οικείο δίκτυο· και

(β) εξασφαλίζουν μέσω οικείων δικτύων ή 
μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 
περιαγωγής με άλλους παρόχους 
περιαγωγής, ότι οι διατάξεις του 
στοιχείου α) τηρούνται από τουλάχιστον 
έναν πάροχο περιαγωγής σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

2. Οι παράγραφοι 1, 6 και 7 δεν 
αποκλείουν τον περιορισμό, από μέρους 
παρόχου περιαγωγής, της κατανάλωσης 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 
λιανικής που προσφέρονται με το ισχύον 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών με 
αναφορά στο κριτήριο εύλογης χρήσης. 
Οποιοδήποτε κριτήριο εύλογης χρήσης 
εφαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι 
καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα 
διάφορα εγχώρια πακέτα λιανικής του 
παρόχου περιαγωγής να είναι σε θέση να 
αναπαράγουν χωρίς αβεβαιότητα τη 
συνήθη εγχώρια κατανάλωσή τους με τα 
αντίστοιχα εγχώρια καταναλωτικά 
πακέτα τους ενώ ταξιδεύουν κατά 
περιόδους εντός της Ένωσης. Ο πάροχος 
περιαγωγής που αξιοποιεί αυτή τη 
δυνατότητα δημοσιεύει, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού XXX/2014, και 
συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις του, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ) του εν λόγω 
κανονισμού, λεπτομερείς 
ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο εφαρμογής του κριτηρίου 
εύλογης χρήσης, με αναφορά στις βασικές 
τιμές, στον όγκο και σε άλλες 
παραμέτρους του εν λόγω πακέτου 
λιανικής.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο 
BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, θα θεσπίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή κριτηρίων εύλογης χρήσης στις 
συμβάσεις λιανικής που παρέχονται από 
παρόχους περιαγωγής που χρησιμοποιούν 
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το παρόν άρθρο. Ο BEREC καταρτίζει 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με 
αναφορά στον συνολικό στόχο που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και λαμβάνει 
υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη των τιμών 
και των καταναλωτικών προτύπων στα 
κράτη μέλη, τον βαθμό σύγκλισης των 
εγχώριων τιμών σε ολόκληρη την Ένωση, 
τις πιθανές παρατηρούμενες επιπτώσεις 
της περιαγωγής των εγχώριων τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών στην εξέλιξη των εν 
λόγω τιμολογίων και την εξέλιξη των 
τιμών χονδρικής των υπηρεσιών 
περιαγωγής για μη ισόρροπη κίνηση 
μεταξύ παρόχων περιαγωγής.

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

3. Οι επιμέρους τελικοί χρήστες που 
εξυπηρετούνται από πάροχο περιαγωγής 
βάσει του παρόντος άρθρου δύνανται, με 
αίτημά τους, να επιλέξουν εκουσίως και 
σαφώς να αποποιηθούν του οφέλους της 
εφαρμογής του ισχύοντος τιμολογίου 
εγχώριων υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής στο πλαίσιο ενός 
δεδομένου πακέτου λιανικής με 
αντάλλαγμα άλλα οφέλη προσφερόμενα 
από τον εν λόγω πάροχο. Ο πάροχος 
περιαγωγής υπενθυμίζει στους εν λόγω 
τελικούς χρήστες τη φύση των 
πλεονεκτημάτων της περιαγωγής που θα 
απολέσουν εάν προβούν στην επιλογή 
αυτή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν ιδίως το κατά πόσον οι 
πάροχοι περιαγωγής που υπάγονται στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζουν 
επιχειρηματικές πρακτικές που θα 
ισοδυναμούσαν με παράκαμψη του 
προκαθορισμένου καθεστώτος.

4. Οι χρεώσεις για ρυθμιζόμενες 
υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής που 
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ορίζονται στα άρθρα 8, 10 και 13 δεν 
εφαρμόζονται σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
που προσφέρονται από πάροχο 
περιαγωγής που υπάγεται στο παρόν 
άρθρο στον βαθμό που οι χρεώσεις για τις 
υπηρεσίες αυτές είναι στο ίδιο επίπεδο με 
το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών. 

Όταν πάροχος περιαγωγής που υπάγεται 
στο παρόν άρθρο εφαρμόζει χρεώσεις που 
διαφέρουν από το ισχύον τιμολόγιο 
εγχώριων υπηρεσιών για την 
κατανάλωση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
περιαγωγής που υπερβαίνουν την εύλογη 
χρήση των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, ή όταν ένας 
επιμέρους τελικός χρήστης αποποιείται 
ρητά του οφέλους της εφαρμογής του 
ισχύοντος τιμολογίου εγχώριων 
υπηρεσιών στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 
3, οι χρεώσεις για τις εν λόγω 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεν 
υπερβαίνουν τις χρεώσεις για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής που 
ορίζονται στα άρθρα 8, 10 και 13. 

5. Ο πάροχος περιαγωγής που επιθυμεί να 
υπαχθεί στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την 
δήλωσή του και κάθε διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία βάσει της οποίας πληροί τους 
όρους της παραγράφου 1, καθώς και 
οποιεσδήποτε αλλαγές των εν λόγω 
συμφωνιών στην υπηρεσία του BEREC. 
Ο κοινοποιούμενος πάροχος περιαγωγής 
περιλαμβάνει στην κοινοποίησή του 
απόδειξη της συμφωνίας στην εν λόγω 
κοινοποίηση κάθε συμβαλλόμενου μέρους 
στις κοινοποιούμενες διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες περιαγωγής. 

6. Κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 
2014 έως 30 Ιουνίου 2016, το παρόν 
άρθρο εφαρμόζεται σε παρόχους 
περιαγωγής που δεν πληρούν τους όρους 
της παραγράφου 1, όταν τηρούν τους 
ακόλουθους όρους:

(a) ο πάροχος περιαγωγής κοινοποιεί την 
ίδια δήλωσή του και κάθε συναφή διμερή 
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ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην 
υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, με συγκεκριμένη αναφορά 
στην παράγραφο αυτή·

(β) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, 
μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με 
άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι 
πληρούνται οι όροι των στοιχείων γ), δ) 
και ε) σε τουλάχιστον σε 17 κράτη μέλη 
που αντιστοιχούν στο 70% του 
πληθυσμού της Ένωσης·

(γ) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του 
στοιχείου β) δεσμεύεται να διαθέσει και 
να προσφέρει ενεργά, το αργότερο από 
1ης Ιουλίου 2014, ή από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, 
τουλάχιστον ένα πακέτο λιανικής με 
τιμολογιακή επιλογή σύμφωνα με την 
οποία το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων 
υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις 
εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής σε 
επίπεδο Ένωσης, ωσάν οι εν λόγω 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής να 
καταναλώνονταν στο οικείο δίκτυο·

(δ) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του 
στοιχείου β) δεσμεύεται να διαθέσει και 
να προσφέρει ενεργά, το αργότερο από 
1ης Ιουλίου 2015, ή από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, 
τιμολογιακές επιλογές στα πακέτα 
λιανικής οι οποίες χρησιμοποιούνταν 
τουλάχιστον από το 50% της αντίστοιχης 
πελατειακής βάσης τους κατά την 
1η Ιανουαρίου εκείνου του έτους·

(ε) ο πάροχος περιαγωγής και κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του 
στοιχείου β) δεσμεύεται να συμμορφωθεί, 
το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2016, με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β) ως προς όλα 
τα αντίστοιχα πακέτα λιανικής.

Ο πάροχος περιαγωγής που υπάγεται στο 
παρόν άρθρο και κάθε συμβαλλόμενο 
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μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) 
δύναται, ως εναλλακτική λύση αντί της 
δέσμευσης που αναφέρεται στο στοιχείο 
δ) ανωτέρω, να δεσμευτεί, από 
1ης Ιουλίου 2015, ή από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, όποια είναι μεταγενέστερη, 
ότι οποιεσδήποτε προσαυξήσεις για τις 
υπηρεσίες περιαγωγής που εφαρμόζονται 
επιπροσθέτως προς το ισχύον τιμολόγιο 
εγχώριων υπηρεσιών στα διάφορα 
πακέτα λιανικής που προσφέρει δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 50% εκείνων 
που ισχύουν για τα εν λόγω πακέτα κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2015, ανεξάρτητα από 
το αν οι εν λόγω προσαυξήσεις 
υπολογίζονται βάσει μονάδων όπως τα 
λεπτά ομιλίας ή οι μεγαδιφυοσυλλαβές 
(megabytes), περιόδων όπως οι ημέρες ή 
εβδομάδες περιαγωγής, ή οποιουδήποτε 
άλλου μέσου ή συνδυασμού μέσων. Οι 
πάροχοι περιαγωγής που επικαλούνται το 
στοιχείο αυτό αποδεικνύουν στη εθνική 
ρυθμιστική αρχή τη συμμόρφωσή τους με 
την απαίτηση μείωσης κατά 50% και 
παρέχουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 

Όταν ο πάροχος περιαγωγής που 
υπάγεται στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την 
ιδία του δήλωση και κάθε συναφή διμερή 
ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην 
υπηρεσία του BEREC δυνάμει του 
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου και, ως 
εκ τούτου εμπίπτει στην παρούσα 
παράγραφο, ο κοινοποιούμενος πάροχος 
περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) 
δεσμεύεται χωριστά να συμμορφωθεί με 
τις αντίστοιχες δεσμεύσεις δυνάμει των 
στοιχείων γ), δ) και ε) του πρώτου 
εδαφίου, συμπεριλαμβανομένης και 
οποιασδήποτε εναλλακτικής δέσμευσης 
αντί εκείνης που προβλέπεται στο 
στοιχείο δ) του εν λόγω εδαφίου, 
τουλάχιστον έως την 1η Ιουλίου 2018.

7. Κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 
2014 έως 30 Ιουνίου 2016, το παρόν 
άρθρο εφαρμόζεται σε παρόχους 
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περιαγωγής που δεν πληρούν τους όρους 
της παραγράφου 1, όταν τηρούν τους 
ακόλουθους όρους:

(a) ο πάροχος περιαγωγής κοινοποιεί την 
ίδια δήλωσή του και κάθε συναφή διμερή 
ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην 
υπηρεσία του BEREC, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, με συγκεκριμένη αναφορά 
στην παράγραφο αυτή·

(β) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, 
μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με 
άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 10 κράτη 
μέλη που αντιστοιχούν στο 30% του 
πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον 
από την 1η Ιουλίου 2014 ή από την 
ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι 
μεταγενέστερη·

(γ) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, 
μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με 
άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 14 κράτη 
μέλη που αντιστοιχούν στο 50% του 
πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον 
από την 1η Ιουλίου 2015 ή από την 
ημερομηνία κοινοποίησης, όποια είναι 
μεταγενέστερη·

(δ) ο πάροχος περιαγωγής εξασφαλίζει, 
μέσω οικείων δικτύων ή βάσει διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής με 
άλλους παρόχους περιαγωγής, ότι 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 
στοιχείο α) σε τουλάχιστον σε 17 κράτη 
μέλη που αντιστοιχούν στο 70% του 
πληθυσμού της Ένωσης, τουλάχιστον 
από την 1η Ιουλίου 2016·

Όταν ο πάροχος περιαγωγής που 
υπάγεται στο παρόν άρθρο κοινοποιεί την 
ιδία του δήλωση και κάθε συναφή διμερή 
ή πολυμερή συμφωνία περιαγωγής στην 
υπηρεσία του BEREC δυνάμει του 
στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου και, ως 
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εκ τούτου εμπίπτει στην παρούσα 
παράγραφο, ο κοινοποιούμενος πάροχος 
περιαγωγής και κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος κατά την έννοια του στοιχείου β) 
δεσμεύεται χωριστά να συμμορφωθεί με
τις αντίστοιχες δεσμεύσεις του με τους 
όρους της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
τουλάχιστον έως την 1η Ιουλίου 2018.

8. Οι πάροχοι περιαγωγής 
διαπραγματεύονται με καλή πίστη τις 
ρυθμίσεις για τη σύναψη διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών περιαγωγής, με 
δίκαιους και λογικούς όρους και 
λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο βάσει του 
οποίου μια τέτοια συμφωνία με άλλους 
παρόχους περιαγωγής πρέπει να επιτρέπει 
την εικονική επέκταση της κάλυψης του 
οικείου δικτύου και τη βιώσιμη παροχή, 
από τον κάθε πάροχο περιαγωγής που 
υπάγεται στο παρόν άρθρο, ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στο ίδιο 
επίπεδο τιμών με εκείνο των αντίστοιχων 
εγχώριων υπηρεσιών κινητών 
επικοινωνιών τους.

9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο α), μετά την 1η Ιουλίου 2016, 
το παρόν άρθρο εφαρμόζεται παρόχους 
περιαγωγής υπαγόμενους στο παρόν 
άρθρο, όταν οι εν λόγω πάροχοι 
περιαγωγής αποδεικνύουν ότι έχουν 
προσπαθήσει με καλή πίστη να συνάψουν 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
περιαγωγής βάσει δίκαιων και λογικών 
όρων σε όλα τα κράτη μέλη όπου δεν 
πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 και δεν έχουν καταφέρει 
να εξασφαλίζουν καμία διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία περιαγωγής με 
πάροχο περιαγωγής σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμμορφώνονται με την ελάχιστη κάλυψη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 
στοιχείο β), καθώς και με όλες τις 
σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι 
περιαγωγής που υπάγονται στο παρόν 
άρθρο εξακολουθούν να προσπαθούν να 
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ορίσουν λογικούς όρους για την σύναψη 
συμφωνίας περιαγωγής με πάροχο 
περιαγωγής από οποιοδήποτε μη 
εκπροσωπούμενο κράτος μέλος.

10. Όταν ένας εναλλακτικός πάροχος 
περιαγωγής έχει ήδη χορηγήσει 
πρόσβαση στους πελάτες ενός εγχώριου 
παρόχου δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 και έχει ήδη κάνει τις 
απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου να 
παρέχει υπηρεσίες στους εν λόγω πελάτες, 
το άρθρο 4 παράγραφος 7 δεν 
εφαρμόζεται στον εν λόγω εγχώριο 
πάροχο κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου τριών ετών. Η μεταβατική 
περίοδος ισχύει με την επιφύλαξη της 
ανάγκης συμμόρφωσης με οποιαδήποτε 
μεγαλύτερη συμβατική περίοδο που 
συμφωνείται με τον εναλλακτικό πάροχο 
περιαγωγής.

11. Το παρόν άρθρο ισχύει με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των 
ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού 
στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 
περιαγωγής.»

(5) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής:

(a) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

ʻ2. Από 1ης Ιουλίου 2013, το τέλος 
λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την 
ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων που 
μπορεί να επιβάλει ο πάροχος περιαγωγής 
στον πελάτη περιαγωγής για την παροχή 
ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής 
μπορεί να διαφέρει για κάθε κλήση 
περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,24 
ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 
εξερχόμενη κλήση ή τα 0,07 ευρώ ανά 
λεπτό για οιαδήποτε εισερχόμενη κλήση. 
Το μέγιστο τέλος λιανικής για 
εξερχόμενες κλήσεις μειώνεται σε 0,19 
ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Από 
1ης Ιουλίου 2014, οι πάροχοι περιαγωγής 
δεν επιβάλλουν κανέναν τέλος στους 
πελάτες περιαγωγής για εισερχόμενες 
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κλήσεις, με την επιφύλαξη μέτρων που 
λαμβάνονται για την αποφυγή 
αντικανονικής ή δόλιας χρήσης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω 
μέγιστα τέλη λιανικής για την 
ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2017.»

(β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει ανά 
δευτερόλεπτο τους οικείους πελάτες 
περιαγωγής για την παροχή οιασδήποτε 
ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής στην 
οποία εφαρμόζεται ευρωχρέωση 
φωνητικών κλήσεων.»

(6) Στο άρθρο 14 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1a. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το 
ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α 
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση των κλήσεων και 
μηνυμάτων SMS έχει φτάσει στο όριο 
εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα 
παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 
βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για 
τις εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις και 
για την αποστολή μηνυμάτων SMS χωρίς 
εφαρμογή του τιμολογίου ή του πακέτου 
εγχώριων υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.»

(7) Στο άρθρο 15 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2a. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το 
ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 
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εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α 
παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 
ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 
η κατανάλωση δεδομένων έχει φτάσει 
στο όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα 
παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 
βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες 
τιμολογιακής φύσης για τις χρεώσεις των 
υπηρεσιών περιαγωγής που ισχύουν για 
τα δεδομένα περιαγωγής χωρίς εφαρμογή 
του τιμολογίου ή του πακέτου εγχώριων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 3 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής που 
καταναλώνονται χωρίς εφαρμογή των 
τιμολογίων ή των πακέτων εγχώριων 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 
4α παράγραφος 2.»

(8) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

(a) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:

(i) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 
του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο την 
31η Δεκεμβρίου 2016.»

(ii) Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«(ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μέτρων που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 και του 
εναλλακτικού καθεστώτος που 
προβλέπεται στο άρθρο 4α έχει παραγάγει 
αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
για υπηρεσίες περιαγωγής, στον βαθμό 
που δεν υφίσταται ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ τιμών περιαγωγής και εγχώριων 
τιμών·»

(iii) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
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θ):

«(i) την έκταση, κατά περίπτωση, που η 
εξέλιξη των εγχώριων τιμών λιανικής 
επηρεάζεται κατά παρατηρήσιμο τρόπο 
από την εφαρμογή του τιμολογίου 
εγχώριας υπηρεσίας από τους παρόχους 
περιαγωγής σε αμφότερες τις εγχώριες 
και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 
περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση.»

(β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως 
εξής:

(i) Η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν από την έκθεση προκύψει ότι οι 
τιμολογιακές επιλογές, υπό τις οποίες το 
τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 
εφαρμόζεται τόσο στις εγχώριες όσο και 
στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 
δεν παρέχονται σε όλα τα πακέτα 
λιανικής για εύλογη χρήση από έναν 
τουλάχιστον πάροχο σε κάθε κράτος 
μέλος ή ότι οι προσφορές των 
εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής δεν 
έχουν καταστήσει εύκολα διαθέσιμα 
στους καταναλωτές ουσιαστικά παρόμοια 
τιμολόγια περιαγωγής λιανικής σε 
ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατά την ίδια ημερομηνία 
κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης και την 
αποφυγή διαφοροποιήσεων μεταξύ 
εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων 
περιαγωγής στην εσωτερική αγορά.»

(ii) Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«(δ) αλλαγή της διάρκειας ή μείωση του 
επιπέδου των μέγιστων τελών που 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 και 12 με 
σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας όλων 
των παρόχων περιαγωγής να 
καταστήσουν διαθέσιμες στα αντίστοιχα 
πακέτα λιανικής τους, για εύλογη χρήση, 
τιμολογιακές επιλογές στο πλαίσιο των 
οποίων το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων 
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υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις 
εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις 
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 
ωσάν οι τελευταίες να καταναλώνονταν 
στο εγχώριο δίκτυο.»

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 531/2012 στην παρούσα συγκυρία θα έθετε σε κίνδυνο 
τον σχεδιασμό και την ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να 
γίνει καμία ενέργεια μέχρι η Επιτροπή να ολοκληρώσει την αναθεώρηση λειτουργίας του εν 
λόγω κανονισμού, όπως ορίζει το άρθρο 19 του κανονισμού.
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