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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών επικοινωνιών με το 
να δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
Ένωση βάσει μιας ενιαίας ενωσιακής αδειοδότησης και, ως εκ τούτου, με ελάχιστα 
διοικητικά εμπόδια. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του τόσο για την 
πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην εναρμόνιση των δικαιωμάτων των τελικών 
χρηστών (ως προς την ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο) όσο και για τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για την εναρμόνιση των τρόπων με τους οποίους οι πάροχοι ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προσφέρουν, για την συμπερίληψη 
των πληροφοριών αυτών στις συμβάσεις, καθώς και για τους τρόπους αλλαγής παρόχου και 
για τα τέλη χρέωσης των υπηρεσιών περιαγωγής. 

Κατά την άποψη του συντάκτη της παρούσας γνωμοδότησης, η προσήλωση στις αρχές περί 
απορρήτου των επικοινωνιών, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί καίριο συστατικό στοιχείο για να οικοδομηθεί η πίστη των 
καταναλωτών και η εμπιστοσύνη τους στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που παρέχονται στην 
ΕΕ και, άρα, η επιτυχία του εγχειρήματος που αυτές συνιστούν. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να 
αισθάνονται σίγουροι ότι τα δικαιώματα αυτά γίνονται σεβαστά οποτεδήποτε κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ότι οποιαδήποτε η παρεμβολή 
σε αυτά τα δικαιώματα είναι αναλογική και αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ένας σαφώς 
οριοθετημένος νόμιμος σκοπός. 

Η ανά χείρας γνωμοδότηση επικεντρώνεται συνεπώς σε εκείνες τις πτυχές της πρότασης που 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδομένων, καθώς και στο απόρρητο των επικοινωνιών. 

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση της αρχής της δικτυακής 
ουδετερότητας στον κανονισμό και υπογραμμίζει συνεπώς ότι οποιαδήποτε επιτρεπόμενα 
βάσει της πρότασης μέτρα έχουν επιπτώσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και 
της ιδιωτικής ζωής των τελικών χρηστών πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την 
διαφάνεια, την αυστηρά καθορισμένη αναλογικότητα και την αναγκαιότητά τους.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.



PE523.069v03-00 4/30 AD\1020266EL.doc

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
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 

(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 μπορεί να παρεμποδίσει
την ανάπτυξη υπηρεσιών που, για την 
επαρκή λειτουργία τους, βασίζονται στην
εν λόγω καθορισμένη ποιότητα. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητο να υπάρχει
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
ρητρών που θα διασφαλίζουν ότι η 
βελτιωμένη ποιότητα δεν είναι 
ταυτόσημη λειτουργικά ούτε λειτουργεί σε 
βάρος της επίδοσης, της προσιτότητας ή 
της ποιότητας των υπηρεσιών διαδικτύου 
ούτε υπονομεύει τον ανταγωνισμό, την 
καινοτομία και τη δικτυακή 
ουδετερότητα.
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απαιτείται, η δυνατότητα διασυνοριακής 
παροχής από τις οικείες επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 2

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 
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 
κυκλοφορίας 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.

(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.
Βασικός κινητήριος μοχλός της άνευ 
προηγουμένου καινοτομίας και 
οικονομικής δραστηριότητας στην 
ψηφιακή εποχή υπήρξε το γεγονός ότι το 
σύνολο της κίνησης στο διαδίκτυο έτυχε 
ισότιμης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις, 
περιορισμούς ή παρεμβολές, 
ανεξαρτήτως του αποστολέα, του 
παραλήπτη, της μορφής, του 
περιεχομένου, της συσκευής, της 
υπηρεσίας ή της εφαρμογής, σύμφωνα με 
την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας. 
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. Η εν λόγω δυνατότητα 
διασφαλίζεται με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
αντιμετωπίζουν ισότιμα όλα τα είδη 
κίνησης. 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 και 
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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 
κυκλοφορίας που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
Οι τάσεις αυτές απαιτούν σαφείς κανόνες
για την ενσωμάτωση της αρχής της 
δικτυακής ουδετερότητας στη νομοθεσία
σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό τη 
διατήρηση του ανοικτού διαδικτύου και 
την αποφυγή του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς που οφείλεται στα 
μέτρα των επιμέρους κρατών μελών.
Πράγματι, όπως δηλώνεται στο ψήφισμα 
2011/2866 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το 
ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή 
ουδετερότητα στην Ευρώπη, ο ανοικτός 
χαρακτήρας του Διαδικτύου αποτέλεσε 
καθοριστική κινητήρια δύναμη της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας –γεγονός που έχει 
οδηγήσει σε θεαματική ανάπτυξη των 
διαδικτυακών εφαρμογών, του 
περιεχομένου και των υπηρεσιών– και, 
κατά συνέπεια, της ανάπτυξης της 
προσφοράς και ζήτησης περιεχομένου και 
υπηρεσιών, ενώ το κατέστησε ζωτικά 
σημαντικό παράγοντα επιτάχυνσης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας γνώσεων, ιδεών 
και πληροφοριών, μεταξύ άλλων σε χώρες 
όπου η πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης είναι περιορισμένη·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ.

(46) Η ελευθερία των τελικών χρηστών να 
έχουν πρόσβαση και να διανέμουν 
πληροφορίες και νόμιμο περιεχόμενο, να 
εκτελούν εφαρμογές και να χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες της επιλογής τους υπόκειται 
στην τήρηση του ενωσιακού δικαίου και 
του συμβατού εθνικού δικαίου. Ο παρών 
κανονισμός καθορίζει τα όρια για τυχόν 
περιορισμούς της εν λόγω ελευθερίας από 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό, αλλά με την 
επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και του άρθρου 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
και του άρθρου 15 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ, οι οποίες θέτουν όρια στα 
μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας των 
δεδομένων με γνώμονα την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει, μέσα σε συμβατικά 
συμφωνημένα όρια σχετικά με τον όγκο 
και τις ταχύτητες των δεδομένων για τις 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, να 
μην εμποδίζουν, επιβραδύνουν, 
υποβαθμίζουν ή εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή ειδικών 
κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για έναν 
περιορισμένο αριθμό εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, αναλογικά 

(47) Σε ένα ανοικτό διαδίκτυο, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό πρέπει να μην εμποδίζουν, 
επιβραδύνουν, υποβαθμίζουν ή εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένου 
περιεχομένου, εφαρμογών ή υπηρεσιών ή 
ειδικών κατηγοριών αυτών, παρά μόνο για 
έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικά
εύλογων, σαφώς καθορισμένων και μη 
εμπορικά υποκινούμενων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να είναι διαφανή, απολύτως 
αναγκαία, αναλογικά και αμερόληπτα. Ο 
μετριασμός των επιπτώσεων της 
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και αμερόληπτα. Η εύλογη διαχείριση της 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει την πρόληψη 
ή την παρακώλυση σοβαρών 
εγκλημάτων, όπως εθελοντικές ενέργειες 
των παρόχων υπηρεσιών με στόχο την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης και 
διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

συμφόρησης του δικτύου πρέπει να 
θεωρείται εύλογος, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συμφόρηση του δικτύου εμφανίζεται 
μόνο προσωρινά ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις.

Τροπολογία 5

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 
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 

(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 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό θα μπορούσε να 
τονώσει την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και αναμένεται να 
διαδραματίσει κάποιο 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.
Τούτο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 
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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.

παρεμποδίζει την ανάπτυξη του 
διαδικτύου ούτε την αρχή της δικτυακής 
ουδετερότητας. 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 τα εν 
λόγω καθορισμένα επίπεδα των 
χαρακτηριστικών ποιότητας είναι 
τεχνικώς αναγκαία για τη 
λειτουργικότητα της υπηρεσίας και οι 
συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζουν την
ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο.

Τροπολογία 6

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 
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 

(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 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό και 
τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, άνευ 
διακρίσεων υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι οποίες δεν επηρεάζονται από 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
θεσπίσουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και 
προσφυγής για τους τελικούς χρήστες που 
υφίστανται διακρίσεις, περιορισμούς ή 
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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.

παρεμβολές στο διαδικτυακό 
περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τις 
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 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.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58 α) Η αναφερόμενη στον κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων 
σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα οφείλει να συμμορφώνεται με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την 
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προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1α, η 
οποία διέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τον κανονισμό αυτό και υπό την εποπτεία 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και συγκεκριμένα των ανεξάρτητων 
δημόσιων αρχών που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, καθώς και με την οδηγία 
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 επικοινωνιών1β.

________________
1α Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 
281 της 23.11.1995, σ. 31).
1β Οδηγία 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 (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58 β) Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται 
στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και την επίτευξη μιας 
συνδεδεμένης ηπείρου θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1α

__________________
1α ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1

Τροπολογία 9Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Ο παρών κανονισμός τηρεί τις 
αρχές και τις διατάξεις της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) να διασφαλίζουν την ισότιμη 
διαχείριση του συνόλου της κίνησης στο 
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διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, 
περιορισμούς ή παρεμβολές, 
ανεξαρτήτως του αποστολέα, του 
παραλήπτη, της μορφής, του 
περιεχομένου, της συσκευής, της 
υπηρεσίας ή της εφαρμογής·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 
οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 12

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
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) «δικτυακή ουδετερότητα»: η αρχή 
βάσει της οποίας το σύνολο της κίνησης 
του διαδικτύου αντιμετωπίζεται ισότιμα, 
χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή 
παρεμβολές, ανεξαρτήτως του 
αποστολέα, του παραλήπτη, της μορφής, 
του περιεχομένου, της συσκευής, της 
υπηρεσίας ή της εφαρμογής·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: 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 
αγορά ούτε χρησιμοποιείται ευρέως ως 
υποκατάστατο της υπηρεσίας πρόσβασης 
στο διαδίκτυο·

(15) «εξειδικευμένη υπηρεσία»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
λειτουργεί εντός κλειστών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούν το διαδικτυακό 
πρωτόκολλο με αυστηρό έλεγχο εισόδου
και η οποία δεν διατίθεται στην αγορά ούτε 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της 
υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο ούτε 
είναι λειτουργικά πανομοιότυπη με 
υπηρεσία διαθέσιμη μέσω της ανοικτής 
στο κοινό υπηρεσίας πρόσβασης στο 
διαδίκτυο·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. 
Ανεξαρτήτως της μορφής (έντυπης ή 
ηλεκτρονικής) του μητρώου που θα 
επιλέξει η υπηρεσία του BEREC, οφείλει 
η τελευταία να εφαρμόσει επαρκή μέτρα 
ασφαλείας κατά τη συντήρηση του 
μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Επιπλέον, η υπηρεσία του BEREC
οφείλει να παρέχει στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι οποίες μπορούν να 
διατίθενται μέσω της ρυθμιστικής αρχής 
του κράτους μέλους της έδρας του 
παρόχου.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) πλήρης τήρηση των κανόνων 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και 
της ακεραιότητας των δικτύων και της 
διαφάνειας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αρχή της 
δικτυακής ουδετερότητας και δεν 
προβαίνουν σε διακρίσεις με βάση το 
περιεχόμενο, την εφαρμογή ή την 
υπηρεσία ή συγκεκριμένες κατηγορίες 
αυτών, οι τελικοί χρήστες έχουν το 
δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τους 
όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες, υπό 
τον όρο ότι δίνουν ελεύθερα και ρητά την 
εν επιγνώσει συγκατάθεσή τους.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τελικοί χρήστες έχουν επίσης το 
δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες με 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό ή με παρόχους 
περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 
για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
με βελτιωμένη ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Όταν συνάπτονται τέτοιου 
είδους συμφωνίες με πάροχο υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο εν λόγω 
πάροχος διασφαλίζει ότι η βελτιωμένη 
ποιότητα της υπηρεσίας δεν αποβαίνει εις 
βάρος της επίδοσης, της προσιτότητας ή 
της ποιότητας των υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
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την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη διευκόλυνση της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τελικούς 
χρήστες, οι πάροχοι περιεχομένου, 
εφαρμογών και υπηρεσιών, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στο κοινό δύνανται να συνάπτουν 
συμφωνίες μεταξύ τους για τη μετάδοση 
των σχετικών όγκων δεδομένων ή κίνησης, 
εντός κλειστών δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ως εξειδικευμένων 
υπηρεσιών με καθορισμένη ποιότητα 
υπηρεσιών ή αποκλειστική χωρητικότητα, 
που δεν είναι λειτουργικώς 
πανομοιότυπες με υπηρεσίες που 
διατίθενται μέσω της ανοικτής στο κοινό 
υπηρεσίας 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 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των συμβατικά 
συμφωνημένων όγκων δεδομένων ή 

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

πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν περιορίζουν
τα δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 παρεμποδίζοντας, 
επιβραδύνοντας, υποβαθμίζοντας, 
τροποποιώντας ή εισάγοντας διακρίσεις 
έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εφαρμογών ή υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών αυτών, εκτός από ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις όπου είναι απολύτως
αναγκαία η εφαρμογή εύλογων μέτρων 
διαχείρισης της κίνησης. Τα εύλογα μέτρα 
διαχείρισης της κίνησης είναι διαφανή, 
αμερόληπτα, απολύτως αναλογικά, 
υποκείμενα σε σαφείς, κατανοητούς και
προσβάσιμους μηχανισμούς προσφυγής 
και απαραίτητα για τα εξής:

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την παροχή σαφών και 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με 
τις μεθόδους εποπτείας της επικοινωνίας 
που επιτρέπονται·

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 23 παράγραφος 5 της πρότασης προβλέπονται "εύλογα μέτρα διαχείρισης της 
κίνησης" βάσει των οποίων οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορούν να 
παρέμβουν στην κυκλοφορία παρεμποδίζοντας, επιβραδύνοντας, υποβαθμίζοντας ή εισάγοντας 
διακρίσεις έναντι συγκεκριμένου περιεχομένου αλλά δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 
μεθόδους εποπτείας της επικοινωνίας που διέπουν τα εν λόγω μέτρα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι τελικοί χρήστες να αισθάνονται σίγουροι σχετικά με την προστασία των δεδομένων και 
τον αντίκτυπο επί της ιδιωτικής ζωής που θα έχουν τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης, οφείλει 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες 
μεθόδους εποπτείας της επικοινωνίας.

Τροπολογία 28

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

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) την αποτροπή της μετάδοσης 
ανεπίκλητων επικοινωνιών για σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώθησης σε 
χρήστες που έχουν δώσει, κατόπιν 
ενημέρωσης, την ελεύθερη και ρητή
συγκατάθεσή τους εκ των προτέρων για 
την εφαρμογή παρόμοιων περιοριστικών 
μέτρων· η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει 
να γίνεται εν επιγνώσει, να είναι, 
συγκεκριμένη και μη επιδεχόμενη 
παρερμηνείας και να δίνεται αυτοβούλως·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – 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) τον μετριασμό των επιπτώσεων 
προσωρινής και έκτακτης συμφόρησης 
δικτύου, πρωτίστως μέσω μέτρων 
ανεξάρτητων εφαρμογής, εφόσον το 
σύνολο της κίνησης αντιμετωπίζεται
ισότιμα.
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Τροπολογία 31

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 
συνεπάγεται μόνο την επεξεργασία 
δεδομένων που είναι απαραίτητη και 
αναλογική για την επίτευξη των σκοπών 
που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο. Κατά συνέπεια, όλες οι 
τεχνικές ελέγχου, φιλτραρίσματος ή 
ανάλυσης δεδομένων είναι σύμφωνες με 
τη νομοθεσία της Ένωσης περί 
ιδιωτικότητας και προστασίας των 
δεδομένων. Εξ ορισμού, οι τεχνικές αυτές 
εξετάζουν μόνο τις πληροφορίες του 
συλλέκτη. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία 
του περιεχομένου της επικοινωνίας κατά 
τη διαβίβαση για τους εν λόγω σκοπούς. 
Σε καμία περίπτωση δεν τυγχάνουν 
επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένα όπως 
εκείνα που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
παρακολουθούν στενά και διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική δυνατότητα των 
τελικών χρηστών να επωφελούνται από τις 
ελευθερίες που προβλέπονται στο άρθρο 
23 παράγραφοι 1 και 2, τη συμμόρφωση με 
το άρθρο 23 παράγραφος 5 και το άρθρο 2 
παράγραφος 15, και τη συνεχή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με
την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας, 
και με επίπεδο ποιότητας που 
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υπηρεσίες. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές, παρακολουθούν 
επίσης τις επιπτώσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών στην πολιτιστική 
ποικιλομορφία και την καινοτομία. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τον
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) 
για την παρακολούθηση και τα πορίσματά 
τους.

αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και οι οποίες δεν εμποδίζονται 
από εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε 
συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές και αρχές προστασίας δεδομένων
παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία και την 
καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην 
Επιτροπή, στον φορέα ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (BEREC) και στο κοινό για 
την παρακολούθηση και τα πορίσματά 
τους. Η εν λόγω παρακολούθηση πρέπει 
να συμμορφώνεται με την αρχή της 
προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών και δεν πρέπει να 
συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν σαφείς και κατανοητούς 
μηχανισμούς κοινοποίησης και 
προσφυγής για τους τελικούς χρήστες που 
υπόκεινται σε διακρίσεις, περιορισμό, 
παρεμβολή, αποκλεισμό ή στραγγαλισμό 
του διαδικτυακού περιεχομένου, 
υπηρεσιών ή εφαρμογών.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
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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.

3. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
διαβούλευσης με τον BEREC και άλλους 
ενδιαφερομένους φορείς, 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.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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· 

(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 επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαμβάνονται σε έναν τέτοιο κατάλογο 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ προβλέπεται ότι οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται 
σχετικά με τους σκοπούς των εν λόγω καταλόγων, καθώς και σχετικά με οποιεσδήποτε 
περαιτέρω δυνατότητες χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων που βασίζονται σε 
λειτουργίες αναζήτησης που παρέχει ο κατάλογος.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) την ενημέρωση σχετικά με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 
1 σημείο ι) μέτρα και σχετικά με τον 
ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στην ιδιωτική 
ζωή και στην προστασία των δεδομένων 
των τελικών χρηστών.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στο κοινό προσφέρουν στους 
τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν χωρίς χρέωση τη λήψη 
αναλυτικών λογαριασμών, υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως σεβαστό 
το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής των καλούντων χρηστών και των 
καλουμένων συνδρομητών.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (EΕ) αριθ. 531/2012
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 6α

Κατάργηση των τελών περιαγωγής

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

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

Τροπολογία 41

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

"1. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, 
την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός 
δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει 
στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για 
την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης 
περιαγωγής με προέλευση από αυτό το 
δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, 
διαβίβασης και τερματισμού, δεν 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2.

2. Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε 
φορέων και υπολογίζεται βάσει 
δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου 
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί 
μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής 
της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, 

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

όπως προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η 
ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής δεν 
υπερβαίνει τα 0,10 EUR την 1η Ιουλίου 
2013 και μειώνεται σε 0,03 EUR την 1η 
Ιουλίου 2014, σε 0,02 EUR την 1η Ιουλίου 
2015 και σε 0,01 EUR την 1η Ιουλίου 
2016.»

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ASQ 

διαγράφεται

Στοιχεία δικτύου και σχετικές 



AD\1020266EL.doc 29/30 PE523.069v03-00

EL

πληροφορίες

- Περιγραφή του προϊόντος 
συνδετικότητας που παρέχεται σε 
σταθερό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων
των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
θέσπισης οποιωνδήποτε σχετικών 
προτύπων.

Λειτουργίες του δικτύου:

– σύμβαση συνδετικότητας που 
διασφαλίζει την διατερματική ποιότητα 
της υπηρεσίας, βάσει κοινών 
προδιαγεγραμμένων παραμέτρων που 
επιτρέπουν την παροχή τουλάχιστον των 
ακόλουθων κατηγοριών υπηρεσιών:

– φωνητικών κλήσεων και 
εικονοκλήσεων,

– εκπομπής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου·  και

– εφαρμογών καθοριστικής σημασίας για 
τα δεδομένα.
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