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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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Σελίδα 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 

1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2013)0627), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C7-0267/2013), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πρόταση Πρόταση 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και την επίτευξη μιας 

συνδεδεμένης ηπείρου και για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 

2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των 

κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και 

(EΕ) αριθ. 531/2012 

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την 

ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 

2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) 

αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012, 

καθώς και της απόφασης 243/2012/ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όλες 

τις πηγές ανάπτυξης για να βγει από την 

κρίση, να δημιουργήσει θέσεις 

απασχόλησης και να ανακτήσει την 

ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η 

αποκατάσταση της ανάπτυξης και η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

Ένωση. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του 2013 τόνισε τη σημασία της ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς για την ανάπτυξη και 

ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνιών το συντομότερο δυνατόν. 

Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και με την παρούσα 

πρόσκληση, ο παρών κανονισμός 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη 

συμπλήρωση και την προσαρμογή του 

υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της 

Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

(1) Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όλες 

τις πηγές ανάπτυξης για να βγει από την 

κρίση, να δημιουργήσει θέσεις 

απασχόλησης και να ανακτήσει την 

ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η 

αποκατάσταση της ανάπτυξης και η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

Ένωση. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του 2013 τόνισε τη σημασία της ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς για την ανάπτυξη και 

ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών 

και επικοινωνιών το συντομότερο δυνατόν. 

Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και με την παρούσα 

πρόσκληση, ο παρών κανονισμός έχει ως 

στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας 

ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, με τη συμπλήρωση και την 

προσαρμογή του υφιστάμενου 

κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες από ορισμένες 

απόψεις, και με τον καθορισμό του 
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γενικού περιεχομένου, του στόχου και του 

χρόνου της προσεχούς αναθεώρησης του 

παρόντος πλαισίου 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σε μια απρόσκοπτη ενιαία αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ελεύθερη 

παροχή δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 

πελάτη στην Ένωση καθώς και το 

δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 

την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 

στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 

να μην παρεμποδίζονται από τον 

κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 

εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 

κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι 

υφίστανται εθνικά και όχι πανενωσιακά 

καθεστώτα γενικής αδειοδότησης, εθνικά 

συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 

διαφορές στα προϊόντα πρόσβασης που 

διατίθενται στους παρόχους 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διάφορα 

κράτη μέλη, καθώς και διαφορετικές 

δέσμες κανόνων για τους καταναλωτές 

κάθε τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

κανόνες της Ένωσης ορίζουν απλώς τη 

βασική κατεύθυνση και συχνά 

εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους σε 

κάθε κράτος μέλος. 

(3) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

κάθε πελάτη στην Ένωση καθώς και το 

δικαίωμα κάθε τελικού χρήστη να επιλέγει 

την καλύτερη προσφορά που διατίθεται 

στην αγορά πρέπει να διασφαλίζονται και 

να μην παρεμποδίζονται από τον 

κατακερματισμό των αγορών με βάση τα 

εθνικά σύνορα. Το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

δεν αντιμετωπίζει πλήρως τον 

κατακερματισμό αυτό, δεδομένου ότι στα 

κράτη μέλη υφίστανται αποκλίσεις όσον 

αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος 

γενικής αδειοδότησης και τα εθνικά 

συστήματα εκχώρησης ραδιοφάσματος, 

και διαφορετικές δέσμες κανόνων για τους 

καταναλωτές κάθε τομέα Για παράδειγμα, 

ενώ η οδηγία για την αδειοδότηση 

περιορίζει τον τύπο των πληροφοριών 

που μπορεί να απαιτούνται, 12 κράτη 

μέλη ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες, 

όπως η κατηγοριοποίηση των τύπων των 

σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, η 

γεωγραφική εμβέλεια της 

δραστηριότητας, η αγορά στόχου, η 

επιχειρηματική διάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 

των μετόχων και των δικών τους 

μετόχων, η πιστοποίηση από το εμπορικό 

επιμελητήριο, και το ποινικό μητρώο του 

εκπροσώπου της επιχείρησης. Πρόσθετες 

απαιτήσεις όπως οι ανωτέρω, 
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υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης 

αυστηρής στάσης εκ μέρους της 

Επιτροπής όσον αφορά τις διαδικασίες 

επί παραβάσει.  

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 

προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 

και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 

δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 

προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 

της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να συμβάλει στην 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 

ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, 

που καθορίζονται στο ψηφιακό 

θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 

διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 

αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 

συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 

συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 

κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

(4) Μια πραγματικά ενιαία αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να 

προάγει τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις 

και την καινοτομία σε νέα και ενισχυμένα 

δίκτυα και υπηρεσίες μέσα από την 

προώθηση της ενοποίησης της αγοράς και 

της προσφοράς διασυνοριακών υπηρεσιών, 

και θα πρέπει να περιορίζει στο ελάχιστο 

τον περιττό κανονιστικό φόρτο για τις 

επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει να 

συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων 

στόχων για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής 

ταχύτητας, που καθορίζονται στο ψηφιακό 

θεματολόγιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη 

διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών πρέπει με τη σειρά της να 

αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και την ποικιλία του περιεχομένου, και να 

συμβάλει στην εδαφική και κοινωνική 

συνοχή, καθώς και στη διευκόλυνση της 

κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 

ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 

ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 

εξοπλισμού στην ΕΕ, οι πάροχοι 

περιεχομένου και εφαρμογών, καθώς και η 

ευρύτερη οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως ο 

τραπεζικός, ο τομέας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της εφοδιαστικής, 

του λιανικού εμπορίου, της ενέργειας και 

των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 

βασίζονται στη συνδετικότητα για την 

ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 

μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 

υπολογιστικού νέφους καθολικής 

παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 

και δυνατοτήτων για παροχή 

ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 

τμήματα μιας επιχείρησης. Οι δημόσιες 

διοικήσεις και ο τομέας της υγείας πρέπει 

να ωφεληθούν επίσης από την ευρύτερη 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλε-

διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η προσφορά 

πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών, 

και η πολιτιστική ποικιλομορφία 

γενικότερα, είναι δυνατόν επίσης να 

ενισχυθεί στην ενιαία αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Η σημασία που έχει για την 

ευρύτερη οικονομία και κοινωνία η 

παροχή συνδετικότητας μέσω δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

είναι τόσο μεγάλη ώστε να συνιστάται η 

αποφυγή αδικαιολόγητων τομεακών 

επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του εάν είναι 

κανονιστικές ή άλλες. 

(5) Τα οφέλη που προκύπτουν από μια 

ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

πρέπει να επεκταθούν στο ευρύτερο 

ψηφιακό οικοσύστημα, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές 

εξοπλισμού, οι πάροχοι περιεχομένου και 

εφαρμογών, καθώς και η ευρύτερη 

οικονομία, συμπεριλαμβανομένων τομέων 

όπως η εκπαίδευση, ο τραπεζικός, ο 

τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, της 

εφοδιαστικής, του λιανικού εμπορίου, της 

ενέργειας και των μεταφορών, τομείς οι 

οποίοι βασίζονται στη συνδετικότητα για 

την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, 

μέσω, για παράδειγμα, εφαρμογών 

υπολογιστικού νέφους καθολικής 

παρουσίας, συνδεδεμένων αντικειμένων 

και δυνατοτήτων για παροχή 

ενοποιημένων υπηρεσιών σε διαφορετικά 

τμήματα μιας επιχείρησης. Οι πολίτες, οι 

δημόσιες διοικήσεις και ο τομέας της 

υγείας πρέπει να ωφεληθούν επίσης από 

την ευρύτερη διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

ηλε-διακυβέρνησης και ηλ-υγείας. Η 

προσφορά πολιτιστικού περιεχομένου και 

υπηρεσιών, και η πολιτιστική 

ποικιλομορφία γενικότερα, είναι δυνατόν 

επίσης να ενισχυθεί στην ενιαία αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η σημασία 

που έχει για την ευρύτερη οικονομία και 

κοινωνία η παροχή επικοινωνιών μέσω 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών είναι τόσο μεγάλη ώστε να 

συνιστάται η αποφυγή αδικαιολόγητων 

τομεακών επιβαρύνσεων, ανεξαρτήτως του 

εάν είναι κανονιστικές ή άλλες. 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέποντας 

δράσεις με γνώμονα τρεις ευρείς, 

αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, θα πρέπει 

να διασφαλίζει την ελευθερία παροχής 

υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 

διάφορα κράτη μέλη, με βάση την έννοια 

της ενιαίας αδειοδότησης της ΕΕ, η 

οποία θέτει σε εφαρμογή τις 

προϋποθέσεις για τη διασφάλιση 

μεγαλύτερης συνοχής και 

προβλεψιμότητας όσον αφορά το 

περιεχόμενο και την εφαρμογή του 

κανονισμού για τον συγκεκριμένο τομέα 

σε ολόκληρη την Ένωση. καταστεί 

δυνατή η πρόσβαση σε βασικές εισροές 

για τη διασυνοριακή παροχή δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

υπό περισσότερο συγκλίνοντες όρους και 

προϋποθέσεις, όχι μόνο για ασύρματες 

ευρυζωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες 

βασικό στοιχείο είναι το αδειοδοτημένο 

και μη ραδιοφάσμα, αλλά και για τη 

συνδετικότητα σταθερών γραμμών. 

Τρίτον, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

εναρμονίσει τους κανόνες για την 

προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 

των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 

ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 

συνθηκών και της οικοδόμησης της 

ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 

Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 

αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 

πληροφορίες, την καταγγελία των 

συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 

εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 

σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 

και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 

περαιτέρω προώθηση της ολοκλήρωσης  
της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών προβλέποντας δράσεις με 

γνώμονα τρεις ευρείς, αλληλένδετους 

άξονες. Πρώτον, θα πρέπει να 

κατοχυρώνει την ελευθερία παροχής 

υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε διασυνοριακό επίπεδο σε 

διάφορα κράτη μέλη, εναρμονίζοντας την 

εφαρμογή του καθεστώτος γενικής 

αδειοδότησης. Δεύτερον, είναι αναγκαίο 

να εξεταστούν οι όροι και οι διαδικασίες 

χορήγησης αδειών ραδιοφάσματος τόσο 

για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 

όσο και για τη χρήση του μη 

αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος. Τρίτον, 

ο παρών κανονισμός πρέπει να 

πραγματεύεται τους κανόνες για την 

προστασία των τελικών χρηστών, ιδίως 

των καταναλωτών, προς το συμφέρον της 

ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών 

συνθηκών και της οικοδόμησης της 

ψηφιακής εμπιστοσύνης των πολιτών. 

Αυτό περιλαμβάνει κανόνες για την 

αποφυγή διακρίσεων, τις συμβατικές 

πληροφορίες, την καταγγελία των 

συμβάσεων και την αλλαγή παρόχου, 

εκτός από τους κανόνες για την πρόσβαση 

σε διαδικτυακό περιεχόμενο, εφαρμογές 

και υπηρεσίες και για τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας, κανόνες οι οποίοι δεν 

προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 

αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 

απρόσκοπτη λειτουργία του 

οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 

κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 

Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 

στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 

συμβάλουν στην εμπέδωση της 

εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 
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προστατεύουν μόνο τους τελικούς χρήστες, 

αλλά ταυτόχρονα εγγυώνται τη 

απρόσκοπτη λειτουργία του 

οικοσυστήματος του διαδικτύου ως 

κινητήριας δύναμης της καινοτομίας. 

Επιπλέον, οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 

στον τομέα της περιαγωγής θα πρέπει να 

συμβάλουν στην εμπέδωση της 

εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών ώστε 

να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 

ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 

πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 

για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 

όρων εντός της Ένωσης. 

να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν 

ταξιδεύουν στην Ένωση, και με την 

πάροδο του χρόνου να καταστούν μοχλός 

για τη σύγκλιση των τιμών και άλλων 

όρων εντός της Ένωσης. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Επομένως, ο παρών κανονισμός 

συμπληρώνει το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο της Ένωσης (την οδηγία 

2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, την 

οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, την 

οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, την 

οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, την 

οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, την 

οδηγία 2002/77/ΕΚ19, καθώς και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου2! και την απόφαση 

αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου22) και τις ισχύουσες εθνικές 

νομοθεσίες που εκδίδονται σύμφωνα με το 

(7) Επομένως, ο παρών κανονισμός 

συμπληρώνει το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο της Ένωσης (την οδηγία 

2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, την 

οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, την 

οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, την 

οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, την 

οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, την 

οδηγία 2002/77/ΕΚ19, καθώς και τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου2! και την απόφαση 

αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου22) και τις ισχύουσες εθνικές 

νομοθεσίες που εκδίδονται σύμφωνα με το 



 

PE522.762v01-00 12/123 PR\1007625EL.doc 

EL 

δίκαιο της Ένωσης, θεσπίζοντας 

συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

τόσο για τους παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών όσο και για τους τελικούς 

χρήστες, επιφέροντας επακόλουθες 

τροποποιήσεις στις υφιστάμενες οδηγίες 

και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, 

προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

σύγκλιση καθώς και ορισμένες 

ουσιαστικές αλλαγές που συνάδουν με μια 

πιο ανταγωνιστική ενιαία αγορά. 

δίκαιο της Ένωσης, θεσπίζοντας, με 

στοχοθετημένα μέτρα, συγκεκριμένα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τους 

παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο 

και για τους τελικούς χρήστες, επιφέροντας 

επακόλουθες τροποποιήσεις στις 

υφιστάμενες οδηγίες και στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 531/2012, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση καθώς 

και ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές που 

συνάδουν με μια πιο ανταγωνιστική ενιαία 

αγορά. 

__________________ __________________ 

14 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, 

καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία 

για την πρόσβαση) (EE L 108 της 

24.4.2002, σ. 7). 

14 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, 

καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία 

για την πρόσβαση) (EE L 108 της 

24.4.2002, σ. 7). 

15 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 

21). 

15 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 

21). 

16 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(οδηγία πλαίσιο) (EE L 108 της 24.4.2002, 

σ. 33). 

16 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(οδηγία πλαίσιο) (EE L 108 της 24.4.2002, 

σ. 33). 

17 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική 

υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 

όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 

την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 

24.4.2002, σ. 51). 

17 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική 

υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 

όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 

την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 

24.4.2002, σ. 51). 

18 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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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 ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 

31.7.2002, σ. 37). 

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 ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 

31.7.2002, σ. 37). 

19 Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 

16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον 

ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 21). 

19 Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 

16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον 

ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 21). 

20 Regulation (EC) No 1211/2009 of the 

European Parliament and of the Council of 

25 November 2009 establishing the Body 

of European Regulators for Electronic 

Communications (BEREC) and the Office 

(OJ L 337, 18.12.2009, p. 1). 

20 Regulation (EC) No 1211/2009 of the 

European Parliament and of the Council of 

25 November 2009 establishing the Body 

of European Regulators for Electronic 

Communications (BEREC) and the Office 

(OJ L 337, 18.12.2009, p. 1). 

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 

την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 

της 30.6.2012, σ. 10). 

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 

την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 

της 30.6.2012, σ. 10). 

22 Απόφαση αριθ. 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, σ. 7). 

22 Απόφαση αριθ. 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, σ. 7). 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η παροχή διασυνοριακών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξακολουθεί 

να υπόκειται σε μεγαλύτερες 

(9) Με έναν βαθμό εναρμόνισης της 

γενικής αδειοδότησης, με τη συμμετοχή 

του BEREC ως αποδέκτη των 
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επιβαρύνσεις από εκείνες που 

περιορίζονται στα εθνικά σύνορα. 

Ειδικότερα, οι φορείς παροχής 

διασυνοριακών υπηρεσιών πρέπει ακόμα 

να ενημερώνουν και να καταβάλλουν τέλη 

στα επιμέρους κράτη μέλη υποδοχής. Οι 

κάτοχοι ενιαίας ενωσιακής άδειας πρέπει 

να υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστημα 

κοινοποίησης στο κράτος μέλος της 

κύριας έδρας τους (κράτος μέλος της 

έδρας), η οποία θα μειώσει τον 

διοικητικό φόρτο για τους 

διασυνοριακούς φορείς εκμετάλλευσης. Η 

ενιαία ενωσιακή αδειοδότηση πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που 

παρέχει ή προτίθεται να παράσχει 

υπηρεσίες και δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός 

κράτη μέλη, δίνοντάς της με τον τρόπο 

αυτόν το δικαίωμα να απολαμβάνει τα 

δικαιώματα που συνδέονται με την 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε 

κράτος μέλος, όπως ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό. Μια ενιαία ενωσιακή 

αδειοδότηση οποία θα καθορίζει το 

νομικό πλαίσιο που ισχύει για φορείς 

εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες 

μεταξύ κρατών μελών βάσει διαδικασίας 

γενικής άδειας στο κράτος μέλος της 

έδρας πρέπει να διασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών και δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

κοινοποιήσεων, θα εξασφαλιστεί 

περαιτέρω η αποτελεσματικότητα στην 

πράξη, της ελευθερίας για την παροχή 

υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση. 

Επιπλέον, η κοινοποίηση δεν είναι 

υποχρεωτική για την ένταξη στο 

καθεστώς γενικής αδειοδότησης, ούτε 

την απαιτούν όλα τα κράτη μέλη. 

Δεδομένου ότι μια απαίτηση 

κοινοποίησης αυξάνει τον διοικητικό 

φόρτο του φορέα εκμετάλλευσης, τα 

κράτη μέλη που απαιτούν κοινοποίηση θα 

πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι 

δικαιολογημένη, σύμφωνα με την 

πολιτική της Ένωσης για την εξάλειψη 

των περιττών διοικητικών φραγμών. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις 

απαιτήσεις αυτές και, όπου είναι 

σκόπιμο, να διαθέτει την εξουσία να τις 

καταργεί. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών 

ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μπορεί να λάβει διάφορες μορφές σε 

συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, 

όπως το είδος του δικτύου ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ο βαθμός των 

απαιτούμενων υλικών υποδομών ή ο 

αριθμός των συνδρομητών στα διάφορα 

κράτη μέλη. Η πρόθεση για διασυνοριακή 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή για λειτουργία δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

περισσότερα του ενός κράτη μέλη 

δύναται να αποδειχθεί με δραστηριότητες 

όπως η διαπραγμάτευση των συμφωνιών 

σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα σε 

ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ή η 

εμπορία μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, 

στη γλώσσα του ενδιαφερομένου κράτους 

μέλους. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

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 του παρόχου, ως 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

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 

άρθρου 7α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, 

προκειμένου να αποφεύγονται 

αδικαιολόγητες αποκλίσεις όσον αφορά 

τις υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους 

(15) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της 

Ένωσης, που παγιώνεται στα άρθρα 20 

και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τη νομολογία, η αρχή αυτή 

επιβάλλει να μην εξετάζονται με 

διαφορετικό τρόπο παρόμοιες 

καταστάσεις, ούτε να εξετάζονται με τον 

ίδιο τρόπο διαφορετικές καταστάσεις, 

εκτός αν μια τέτοια αντιμετώπιση 

δικαιολογείται αντικειμενικά. Είναι 

αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, σε 

παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει 

διάκριση στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

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.  
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ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε διάφορα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

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 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

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 

Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 

πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 

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 διαθεσιμότητα 

και την αποδοτική χρήση του 

(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, μολονότι μερικές 

περιοχές στην Ένωση είναι πολύ 

προηγμένες, τόσο σε σχέση με τους 

στόχους πολιτικής του ψηφιακού 

θεματολογίου για την Ευρώπη όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, άλλες περιοχές 

υπολείπονται. Τούτο οφείλεται, 

ειδικότερα, στον κατακερματισμό της 

ενωσιακής διαδικασίας που εφαρμόζεται 

προκειμένου να καταστεί το διαθέσιμο 

ραδιοφάσμα κατάλληλο για ασύρματη 

ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής 

ταχύτητας, γεγονός που υπονομεύει την 

επίτευξη των στόχων πολιτικής της 

Ένωσης στο σύνολό της. Η 

αποσπασματική διαδικασία έγκρισης και 

διάθεσης της ζώνης των 800 MHz για 

ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι σε 

περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη, 

είτε έχει εκχωρηθεί παρέκκλιση από την 

Επιτροπή είτε η διαδικασία δεν 

ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας που 

προβλέπει η απόφαση 243/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
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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. 

πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΠΠΡΦ)23, 

αποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα 

της δράσης, ακόμη και εντός του 

χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος ΠΠΡΦ. 

Καταδεικνύουν επίσης ότι η Επιτροπή 

πρέπει να ασκεί καλύτερα τις εξουσίες 

της, κάτι που έχει καθοριστική σημασία 
για την πιστή τήρηση των ενωσιακών 

μέτρων, και ότι είναι ουσιαστική η 

ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών. Οι αυστηρές ενέργειες της 

Επιτροπής για την επιβολή των μέτρων 

που έχει ήδη λάβει η Ένωση για την 

εναρμόνιση των όρων που αφορούν τη 

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, θα πρέπει να συμβάλλουν 

ήδη σημαντικά στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού. 

__________________ __________________ 

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. 

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). 

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). 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Η εμπορία και η μίσθωση 

ραδιοφάσματος εναρμονισμένου για 

ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 

αυξάνουν την ευελιξία και συντελούν στην 

αποτελεσματικότερη κατανομή των 

πόρων ραδιοφάσματος. Θα πρέπει 

συνεπώς να διευκολυνθούν και να 

προωθηθούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων 

εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δικαιώματα 

χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όσων 

έχουν ήδη εκχωρηθεί, καλύπτουν 

επαρκώς μεγάλη διάρκεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 

φορέων εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας ή των κοινοπραξιών φορέων 

εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, 

πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν 

συλλογικά την αποδοτική και προσιτή 

κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας 

της Ένωσης προς μακροπρόθεσμο όφελος 

των τελικών χρηστών, και, κατά συνέπεια, 

να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στα 

διάφορα κράτη μέλη με παρόμοιους όρους, 

διαδικασίες, κόστος, χρονοδιάγραμμα, 

διάρκεια όσον αφορά τις εναρμονισμένες 

ζώνες και με συμπληρωματικά πακέτα 

ραδιοφάσματος, όπως ο συνδυασμός 

χαμηλότερων και υψηλότερων συχνοτήτων 

για την κάλυψη πυκνοκατοικημένων και 

λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι 

πρωτοβουλίες που ευνοούν τον καλύτερο 

συντονισμό και συνοχή θα μπορούσαν να 

(19) Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρέπει να είναι σε θέση να 

οργανώνουν την αποδοτική και προσιτή 

κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας 

της Ένωσης προς μακροπρόθεσμο όφελος 

των τελικών χρηστών, και, κατά συνέπεια, 

να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στα 

διάφορα κράτη μέλη με παρόμοιους όρους, 

διαδικασίες, κόστος, χρονοδιάγραμμα, 

διάρκεια όσον αφορά τις εναρμονισμένες 

ζώνες και με συμπληρωματικά πακέτα 

ραδιοφάσματος, όπως ο συνδυασμός 

χαμηλότερων και υψηλότερων συχνοτήτων 

για την κάλυψη πυκνοκατοικημένων και 

λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι 

πρωτοβουλίες που ευνοούν τον καλύτερο 

συντονισμό και συνοχή θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν επίσης την προβλεψιμότητα 

του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα. 

Η προβλεψιμότητα αυτή θα ενισχυόταν 

ακόμη περισσότερο από μια σαφή πολιτική 
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ενισχύσουν επίσης την προβλεψιμότητα 

του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα. 

Η προβλεψιμότητα αυτή θα ενισχυόταν 

ακόμη περισσότερο από μια σαφή πολιτική 

υπέρ της μακροπρόθεσμης διάρκειας των 

δικαιωμάτων χρήσης που σχετίζονται με το 

ραδιοφάσμα, με την επιφύλαξη του επ’ 

αόριστον χαρακτήρα των εν λόγω 

δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και 

θα συνδεόταν με τη σειρά της με την 

εφαρμογή ρητών όρων όσον αφορά τη 

μεταβίβαση, τη μίσθωση ή την ανταλλαγή 

μέρους ή του συνόλου του ραδιοφάσματος 

που θα υπόκεινταν σε ένα τέτοιο ατομικό 

δικαίωμα χρήσης. 

υπέρ της μακροπρόθεσμης διάρκειας των 

δικαιωμάτων χρήσης που σχετίζονται με το 

ραδιοφάσμα, με την επιφύλαξη του επ’ 

αόριστον χαρακτήρα των εν λόγω 

δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και 

θα συνδεόταν με τη σειρά της με την 

εφαρμογή καλύτερων όρων όσον αφορά τη 

μεταβίβαση, τη μίσθωση ή την ανταλλαγή 

μέρους ή του συνόλου του ραδιοφάσματος 

που θα υπόκεινταν σε ένα τέτοιο ατομικό 

δικαίωμα χρήσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

πρέπει να βελτιωθεί, τουλάχιστον για τις 

ζώνες που έχουν εναρμονιστεί για 

ασύρματες σταθερές, νομαδικές και 

κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Αυτό 

περιλαμβάνει τις ζώνες που καθορίζονται 

σε επίπεδο ITU για προηγμένα συστήματα 

Διεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), 

καθώς και τις ζώνες συχνοτήτων που 

χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 

ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 

GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 

επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 

εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 

ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 

RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 

για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 

σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 

(20) Ο συντονισμός και η συνοχή των 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό περιλαμβάνει 

τις ζώνες που καθορίζονται σε επίπεδο ITU 

για προηγμένα συστήματα Διεθνών 

Κινητών Τηλεπικοινωνιών (IMT), καθώς 

και τις ζώνες συχνοτήτων που 

χρησιμοποιούνται για τοπικά δίκτυα 

ραδιοεπικοινωνιών (RLAN), όπως 2,4 

GHz και 5 GHz. Πρέπει επίσης να 

επεκταθεί σε ζώνες που μπορούν να 

εναρμονιστούν στο μέλλον για ασύρματες 

ευρυζωνικές επικοινωνίες, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του 

RSPP και στη γνωμοδότηση της ομάδας 

για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) 

σχετικά με «Στρατηγικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 

ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 
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αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης 

ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις», η οποία εκδόθηκε 

στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 

μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz 

και 3,8-4,2 GHz. 

στις 13 Ιουνίου 2013, όπως, στο εγγύς 

μέλλον, οι ζώνες των 700 MHz, 1,5 GHz 

και 3,8-4,2 GHz. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Όσον αφορά τις άλλες κύριες 

ουσιαστικές προϋποθέσεις που δύνανται 

να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης του 

ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις, η συγκλίνουσα 

εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη μέλη 

των κανονιστικών αρχών και των 

κριτηρίων που θεσπίζονται στον παρόντα 

κανονισμό θα ευνοούνταν μέσω ενός 

μηχανισμού συντονισμού με τον οποίο η 

Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων 

κρατών μελών θα έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 

προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης από ένα 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 

οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 

δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

απόψεις των κρατών μελών, να 

προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 

πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 

με το δίκαιο της Ένωσης. 

(24) Η συγκλίνουσα εφαρμογή από τα 

επιμέρους κράτη μέλη των κανονιστικών 

αρχών και των κριτηρίων που θεσπίζονται 

στο κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης θα 

ευνοούνταν μέσω ενός μηχανισμού 

συντονισμού με τον οποίο η Επιτροπή και 

οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών 

μελών θα έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν παρατηρήσεις εκ των 

προτέρων όσον αφορά την εκχώρηση 

δικαιωμάτων χρήσης από ένα 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και με τον 

οποίο η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει τη 

δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

απόψεις των κρατών μελών, να 

προλαμβάνει την εφαρμογή οποιασδήποτε 

πρότασης η οποία φαίνεται να μη συνάδει 

με το δίκαιο της Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 

στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις, πρέπει να 

προωθηθούν λύσεις για εναλλακτική, 

φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 

ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 

περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος με 

μικρή ακτίνα λειτουργίας, όπως τα 

λεγόμενα «σημεία αιχμής» των τοπικών 

δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, 

επίσης γνωστά ως «Wi-Fi»), καθώς και 

δικτύων σημείων κυψελωτής πρόσβασης 

χαμηλής ενέργειας και μικρού μεγέθους 

(αποκαλούνται επίσης femto-, pico- ή 

metrocells). 

(25) Με δεδομένη την τεράστια αύξηση 

στη ζήτηση ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές συνδέσεις, δεν πρέπει να 

εμποδίζονται οι λύσεις για εναλλακτική, 

φασματικά αποτελεσματική πρόσβαση σε 

ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Αυτό 

περιλαμβάνει σήμερα τη χρήση 

συστημάτων ασύρματης πρόσβασης 

χαμηλής ισχύος με μικρή ακτίνα 

λειτουργίας, όπως τα λεγόμενα «σημεία 

αιχμής» των τοπικών δικτύων 

ραδιοεπικοινωνιών (RLAN, επίσης γνωστά 

ως «Wi-Fi»), καθώς και δικτύων σημείων 

κυψελωτής πρόσβασης χαμηλής ενέργειας 

και μικρού μεγέθους (αποκαλούνται επίσης 

femto-, pico- ή metrocells). 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι η διαχείριση του 

ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο δεν 

εμποδίζει άλλα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα που 

δικαιούνται ή να τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους όσον αφορά τις ζώνες για τις οποίες 

η χρήση είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο 

Ένωσης. Με βάση τις υφιστάμενες 

δραστηριότητες της RSPG, απαιτείται 

ένας μηχανισμός συντονισμού για να 

διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος έχει 

ισότιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και 

διαγράφεται 
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ότι τα αποτελέσματα του συντονισμού 

είναι συνεπή και εκτελεστά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Από την εμπειρία στην εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης 

προκύπτει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις 

που απαιτούν τη συνεπή εφαρμογή των 

κανονιστικών μέτρων, σε συνδυασμό με 

τον στόχο της συμβολής στην ανάπτυξη 

της εσωτερικής αγοράς, δεν έχουν 

δημιουργήσει επαρκή κίνητρα για τον 

σχεδιασμό προϊόντων πρόσβασης βάσει 

των εναρμονισμένων προτύπων και 

διαδικασιών, ιδίως σε σχέση με τα 

σταθερά δίκτυα. Κατά τη λειτουργία σε 

διαφορετικά κράτη μέλη, οι φορείς 

εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

κατά την εξεύρεση εισροών πρόσβασης 

με τα σωστά επίπεδα 

διαλειτουργικότητας ως προς την 

ποιότητα, το δίκτυο και τις υπηρεσίες, 

όταν δε τέτοιου είδους εισροές είναι 

διαθέσιμες, παρουσιάζουν διαφορετικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό αυξάνει το 

κόστος και αποτελεί εμπόδιο για την 

παροχή υπηρεσιών πέραν των εθνικών 

συνόρων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 

επιταχυνθεί μέσω της δημιουργίας ενός 

πλαισίου για τον καθορισμό ορισμένων 

βασικών ευρωπαϊκών εικονικών 

προϊόντων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικά, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν 

διασυνοριακές υπηρεσίες και να 

εφαρμόζουν μια πανενωσιακή 

στρατηγική σε ένα όλο και πιο «πλήρως 

IP» περιβάλλον, βασισμένο σε βασικές 

παραμέτρους και κατώτερα 

χαρακτηριστικά. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

λειτουργικές ανάγκες που εξυπηρετούνται 

από διάφορα προϊόντα εικονικής 

πρόσβασης. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα 

εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης πρέπει 

να είναι διαθέσιμα σε περιπτώσεις όπου, 

σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 

πλαίσιο και της οδηγίας για την 

πρόσβαση, απαιτείται από έναν φορέα 

εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην 

αγορά να παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, σε συγκεκριμένο 

σημείο πρόσβασης στο δίκτυό της. 

Πρώτον, πρέπει να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική διασυνοριακή είσοδος 

μέσω εναρμονισμένων προϊόντων που να 

επιτρέπουν την αρχική παροχή από 

φορείς παροχής διασυνοριακών 

υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες τους, 

διαγράφεται 
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χωρίς καθυστέρηση και με προβλέψιμη 

και επαρκή ποιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

προς τους πελάτες επιχειρήσεων με 

πολλαπλούς χώρους δραστηριοτήτων σε 

διαφορετικά κράτη μέλη, εφόσον κάτι 

τέτοιο είναι αναγκαίο και ανάλογο, 

σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς. 

Αυτά τα εναρμονισμένα προϊόντα πρέπει 

να διατίθενται για επαρκές χρονικό 

διάστημα προκειμένου να καταστεί 

δυνατό για τους αιτούντες πρόσβαση και 

για τους παρόχους να σχεδιάζουν 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Δεύτερον, τα εξελιγμένα προϊόντα 

εικονικής πρόσβασης που απαιτούν 

υψηλότερο επίπεδο επένδυσης από τους 

αιτούντες πρόσβαση και τους δίνουν 

υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και 

διαφοροποίησης, ιδίως με την παροχή 

πρόσβασης σε πιο τοπικό επίπεδο, 

αποτελούν το κλειδί για τη δημιουργία 

των προϋποθέσεων για βιώσιμο 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ως 

εκ τούτου, τα εν λόγω βασικά προϊόντα 

πρόσβασης χονδρικής σε δίκτυα 

πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) 

πρέπει επίσης να εναρμονιστούν, 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

διασυνοριακές επενδύσεις. Τέτοια 

προϊόντα εικονικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης πρέπει να σχεδιάζονται ώστε 

να έχουν παρόμοιες λειτουργικές 

δυνατότητες με εκείνες της υλικής 

αποδεσμοποίησης, προκειμένου να 

διαγράφεται 
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διευρυνθεί η έκταση των πιθανών 

διορθωτικών μέτρων που αφορούν τη 

χονδρική πώληση και είναι διαθέσιμα 

προς εξέταση από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές σύμφωνα με την εκτίμηση της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στην 

οδηγία 2002/19/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Τρίτον, είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστεί ένα προϊόν χονδρικής 

πρόσβασης για τερματικά τμήματα 

μισθωμένων γραμμών με ενισχυμένες 

διεπαφές, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η διασυνοριακή παροχή 

υπηρεσιών που είναι καίριας σημασίας 

για τη συνδετικότητα για τους πιο 

απαιτητικούς χρήστες επιχειρήσεων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

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 

διαγράφεται 
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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 απαιτείται, η 

δυνατότητα διασυνοριακής παροχής από 

τις οικείες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η δημιουργία ευρωπαϊκών 

προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό πρέπει να αντικατοπτρίζεται 

στην αξιολόγηση, εκ μέρους των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών, των πλέον 

κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 

πρόσβασης στα δίκτυα φορέων 

εκμετάλλευσης που ορίζονται ως έχοντες 

διαγράφεται 
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σημαντική ισχύ στην αγορά, 

αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές 

κανονιστικές ρυθμίσεις μέσα από τον 

περιττό πολλαπλασιασμό προϊόντων 

πρόσβασης χονδρικής, είτε αυτές 

επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση 

αγοράς είτε υπό άλλους όρους. 

Ειδικότερα, η εισαγωγή των ευρωπαϊκών 

προϊόντων εικονικής πρόσβασης δεν 

πρέπει, από μόνη της, να οδηγεί σε 

αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων 

προϊόντων πρόσβασης που επιβάλλονται 

σε έναν συγκεκριμένο φορέα 

εκμετάλλευσης. Επιπλέον, μετά την 

έκδοση του παρόντος κανονισμού, η 

ανάγκη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 

να εκτιμούν εάν πρέπει να επιβληθεί 

ευρωπαϊκό προϊόν εικονικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης αντί υφιστάμενων 

διορθωτικών μέτρων πρόσβασης 

χονδρικής, και να εκτιμούν την 

καταλληλότητα της επιβολής ευρωπαϊκού 

προϊόντος εικονικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο πλαίσιο μελλοντικών 

ανασκοπήσεων της αγοράς σε περίπτωση 

εντοπισμού σημαντικής ισχύος στην 

αγορά, δεν πρέπει να επηρεάζει την 

ευθύνη τους για τον εντοπισμό του 

καταλληλότερου και αναλογικότερου 

διορθωτικού μέτρου για την 

αντιμετώπιση εντοπισθέντος 

προβλήματος ανταγωνισμού σύμφωνα με 

το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Προς όφελος της κανονιστικής 

προβλεψιμότητας, πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία 

διαγράφεται 
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βασικά στοιχεία της εξελισσόμενης 

πρακτικής λήψης αποφάσεων στο 

πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, 

οι οποίες επηρεάζουν τους όρους με τους 

οποίους τα προϊόντα πρόσβασης 

χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών προϊόντων εικονικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης, διατίθενται για 

δίκτυα NGA. Πρόκειται για διατάξεις που 

αντανακλούν τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει, για την ανάλυση των 

αγορών πρόσβασης χονδρικής και ιδίως 

όσον αφορά την ανάγκη ελέγχων των 

τιμών για μια τέτοια πρόσβαση σε δίκτυα 

πρόσβασης νέας γενιάς, η σχέση μεταξύ 

των ανταγωνιστικών πιέσεων από 

εναλλακτικές σταθερές και ασύρματες 

υποδομές, αποτελεσματικές εγγυήσεις 

αμερόληπτης πρόσβασης, καθώς και το 

υφιστάμενο επίπεδο των ανταγωνισμού 

όσον αφορά τις τιμές, την επιλογή και την 

ποιότητα σε επίπεδο λιανικής. Το 

τελευταίο αυτό επιχείρημα καθορίζει 

τελικά τα οφέλη για τους τελικούς 

χρήστες. Για παράδειγμα, κατά την κατά 

περίπτωση αξιολόγησή τους δυνάμει του 

άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και 

με την επιφύλαξη της εκτίμησης της 

σημαντικής ισχύος στην αγορά και της 

εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί 

ανταγωνισμού οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές ενδέχεται να θεωρούν ότι με την 

παρουσία δύο σταθερών δικτύων 

πρόσβασης νέας γενιάς, οι συνθήκες της 

αγοράς είναι εν γένει αρκετά 

ανταγωνιστικές ώστε να είναι σε θέση να 

ωθούν σε αναβαθμίσεις του δικτύου και 

να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της 

παροχής υπερταχέων υπηρεσιών, γεγονός 

που αποτελεί σημαντική παράμετρο του 

ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. 

Or. en 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Εξακολουθούν να υφίστανται πολύ 

σημαντικές διαφορές στις τιμές τόσο των 

σταθερών όσο και των κινητών 

επικοινωνιών, μεταξύ των εγχώριων 

επικοινωνιών φωνής και σύντομων 

μηνυμάτων (SMS) και εκείνων που 

καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. Αν και 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

χωρών, φορέων και πακέτων προσφορών, 

καθώς και μεταξύ κινητών και σταθερών 

υπηρεσιών, το γεγονός αυτό εξακολουθεί 

να επηρεάζει τις πιο ευάλωτες ομάδες 

πελατών και να δημιουργεί εμπόδια στην 

απρόσκοπτη επικοινωνία εντός της 

Ένωσης. Αυτό συμβαίνει παρά την πολύ 

σημαντική μείωση, και σύγκλιση σε 

απόλυτους όρους, των τελών τερματισμού 

στα διάφορα κράτη μέλη και παρά τις 

χαμηλές τιμές στις αγορές διαβίβασης. 

Επιπλέον, η μετάβαση σε ένα «πλήρως 

IP» περιβάλλον ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρέπει, εν ευθέτω χρόνω, 

να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του 

κόστους. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε 

σημαντικές διαφορές στις τιμές λιανικής 

μεταξύ των εγχώριων σταθερών 

υπεραστικών επικοινωνιών, δηλαδή των 

επικοινωνιών πλην εκείνων που 

εμπίπτουν στα όρια μίας τοπικής 

περιοχής η οποία προσδιορίζεται από 

έναν γεωγραφικό κωδικό περιοχής στο 

εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, και των 

σταθερών επικοινωνιών που καταλήγουν 

σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να 

αιτιολογούνται με αναφορά σε 

αντικειμενικά κριτήρια. Οι τιμές λιανικής 

για τις διεθνείς κινητές επικοινωνίες δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν την ευρωχρέωση 

φωνητικών κλήσεων και SMS, 

αντιστοίχως, που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012, εκτός εάν 

διαγράφεται 
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αυτό δικαιολογείται βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν πρόσθετες δαπάνες και 

ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Άλλοι 

αντικειμενικοί παράγοντες μπορεί να 

περιλαμβάνουν διαφορές που σχετίζονται 

με την ελαστικότητα των τιμών και την 

εύκολη διαθεσιμότητα σε όλους τους 

τελικούς χρήστες εναλλακτικών 

χρεώσεων από τους παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, οι 

οποίοι προσφέρουν διασυνοριακές 

επικοινωνίες εντός της Ένωσης με 

ελάχιστη ή καμία επιπλέον χρέωση, ή 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας με συγκρίσιμες λειτουργικές 

δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

πάροχοι ενημερώνουν τους τελικούς 

χρήστες για τέτοιες εναλλακτικές λύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

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, της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ και της οδηγίας 2011/93/ΕΚ, 

ιδιαίτερα δε του άρθρου 25 της οδηγίας 

αυτής, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
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λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίζουν την 

πρόσβαση σε ιστοσελίδες που περιέχουν ή 

παραπέμπουν σε παιδική πορνογραφία, 

και με βάση διασφαλίσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (46α) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτεί να καθορίζονται στη νομοθεσία οι 

περιορισμοί στο σεβασμό της 

ιδιωτικότητας, του δικαιώματος της 

εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών, 

του δικαιώματος προστασίας των 

δεδομένων, ή της ελευθερίας για λήψη ή 

διαβίβαση πληροφοριών, και να σέβονται 

το πνεύμα αυτών των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. Η νομολογία της Ένωσης 

σχετικά με την παρακολούθηση ή το 

φιλτράρισμα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών επιβεβαιώνει ότι η επιβολή 

υποχρέωσης των παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή υπηρεσιών να 

παρακολουθούν όλες αδιακρίτως τις 

επικοινωνίες δεν συνιστά μόνο σοβαρή 

παραβίαση της ελευθερίας του παρόχου 

να ασκεί την επιχειρησιακή του 

δραστηριότητα, αλλά και παραβίαση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των πελατών 

του. Οποιοδήποτε σύστημα περιλαμβάνει 

παρακολούθηση επικοινωνιών από 

παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

υπηρεσιών θα πρέπει συνεπώς είτε να 

προβλέπεται σαφώς από τη νομοθεσία 

της Ένωσης ή από εθνική νομοθεσία 

σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο, είτε, 

αν βασίζεται σε εθελοντική ρύθμιση, να 

υπόκειται σε προηγούμενο δικαστικό 

έλεγχο. 



 

PR\1007625EL.doc 35/123 PE522.762v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

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 

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. 

(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 και 

τα γενικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 

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 

και αμερόληπτα. 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 49 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 

χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 

απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 

διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 

που προσφέρονται από τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στο κοινό ή από τους παρόχους 

περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 

πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 

βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 

υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 

πρέπει να είναι 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. 

(49) Υπάρχει επίσης ζήτηση των τελικών 

χρηστών για υπηρεσίες και εφαρμογές που 

απαιτούν βελτιωμένο επίπεδο 

διασφαλισμένης ποιότητας των υπηρεσιών 

που προσφέρονται από τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στο κοινό ή από τους παρόχους 

περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω 

πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), 

βιντεοδιάσκεψη και ορισμένες εφαρμογές 

υγείας. Επομένως, οι τελικοί χρήστες 

πρέπει να είναι 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. Όταν 

συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες με τον 

πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο 

τελευταίος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 

βελτιωμένη ποιοτικά υπηρεσία δεν 

αποβαίνει σε βάρος της γενικής 

ποιότητας της πρόσβασης στο διαδίκτυο 

παρά μόνο στον βαθμό όπου αυτό είναι 

απαραίτητο, με βάση τη στάθμη της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, για την 

εξασφάλιση της παροχής της 

βελτιωμένης ποιοτικά υπηρεσίας. 

Επιπλέον, τα μέτρα διαχείρισης της 

κυκλοφορίας των δεδομένων δεν 

εφαρμόζονται με τρόπο που να 

συνεπάγεται διακρίσεις εις βάρος 

υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς εκείνη 

που προσφέρει ο πάροχος πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

Or. en 
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Τροπολογία  35 

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 

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. 

(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. Το ισχύον ενωσιακό δίκαιο δεν 

εμποδίζει με κανέναν τρόπο τη σύναψη 

συμφωνιών για την παροχή αυτών των 

υπηρεσιών μετάδοσης. Η δυνατότητα των 

παρόχων περιεχομένου, εφαρμογών και 

υπηρεσιών να διαπραγματεύονται μια 

τέτοια ευέλικτη ποιότητα επιπέδων 

υπηρεσιών με παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 

μπορεί να είναι αναγκαία για την παροχή 

ορισμένων 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 συνεχίσουν 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. 

Or. en 
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Τροπολογία  36 

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 

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 

(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 

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 βελτιωμένες 

ποιοτικά 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. 
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πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 68 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 

οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην 

αγορά, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με την προσαρμογή των 

παραρτημάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία 

να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 

προπαρασκευαστικού της έργου, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

σχετίζονται με την εναρμόνιση και τον 

συντονισμό της αδειοδότησης του 

ραδιοφάσματος, τα χαρακτηριστικά των 

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

σχετίζονται με την εναρμόνιση και τον 

συντονισμό της αδειοδότησης του 

ραδιοφάσματος, τα χαρακτηριστικά των 
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σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 

έκτασης, τον συντονισμό μεταξύ κρατών 

μελών ως προς την κατανομή του 

ραδιοφάσματος, τους λεπτομερέστερους 

τεχνικούς και μεθοδολογικούς κανόνες 

που αφορούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα 

εικονικής πρόσβασης και τη διασφάλιση 

της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και 

της εύλογης διαχείρισης της κίνησης και 

της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου25. 

σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 

έκτασης και τον συντονισμό μεταξύ 

κρατών μελών ως προς την κατανομή του 

ραδιοφάσματος θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου25. 

____________________ ____________________ 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και 

γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 

ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 

των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και 

γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 

ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 

των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ του στόχου και των μέτρων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και με ορισμένες ειδικές 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς 

και για τη συμπερίληψη βασικών 

στοιχείων της εξελισσόμενης πρακτικής 

που ακολουθείται για τη λήψη 

αποφάσεων, πρέπει να τροποποιηθούν η 

οδηγία 2002/21/EΚ, οι οδηγίες 

2002/20/EΚ και 2002/22/EΚ και ο 

(71) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ του στόχου και των μέτρων 

που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και με ορισμένες ειδικές 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, πρέπει 

να τροποποιηθούν η οδηγία 2002/21/EΚ, 

οι οδηγίες 2002/20/EΚ και 2002/22/EΚ και 

ο κανονισμός αριθ. 531/2012, όπως επίσης 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και η 

απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ. Αυτό 

περιλαμβάνει την εναρμόνιση των 

κριτηρίων που θεσπίζονται για την 
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κανονισμός αριθ. 531/2012. Αυτό 

περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι η οδηγία 

2002/21/EΚ και οι σχετικές οδηγίες θα 

νοούνται σε συνδυασμό με τον παρόντα 

κανονισμό, τη θέσπιση ενισχυμένων 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, 

προκειμένου να διασφαλιστούν η συνοχή 

των διορθωτικών μέτρων που 

επιβάλλονται στους ευρωπαϊκούς 

παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 

σημαντική ισχύ στην αγορά στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού μηχανισμού 

διαβούλευσης, την εναρμόνιση των 

κριτηρίων που θεσπίζονται για την 

αξιολόγηση του ορισμού και της 

ανταγωνιστικότητας των συναφών αγορών, 

την προσαρμογή του συστήματος 

κοινοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 

2002/20/ΕΚ ενόψει της ενιαίας ενωσιακής 

αδειοδότησης καθώς και την κατάργηση 

των διατάξεων περί ελάχιστης εναρμόνισης 

των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2002/22/EΚ, διατάξεις οι οποίες 

καθίστανται άνευ αντικειμένου από την 

πλήρη εναρμόνιση που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

αξιολόγηση του ορισμού και της 

ανταγωνιστικότητας των συναφών αγορών, 

την προσαρμογή του συστήματος 

κοινοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 

2002/20/ΕΚ, καθώς και την κατάργηση 

των διατάξεων περί ελάχιστης εναρμόνισης 

των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2002/22/EΚ, διατάξεις οι οποίες 

καθίστανται άνευ αντικειμένου από την 

πλήρη εναρμόνιση που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό  

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 72 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(72) Η αγορά των κινητών επικοινωνιών 

παραμένει κατακερματισμένη στην 

Ένωση, καθώς δεν υπάρχει κινητό δίκτυο 

που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. 

Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής 

πρέπει, προκειμένου να παρέχουν 

υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών στους 

εγχώριους πελάτες τους που ταξιδεύουν 

εντός της Ένωσης, να αγοράζουν 

διαγράφεται 
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υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από 

τους φορείς εκμετάλλευσης του κράτους 

μέλους που επισκέπτονται οι πελάτες 

τους. Τα συγκεκριμένα τέλη χονδρικής 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την 

παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε 

επίπεδα τιμών που να αντιστοιχούν στις 

εγχώριες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

Επομένως, επιβάλλεται η λήψη 

περαιτέρω μέτρων για να διευκολυνθεί η 

μείωση των τελών αυτών. Οι εμπορικές ή 

τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των παρόχων 

περιαγωγής, με τις οποίες επιτρέπεται μια 

εικονική επέκταση της κάλυψης του 

δικτύου τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 

παρέχουν ένα μέσο για την ενσωμάτωση 

του κόστους χονδρικής στην εσωτερική 

κοστολόγηση. Για την παροχή 

κατάλληλων κινήτρων, πρέπει να γίνει 

προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών 

υποχρεώσεων που ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου26. Συγκεκριμένα, όταν οι 

πάροχοι περιαγωγής ,μέσω οικείων 

δικτύων ή μέσω διμερών ή πολυμερών 

συμβάσεων περιαγωγής εξασφαλίζουν 

την προσφορά σε όλους τους πελάτες της 

Ένωσης, ως προεπιλογή χρεώσεις 

περιαγωγής στο επίπεδο των εγχώριων 

χρεώσεων, η υποχρέωση των εγχώριων 

παρόχων να επιτρέπουν στους πελάτες 

τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS 

και δεδομένων οποιουδήποτε 

εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής δεν θα 

πρέπει να ισχύει για τους εν λόγω 

παρόχους, με την επιφύλαξη μιας 

μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η 

πρόσβαση έχει ήδη χορηγηθεί. 

__________________  

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 

την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 

κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης 

(ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις 

περιαγωγής μπορούν να παρέχουν σε έναν 

φορέα εκμετάλλευσης κινητών 

επικοινωνιών τη δυνατότητα να 

διαχειρίζεται τις υπηρεσίες περιαγωγής 

που χρησιμοποιούν οι εγχώριοι πελάτες 

του σε δίκτυα των εταίρων σαν να είναι 

σε σημαντικό βαθμό ισοδύναμες με τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες 

αυτούς στα δικά του δίκτυα, με 

επακόλουθες επιπτώσεις στις χρεώσεις 

λιανικής που επιβάλλει για μια τέτοιου 

είδους εικονική κάλυψη εντός του 

δικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τέτοια 

ρύθμιση σε επίπεδο χονδρικής θα 

μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων περιαγωγής και, 

επομένως, την αύξηση των επιλογών και 

του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 74 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(74) Στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 

Ευρώπη και στον κανονισμό αριθ. 

531/2012 καθορίζεται ως στόχος 

πολιτικής ότι η διαφορά μεταξύ των 

χρεώσεων περιαγωγής και των εγχώριων 

χρεώσεων θα πρέπει να προσεγγίζει το 

μηδέν. Από πρακτική άποψη, τούτο 

διαγράφεται 



 

PE522.762v01-00 44/123 PR\1007625EL.doc 

EL 

προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές που 

εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ευρείες 

κατηγορίες κατανάλωσης που 

παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά, οι 

οποίες προσδιορίζονται με αναφορά στα 

διάφορα εγχώρια πακέτα λιανικής ενός 

συμβαλλόμενου, πρέπει 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, χωρίς 

επιπλέον έξοδα σε σύγκριση με εκείνα που 

προκύπτουν στις εγχώριες συναλλαγές 

τους. Τέτοιες γενικές κατηγορίες μπορούν 

να ταυτοποιηθούν από την τρέχουσα 

εμπορική πρακτική με αναφορά, για 

παράδειγμα, στη διαφοροποίηση όσον 

αφορά τα εγχώρια πακέτα λιανικής 

μεταξύ των πελατών που έχουν συνάψει 

σύμβαση προπληρωμής και εκείνων που 

έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ 

των υστέρων· πακέτα που περιλαμβάνουν 

μόνο GSM (δηλ. φωνητικές κλήσεις, 

SMS)· πακέτα προσαρμοσμένα για 

διαφορετικούς όγκους κατανάλωσης· 

πακέτα για επιχειρηματική και 

καταναλωτική χρήση αντιστοίχως· 

πακέτα λιανικής με τιμές ανά μονάδα 

κατανάλωσης και πακέτα που 

χρησιμοποιούν «αποθέματα» μονάδων 

(π.χ. λεπτά φωνητικής επικοινωνίας, 

megabytes δεδομένων) έναντι σταθερού 

τέλους, ανεξάρτητα από την πραγματική 

κατανάλωση. Η ποικιλομορφία των 

προγραμμάτων και πακέτων λιανικής που 

είναι διαθέσιμα για τους πελάτες στις 

εγχώριες αγορές κινητών επικοινωνιών σε 

όλη την Ένωση καλύπτει τις ποικίλες 

απαιτήσεις των χρηστών που συνδέονται 

με την ανταγωνιστική αγορά. Η ευελιξία 

αυτή στις εγχώριες αγορές πρέπει επίσης 

να αντικατοπτρίζεται στην περιαγωγή 

εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη ότι η ανάγκη των 

παρόχων περιαγωγής για εισροές 

χονδρικής από ανεξάρτητους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων σε διαφορετικά 
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κράτη μέλη μπορεί να δικαιολογεί ακόμη 

την επιβολή ορίων σε σχέση με την 

εύλογη χρήση, εφόσον οι εγχώριες 

χρεώσεις εφαρμόζονται στην 

κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής 

τέτοιου είδους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 75 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(75) Μολονότι εναπόκειται καταρχάς 

στους παρόχους περιαγωγής να 

αξιολογούν οι ίδιοι τον εύλογο χαρακτήρα 

των όγκων των φωνητικών κλήσεων 

περιαγωγής, των SMS και των δεδομένων 

που πρόκειται να καλυφθούν με βάση τις 

εγχώριες τιμές στο πλαίσιο των διαφόρων 

πακέτων λιανικής τους, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

εποπτεύουν την εφαρμογή εκ μέρους των 

παρόχων περιαγωγής των εν λόγω ορίων 

εύλογης χρήσης και να διασφαλίζουν ότι 

ορίζονται επακριβώς βάσει 

ποσοτικοποιημένων δεδομένων στις 

συμβάσεις, με όρους που είναι σαφείς και 

διάφανοι για τους πελάτες. Παράλληλα με 

τα προαναφερθέντα, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν 

δεόντως υπόψη τη σχετική καθοδήγηση 

του BEREC. Στην καθοδήγηση του, ο 

BEREC πρέπει να εντοπίζει διάφορου 

χαρακτηριστικούς τρόπους χρήσης που 

τεκμηριώνονται από τις υποκείμενες 

τάσεις χρήσης φωνητικών κλήσεων, 

δεδομένων και SMS σε επίπεδο Ένωσης, 

καθώς και την εξέλιξη των προσδοκιών 

όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασύρματη 

κατανάλωση δεδομένων. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Επιπλέον, η σημαντική μείωση των 

τελών τερματισμού των υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την 

Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν 

πρέπει πλέον να επιτρέψει την κατάργηση 

των πρόσθετων τελών περιαγωγής για τις 

εισερχόμενες κλήσεις. 

(76) Για την εξασφάλιση σαφήνειας και 

ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να οριστεί 

καταληκτική ημερομηνία για τη 

σταδιακή κατάργηση των τελών 

περιαγωγής λιανικής που ξεκίνησε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, πριν 

από την οριστική κατάργηση των τελών 

περιαγωγής λιανικής, να υποβάλει έκθεση 

σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να 

απαιτούνται στις τιμές χονδρικής, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα τέλη 

τερματισμού σε ολόκληρη την Ένωση.  

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 77 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(77) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

σταθερότητα και η στρατηγική ηγετική 

θέση του BEREC, το ρυθμιστικό 

συμβούλιο του BEREC πρέπει να 

εκπροσωπείται από πρόεδρο πλήρους 

απασχόλησης που διορίζεται από το 

ρυθμιστικό συμβούλιο, με βάση τα 

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις 

των συμμετεχόντων στις αγορές 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ίδιων 

των αγορών, καθώς και την πείρα σε 

σχέση με την εποπτεία και ρύθμιση, μετά 

από ανοικτή διαδικασία επιλογής που 

οργανώνει και διαχειρίζεται το 

διαγράφεται 
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ρυθμιστικό συμβούλιο με την υποστήριξη 

της Επιτροπής. Για τον διορισμό του 

πρώτου πρόεδρου του ρυθμιστικού 

συμβουλίου, η Επιτροπή πρέπει, μεταξύ 

άλλων, να καταρτίσει κατάλογο 

επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα 

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για 

τους συμμετέχοντες στις αγορές 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και για τις ίδιες 

τις αγορές, καθώς και την πείρα σε σχέση 

με την εποπτεία και ρύθμιση. Για τους 

μεταγενέστερους διορισμούς, η 

δυνατότητα κατάρτισης καταλόγου των 

επικρατέστερων υποψηφίων από την 

Επιτροπή θα επανεξεταστεί σε έκθεση 

που θα συνταχθεί δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. Συνεπώς, η υπηρεσία του 

BEREC πρέπει να περιλαμβάνει τον 

πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου, 

την επιτροπή διαχείρισης και έναν 

διευθυντή διοίκησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν 

αναλόγως οι οδηγίες 2002/20/EΚ, 

2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και οι 

κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) 

αριθ. 531/2012. 

(78) Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν 

αναλόγως οι οδηγίες 2002/20/EΚ, 

2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και οι 

κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) 

αριθ. 531/2012, καθώς και η απόφαση 

243/2012/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 79 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(79) Η Επιτροπή δύναται, εν πάση 

περιπτώσει, να αιτείται τη γνωμοδότηση 

του BEREC, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όταν το κρίνει 

αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος κανονισμού. 

(79) Η Επιτροπή θα πρέπει να αιτείται τη 

γνωμοδότηση του BEREC, σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, όταν 

είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 79 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (79α) Το κανονιστικό πλαίσιο για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί, όπως έχει ζητείται στο 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του 

κανονιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες26a. Η 

αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε 

εκ των υστέρων αξιολογήσεις του 

αντικτύπου του πλαισίου από το 2009, σε 

πλήρη διαβούλευση, και σε διεξοδική 

εκτίμηση του αναμενόμενου αντικτύπου 

των προτάσεων που θα προκύψουν από 

την αναθεώρηση. Οι προτάσεις θα πρέπει 

να υποβληθούν εγκαίρως ώστε το 

νομοθετικό σώμα να μπορέσει να τις 

αναλύσει και να τις εξετάσει κατάλληλα. 

 ____________ 

 26α P7_TA(2013)0454 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 

κανονιστικές αρχές και τους λεπτομερείς 

κανόνες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

όπου: 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες που απαιτούνται για: 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το 

δικαίωμα, την ικανότητα και το κίνητρο 

να αναπτύσσουν, να επεκτείνουν και να 

εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να 

παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον 

τόπο που είναι εγκατεστημένη η 

επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 

στην Ένωση, 

α) να διευκολύνουν την πρακτική άσκηση 

του δικαιώματος των παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

να εκμεταλλεύονται τα δίκτυά τους και να 

παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον 

τόπο που είναι εγκατεστημένη η 

επιχείρηση ή βρίσκονται οι πελάτες τους 

στην Ένωση, μέσω ενός εναρμονισμένου 

και απλουστευμένου συστήματος 

αδειοδότησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν το 

δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτούν 

β) να διευκολύνουν την πρακτική άσκηση 

του δικαιώματος των πολιτών και των 
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πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ασφαλείς 

και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τον τόπο 

παροχής τους εντός της Ένωσης, χωρίς 

να παρεμποδίζονται από διασυνοριακούς 

περιορισμούς ή αδικαιολόγητες πρόσθετες 

δαπάνες. 

επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε 

ανταγωνιστικές, ασφαλείς και αξιόπιστες 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

χωρίς να παρεμποδίζονται από 

διασυνοριακούς περιορισμούς ή 

αδικαιολόγητες πρόσθετες δαπάνες, 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να επιτευχθεί ένα περισσότερο 

συντονισμένο ενωσιακό πλαίσιο 

εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για 

υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών 

επικοινωνιών· 
 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) να αντιμετωπιστεί η σταδιακή 

κατάργηση των αδικαιολόγητων 

επιβαρύνσεων για τις επικοινωνίες 

περιαγωγής στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διασφαλίζουν απλοποιημένους, 

προβλέψιμους και συγκλίνοντες 

κανονιστικούς όρους σχετικά με βασικές 

διοικητικές και εμπορικές παραμέτρους, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

αναλογικότητα των επιμέρους 

υποχρεώσεων που μπορούν να 

επιβάλλονται σύμφωνα με την ανάλυση 

της αγοράς· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να διευκολύνουν την καινοτόμο 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και 

την άκρως αποτελεσματική χρήση του 

ραδιοφάσματος, είτε υπόκεινται σε 

καθεστώς γενικής αδειοδότησης είτε σε 

ατομικά δικαιώματα χρήσης, για 

ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες με 

σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας, των 

επενδύσεων, της απασχόλησης και των 

οφελών του τελικού χρήστη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

πολιτών και των τελικών χρηστών στη 

συνδετικότητα, μέσα από την προώθηση 

των επενδυτικών συνθηκών για αύξηση 

της επιλογής και της ποιότητας της 

πρόσβασης στο δίκτυο και στις 

υπηρεσίες, και τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας σε ολόκληρη την Ένωση 

και της κοινωνικής και εδαφικής 

ένταξης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή των γενικών κανονιστικών 

αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 2, 

ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις 

αναγκαίες λεπτομέρειες για: 

διαγράφεται 

α) μια ενιαία ενωσιακή άδεια για τους 

ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών· 

 

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· 

 

γ) την εναρμονισμένη παροχή, σε επίπεδο 

Ένωσης, ορισμένων προϊόντων 

χονδρικής για την ευρυζωνικότητα, 

σύμφωνα με συγκλίνοντες κανονιστικούς 

όρους· 

 

δ) ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

για την εκχώρηση εναρμονισμένου 

ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 

ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν 

ευρωπαϊκό χώρο ασύρματων 

επικοινωνιών· 

 

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· 

 

στ) τη σταδιακή κατάργηση των 

αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων για τις 

ενδοενωσιακές επικοινωνίες και τις 

επικοινωνίες περιαγωγής εντός της 
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Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) «ευρωπαϊκός πάροχος ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών»: επιχείρηση που είναι 

εγκατεστημένη στην Ένωση και παρέχει 

ή σκοπεύει να παράσχει δίκτυα ή 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

είτε άμεσα είτε μέσω ενός ή 

περισσότερων θυγατρικών, που 

απευθύνονται σε περισσότερα του ενός 

κράτη μέλη, και η οποία δεν μπορεί να 

θεωρηθεί θυγατρική άλλου παρόχου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν ένα άκρως περίπλοκο σύστημα με απρόβλεπτη δομή εποπτείας. 

Οποιαδήποτε σχετική πρόταση θα πρέπει να τεθεί σε διεξοδική διαβούλευση σε βάθος, και στο 

πλαίσιο αυτό να αναλυθεί κατά την αναθεώρηση του όλου πλαισίου. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) «θυγατρική εταιρεία»: επιχείρηση στην 

οποία μια άλλη επιχείρηση έχει, άμεσα ή 

έμμεσα: 

διαγράφεται 

i) την εξουσία να ασκεί πάνω από το μισό 

των δικαιωμάτων ψήφου ή 
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ii) την αρμοδιότητα να διορίζει πάνω από 

το μισό των μελών του εποπτικού 

συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

ή των οργάνων που νομιμοποιούνται να 

εκπροσωπούν την επιχείρηση, ή 

 

iii) το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις 

υποθέσεις της επιχείρησης· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

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 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11) «εικονική ευρυζωνική πρόσβαση»: το 

είδος της χονδρικής πρόσβασης σε 

ευρυζωνικά δίκτυα, που αποτελείται από 

μία ζεύξη εικονικής πρόσβασης στους 

χώρους του πελάτη μέσω οποιασδήποτε 

αρχιτεκτονικής του δικτύου πρόσβασης, 

διαγράφεται 
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εξαιρουμένης της φυσικής 

αποδεσμοποίησης, μαζί με μια υπηρεσία 

μετάδοσης σε ένα καθορισμένο σύνολο 

σημείων παράδοσης, και η οποία 

περιλαμβάνει ειδικά στοιχεία του δικτύου, 

ειδικές λειτουργικές δυνατότητες του 

δικτύου και βοηθητικά συστήματα ΤΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

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 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13) «υπηρεσίες επικοινωνιών μεγάλων διαγράφεται 
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αποστάσεων»: υπηρεσίες φωνητικών 

κλήσεων ή μηνυμάτων με προορισμό 

εκτός του πεδίου του τοπικού κέντρου και 

των περιοχών τοπικής χρέωσης, όπως 

αυτές προσδιορίζονται από γεωγραφικό 

κωδικό περιοχής στο εθνικό σχέδιο 

αριθμοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

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 ή κάθε άλλη 

υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 

εφαρμογές ή υπηρεσίες, ή σε συνδυασμό 

τους σε εγγυημένη ικανότητα, 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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το 

1. Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έχει το δικαίωμα να παρέχει 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

στο κράτος μέλος υποδοχής μόνον εάν 

στο εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ένας ευρωπαϊκός πάροχος 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει 

δικαίωμα σε ίση μεταχείριση από τις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων 

κρατών μελών σε αντικειμενικά 

ισοδύναμες καταστάσεις. 

5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

αντιμετωπίζουν τους παρόχους 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ισότιμα, σε 

παρόμοιες καταστάσεις, ανεξάρτητα από 

το κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 

Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 

σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 

πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η οποία 

συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ 

της Επιτροπής28. 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

της ανατίθενται στο παρόν τμήμα, η 

Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη κάθε 

σχετική γνωμοδότηση της ομάδας για την 

πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η οποία 

συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ 

της Επιτροπής28 και κάθε βέλτιστη 

κανονιστική πρακτική, έκθεση ή 

εισήγηση του BEREC για θέματα της 

αρμοδιότητάς του. 

_______________ ______________ 

28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 

της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 

σύσταση ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 

28 Απόφαση 2002/622/EΚ της Επιτροπής, 

της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη 

σύσταση ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, 
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σ. 49). σ. 49). 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Η εναρμόνιση ορισμένων πτυχών σε 

σχέση με τη μεταφορά ή τη μίσθωση 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

και τη διάρκειάς τους. 

 1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 

κανόνων του ανταγωνισμού στις 

επιχειρήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές 

όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

ή μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 

243/2012/ΕΕ: 

 α) Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 

τρέχοντα λεπτομερή στοιχεία για όλα 

αυτά τα δικαιώματα χρήσης, σε 

τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή· 

 β) τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 

αρνηθούν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση 

σε υπάρχοντα κάτοχο τέτοιων 

δικαιωμάτων χρήσης· 

 γ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 

από το σημείο β), τα κράτη μέλη μπορούν 

να αρνηθούν μια μεταβίβαση μόνο αν 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος 

αδυναμίας του νέου κατόχου να 

ανταποκριθεί στους ισχύοντες όρους 

άσκησης του δικαιώματος χρήσης· 

 δ) στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 

από το σημείο β) τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να αρνηθούν μια μίσθωση αν ο 

μεταβιβάζων δεσμευτεί να τηρήσει τους 
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ισχύοντες όρους για την άσκηση του 

δικαιώματος χρήσης. 

 2. Οποιοδήποτε διοικητικό τέλος που 

επιβάλλεται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο 

της επεξεργασίας αίτησης για μεταβίβαση 

ή μίσθωση ραδιοφάσματος καλύπτει, στο 

σύνολό του, μόνο τις διοικητικές 

δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων 

επικουρικών ενεργειών όπως η έκδοση 

νέου δικαιώματος χρήσης, στο πλαίσιο 

της επεξεργασίας της αίτησης. 

Οποιοδήποτε τέτοιο τέλος επιβάλλεται με 

τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και 

αναλογικό, ο οποίος ελαχιστοποιεί το 

πρόσθετο διοικητικό κόστος και τις 

συναφείς δαπάνες. Το άρθρο 12 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 

εφαρμόζεται στα τέλη που επιβάλλονται 

δυνάμει της παρούσας παραγράφου.  

 3. Όλα τα δικαιώματα χρήσης 

ραδιοφάσματος εκχωρούνται για 

ελάχιστη διάρκεια 30 ετών. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εκχωρούν δικαιώματα 

χρήσης για αόριστο χρόνο. 

 4. Η διάρκεια όλων των υπαρχόντων 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος 

παρατείνεται με την παρούσα στα 30 έτη 

από την ημερομηνία εκχώρησής τους, με 

την επιφύλαξη των άλλων όρων που 

ισχύουν σχετικά με το δικαίωμα χρήσης, 

και του δικαιώματος χρήσης αορίστου 

χρόνου.  

 

Or. enΑιτιολόγηση 

Η πρακτική δυνατότητα εμπορίου ραδιοφάσματος θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω 

προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ραδιοφάσματος, η οποία θα 

οδηγήσει σε αποδοτικότερη κατανομή των πόρων ραδιοφάσματος που ελευθερώνονται. Μια 

τέτοια αγορά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την παράταση της ελάχιστης διάρκειας ισχύος 

των αδειών σε 30 έτη (με την επιφύλαξη μεγαλύτερης ή αόριστης διάρκειας). 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από 

την εφαρμογή διαδικασιών ή από την 

επιβολή όρων για τη χρήση του 

ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να 

εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή 

ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους 

ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη ή σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές απέχουν από 

την εφαρμογή διαδικασιών ή από την 

επιβολή όρων για τη χρήση του 

ραδιοφάσματος, που ενδέχεται να 

εμποδίζουν αδικαιολόγητα την παροχή 

ενοποιημένων υπηρεσιών και δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους 

παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

πολλά κράτη μέλη ή σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν το 

δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα 

αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει 

αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 

και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 

να προωθηθεί η ευελιξία και η 

αποτελεσματικότητα στη χρήση του 

ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 

συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 

Ένωση για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 

συστήματα και δραστηριότητες από τους 

ευρωπαϊκούς παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εφαρμόζουν το 

δυνητικά λιγότερο επαχθές σύστημα 

αδειοδότησης που δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει 

αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων 

και αναλογικών κριτηρίων, προκειμένου 

να προωθηθεί η ευελιξία και η 

αποτελεσματικότητα στη χρήση του 

ραδιοφάσματος και να προωθηθούν 

συγκρίσιμες συνθήκες σε ολόκληρη την 

Ένωση για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων για ενοποιημένα πολυεδαφικά 

συστήματα και δραστηριότητες από τους 

παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Or. en 
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Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά τον καθορισμό των όρων και των 

διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 

του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 

υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 

εκμετάλλευσης και μεταξύ των 

ευρωπαϊκών παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλων επιχειρήσεων. 

Κατά τον καθορισμό των όρων και των 

διαδικασιών αδειοδότησης για τη χρήση 

του ραδιοφάσματος, οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές λαμβάνουν υπόψη κυρίως την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 

υφιστάμενων και των δυνητικών φορέων 

εκμετάλλευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ορίζουν 

χρονοδιαγράμματα για τη χορήγηση ή την 

αλλαγή των δικαιωμάτων χρήσης, ή την 

ανανέωση των δικαιωμάτων αυτών υπό 

τους όρους των υφισταμένων 

δικαιωμάτων, τα οποία ισχύουν για το 

εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για 

ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες. 

Λαμβανομένων πλήρως υπόψη της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και ιδιαίτερα των 

άρθρων 7, 8, 8α, 9 και 9α, της απόφασης 

αριθ. 676/2002/ΕΕ και της απόφασης 

αριθ. 243/2012/ΕΕ, ιδιαίτερα δε των 

άρθρων 2, 3, 5 και 6, οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές ορίζουν χρονοδιαγράμματα για τη 

χορήγηση ή την αλλαγή των δικαιωμάτων 

χρήσης, ή την ανανέωση των δικαιωμάτων 

αυτών υπό τους όρους των υφισταμένων 

δικαιωμάτων.  

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ή 

οι ημερομηνίες για την επακόλουθη 

ανανέωση καθορίζονται πολύ πριν από τη 

σχετική διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Τα 

χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και 

κύκλοι ανανέωσης λαμβάνουν υπόψη την 

ανάγκη για προβλέψιμο επενδυτικό 

περιβάλλον, την πραγματική δυνατότητα 

κυκλοφορίας οποιασδήποτε σχετικής 

νέας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που έχει 

εναρμονιστεί για ασύρματες ευρυζωνικές 

επικοινωνίες και την περίοδο απόσβεσης 

των σχετικών επενδύσεων υπό 

ανταγωνιστικούς όρους. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 

την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 

δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 

ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 

η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων: 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρμογή της παραγράφου 1 σε ολόκληρη 

την Ένωση και ιδίως για να δοθεί η 

δυνατότητα συγχρονισμένης διάθεσης 

ασύρματων υπηρεσιών εντός της Ένωσης, 

η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

μέσα ένα έτος από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, για: 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 



 

PR\1007625EL.doc 69/123 PE522.762v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια για τα 

δικαιώματα που χορηγούνται στις 

εναρμονισμένες ζώνες· 

β) να καθορίζει ελάχιστη διάρκεια όχι 

μικρότερη των 30 ετών για τα δικαιώματα 

που χορηγούνται στις εναρμονισμένες 

ζώνες, ή να καθορίζει ότι τα δικαιώματα 

αυτά χορηγούνται επ’ αόριστο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δύναται επίσης να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις εναρμόνισης της 

ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης των 

μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοφάσματος για ασύρματες 

ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 

εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 

υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 

των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 

συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 

της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 

των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 

ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 

συγχρονισμού με την ημερομηνία της 

ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 

έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 

μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 

παράγραφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου 

του άρθρου 8α παράγραφος 3, η Επιτροπή 

εκδίδει επίσης εκτελεστικές πράξεις, μέσα 

σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, για την 
εναρμόνιση της ημερομηνίας λήξης ή 

ανανέωσης των μεμονωμένων 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για 

ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες σε 

εναρμονισμένες ζώνες οι οποίες ήδη 

υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης 

των πράξεων αυτών, με σκοπό τον 

συγχρονισμό, σε ολόκληρη την Ένωση, 

της ημερομηνίας ανανέωσης ή αλλαγής 

των δικαιωμάτων χρήσης των εν λόγω 

ζωνών, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 

συγχρονισμού με την ημερομηνία της 

ανανέωσης ή αλλαγής άλλων ζωνών που 

έχουν εναρμονιστεί βάσει εκτελεστικών 

μέτρων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 ή με την παρούσα 

παράγραφο Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Or. en 
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Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν οι εκτελεστικές πράξεις που 

προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 

καθορίζουν μια εναρμονισμένη 

ημερομηνία για την ανανέωση ή την 

επανεκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος, η οποία έπεται της 

ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης όλων των 

υφιστάμενων μεμονωμένων δικαιωμάτων 

χρήσης του εν λόγω ραδιοφάσματος σε 

οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη, οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές παρατείνουν τα 

υφιστάμενα δικαιώματα μέχρι την 

εναρμονισμένη ημερομηνία, υπό τις ίδιες 

ουσιαστικές προϋποθέσεις αδειοδότησης 

που εφαρμόζονταν προηγουμένως, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιοδικών 

τελών. 

Όταν οι εκτελεστικές πράξεις που 

προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 

καθορίζουν μια εναρμονισμένη 

ημερομηνία για την ανανέωση ή την 

επανεκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος, η οποία έπεται της 

ημερομηνίας λήξης ή ανανέωσης όλων των 

υφιστάμενων μεμονωμένων δικαιωμάτων 

χρήσης του εν λόγω ραδιοφάσματος σε 

οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη, η 

διάρκεια ισχύος των εν λόγω 

δικαιωμάτων χρήσης παρατείνεται με 

την επιφύλαξη των άλλων όρων που 

ισχύουν για τα συγκεκριμένα δικαιώματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος παράτασης που 

χορηγείται σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο είναι σημαντική σε σύγκριση με 

την αρχική διάρκεια των δικαιωμάτων 

χρήσης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

δύνανται να υποβάλουν την παράταση 

των δικαιωμάτων σε τυχόν αναγκαίες 

προσαρμογές των όρων αδειοδότησης 

που ίσχυαν προηγουμένως, στο πλαίσιο 

των τροποποιημένων συνθηκών, 

διαγράφεται 
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συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 

πρόσθετων τελών. Αυτά τα πρόσθετα 

τέλη πρέπει να βασίζονται σε μια κατά 

χρονική αναλογία εφαρμογή 

οποιουδήποτε αρχικού τέλους για τα 

αρχικά δικαιώματα χρήσης, τα οποία 

υπολογίζονται ρητά σε σχέση με την 

αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές χορηγούν 

δικαιώματα χρήσης σε μια εναρμονισμένη 

ζώνη πριν από την έκδοση εκτελεστικής 

πράξης για την εν λόγω ζώνη, καθορίζουν 

τους όρους της εν λόγω χορήγησης, και 

ιδίως εκείνους που σχετίζονται με τη 

διάρκεια, κατά τρόπο ώστε οι δικαιούχοι 

των δικαιωμάτων χρήσης να γνωρίζουν τη 

δυνατότητα που έχει η Επιτροπή να 

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, για τη θέσπιση 

ελάχιστης διάρκειας των εν λόγω 

δικαιωμάτων ή συγχρονισμένης 

ημερομηνίας λήξης ή κύκλου ανανέωσης 
για την Ένωση στο σύνολό της. Το παρόν 

εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων με αόριστη διάρκεια ισχύος. 

Όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές χορηγούν 

δικαιώματα χρήσης σε μια εναρμονισμένη 

ζώνη πριν από την έκδοση εκτελεστικής 

πράξης για την εν λόγω ζώνη, καθορίζουν 

τους όρους της εν λόγω χορήγησης, και 

ιδίως εκείνους που σχετίζονται με τη 

διάρκεια, κατά τρόπο ώστε οι δικαιούχοι 

των δικαιωμάτων χρήσης να γνωρίζουν ότι 

υπάρχει το ενδεχόμενο η Επιτροπή να 

εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 για την Ένωση στο 

σύνολό της. Το παρόν εδάφιο δεν 

εφαρμόζεται για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων με αόριστη διάρκεια ισχύος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

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

 Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 

οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 

χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 

πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 

πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 

λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 

σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 

διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 

δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

για τον προσδιορισμό της μορφής και των 

διαδικασιών παροχής των εν λόγω 

πληροφοριών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Για τις εναρμονισμένες ζώνες για τις 

οποίες έχει θεσπιστεί κοινό 

χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων χρήσης και δυνατότητας 

πραγματικής χρήσης μέσω εκτελεστικής 

πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

παρέχουν έγκαιρες και επαρκώς 

λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή 

σχετικά με τα σχέδιά τους για τη 

διασφάλιση συμμόρφωσης. Η Επιτροπή 

εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον 

προσδιορισμό της μορφής και των 

διαδικασιών παροχής των εν λόγω 

πληροφοριών μέσα σε ένα έτος από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 33 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων 

χρήσης· 

γ) τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων 

χρήσης, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 30 έτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) τους όρους που σχετίζονται με την 

εκχώρηση, τη μεταβίβαση ή τη 

συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης· 

ι) τους όρους που σχετίζονται με την 

εκχώρηση, την αλλαγή, τη μεταβίβαση ή 

τη συσσώρευση δικαιωμάτων χρήσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κάθε εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

δ) τις εκτελεστικές πράξεις που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 

του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 

την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 

λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 

μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 

1, η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 

πράξης, να καθορίσει τεχνικά 

χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 

ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 

συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 

διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 

σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 

Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 

χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 

μέγεθος, την ισχύ και τις 

Για τους σκοπούς της ενιαίας εφαρμογής 

του καθεστώτος γενικής αδειοδότησης για 

την ανάπτυξη, τη σύνδεση και τη 

λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης 

μικρής εμβέλειας δυνάμει της παραγράφου 

1, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 

εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται μέσα 

σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, τεχνικά 

χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων 

ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, η 

συμμόρφωση με τα οποία διασφαλίζει τον 

διακριτικό τους χαρακτήρα κατά τη χρήση 

σε διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Η 

Επιτροπή καθορίζει τα εν λόγω τεχνικά 



 

PE522.762v01-00 74/123 PR\1007625EL.doc 

EL 

ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 

ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 

ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 

πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 

τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 

σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 

εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 

καθορίζονται στη σύσταση του 

Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31.  

χαρακτηριστικά ως προς το μέγιστο 

μέγεθος, την ισχύ και τις 

ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, καθώς και 

ως προς τις οπτικές επιπτώσεις των 

ανεπτυγμένων σημείων ασύρματης 

πρόσβασης μικρής εμβέλειας. Τα εν λόγω 

τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση 

σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 

εμβέλειας συμμορφώνονται τουλάχιστον 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2013/35/ΕΕ30 και με τις οριακές τιμές που 

καθορίζονται στη σύσταση του 

Συμβουλίου αριθ. 1999/519/ΕΚ31. 

__________________ __________________ 

30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 

απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 

κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 

παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 

(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 

οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 

29.6.2013, σ. 1). 

30 Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, περί των ελαχίστων 

απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 

κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 

παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) 

(20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 

οδηγίας 2004/40/EΚ (ΕΕ L 179 της 

29.6.2013, σ. 1). 

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 

περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 

GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59). 

31 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 12ης Ιουλίου 1999 περί του 

περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 

GHz) (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59). 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – τμήμα 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προϊόντα αυτά δέχτηκαν έντονη κριτική, από το ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση για την 

οποία προορίζονται έως το ότι αντίκεινται θεμελιωδών στην προσέγγιση του πλαισίου. Θα 

πρέπει να αφαιρεθούν και να περιληφθούν στην εξέταση.  

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στο κοινό δεν εφαρμόζουν 

υψηλότερη τιμολόγηση για 

ενδοενωσιακές επικοινωνίες που 

καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος, εκτός 

εάν αυτό αιτιολογείται με αντικειμενικά 

κριτήρια: 

διαγράφεται 

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής 

επικοινωνίας, υψηλότερες από τα 

τιμολόγια για εγχώριες υπηρεσίες 

επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων· 

 

β) όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητής 

επικοινωνίας, υψηλότερες από τις 

ευρωχρεώσεις για ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών 

κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων 

(SMS), αντίστοιχα, που θεσπίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2012. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι διεθνείς κλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποτελούν σήμερα μη ρυθμιζόμενες 

ανταγωνιστικές αγορές που δεν απαιτούν ρύθμιση μέσω ενωσιακής παρέμβασης. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 

συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 

όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες με 

παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις εν λόγω 

συμφωνίες που σχετίζονται με τους 

όγκους δεδομένων, να επωφελούνται από 

τυχόν προσφορές των παρόχων 

περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 

στο διαδίκτυο. 

Οι τελικοί χρήστες είναι ελεύθεροι να 

συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με τους 

όγκους δεδομένων και τις ταχύτητες, 

καθώς και με τα γενικά χαρακτηριστικά 

της υπηρεσίας, με παρόχους υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ISP δεν θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τις βασικές ανάγκες των χρηστών· θα πρέπει επίσης 

να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ειδικότερες απαιτήσεις των χρηστών, όπως: 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IP-TV), βιντεοδιάσκεψη και 

ορισμένες εφαρμογές υγείας. 

 

Τροπολογία  103 

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 

Οι τελικοί χρήστες είναι επίσης ελεύθεροι 

να συνάπτουν συμφωνίες με παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στο κοινό ή με παρόχους περιεχομένου, 

εφαρμογών και υπηρεσιών για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όταν συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες με 

τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο 

τελευταίος εξασφαλίζει ότι η βελτιωμένη 

ποιοτικά υπηρεσία δεν αποβαίνει σε 

βάρος της γενικής ποιότητας της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο παρά μόνο 

στον βαθμό όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

λαμβανομένης υπόψη της στάθμης της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, για την 

εξασφάλιση της παροχής της 

βελτιωμένης ποιοτικά υπηρεσίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

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. 

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 

διαδικτύου. Επιπλέον, τα μέτρα 

διαχείρισης της κυκλοφορίας των 

δεδομένων δεν εφαρμόζονται με τρόπο 

που να συνεπάγεται διακρίσεις εις βάρος 

υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς εκείνη 

που προσφέρει ο πάροχος πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση των 

αρχών της διαφάνειας και της εξάλειψης των διακρίσεων. 

 

Τροπολογία  105 

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· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2011/92, παράγραφος 25, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίζουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που περιέχουν ή 

παραπέμπουν σε παιδική πορνογραφία, με βάση διασφαλίσεις. 

 

Τροπολογία  106 

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 

1. Κατά την άσκηση των εξουσιών που 

τους εκχωρεί το άρθρο 30α αναφορικά με 

το άρθρο 23, οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές παρακολουθούν στενά τη συνεχή 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, με επίπεδο 

ποιότητας που αντικατοπτρίζει τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας. Σε συνεργασία 

με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, 

παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις στην 

πολιτιστική ποικιλομορφία και την 

καινοτομία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

την παρακολούθηση και τις διαπιστώσεις 

τους, και διαβιβάζουν τις εκθέσεις αυτές 
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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. 

στην Επιτροπή και στον BEREC. 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

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. 

3. Ο BEREC καθορίζει, μετά από 

διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους 

και σε συνεργασία με την Επιτροπή, 

κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

των υποχρεώσεων των εθνικών αρμόδιων 

αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και της εξάλειψης των διακρίσεων, 

και η ενιαία εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση, πρέπει ο BEREC να καταρτίζει ειδικές 

κατευθυντήριες γραμμές. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 30α 
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 Εποπτεία και επιβολή 

 1. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

παρακολουθούν και επιβλέπουν τη 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 

στις επικράτειές τους. 

 2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

δημοσιοποιούν επικαιροποιημένα 

στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού κατά τρόπο που να 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των 

ενδιαφερόμενων στις πληροφορίες αυτές. 

 3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν 

δικαίωμα να απαιτούν από επιχειρήσεις 

που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού να υποβάλλουν 

όλες τις πληροφορίες που αφορούν την 

εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος 

κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 

παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, 

κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό 

λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική 

ρυθμιστική αρχή. 

 4. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν 

να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον 

παρόντα κανονισμό. 

 5. Αν μια εθνική ρυθμιστική αρχή 

διαπιστώσει παραβίαση των 

υποχρεώσεων που ορίζονται με τον 

παρόντα κανονισμό, μπορεί να απαιτεί 

την άμεση παύση της παραβίασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς παρόχους 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι σχετικές 

διαγράφεται 
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κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το 

κεφάλαιο II σε σχέση με τις αντίστοιχες 

αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών στα κράτη μέλη έδρας και 

υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – σημείο 1 

Οδηγία 2002/20/ΕΚ 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, διαγράφεται 

το δεύτερο εδάφιο. 

1) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:  

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο)  

Οδηγία 2002/20/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, 

με την επιφύλαξη των ειδικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

6 παράγραφος 2 ή των δικαιωμάτων 

χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 5, 

μόνον έπειτα από χορήγηση γενικής 

άδειας. Είναι δυνατόν να απαιτηθεί από 

την ενδιαφερόμενη επιχείρηση η υποβολή 

κοινοποίησης, αλλά δεν προϋποτίθεται η 

έκδοση ρητής απόφασης ή άλλης 

διοικητικής πράξης από την εθνική 

κανονιστική αρχή, πριν από την άσκηση 

των εκ της αδείας δικαιωμάτων. Μετά την 

κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, μια 

επιχείρηση δύναται να εκκινήσει 

δραστηριότητα, ενδεχομένως με την 

επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά 

με τα δικαιώματα χρήσης. 

«2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται, 

με την επιφύλαξη των ειδικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

6 παράγραφος 2 ή των δικαιωμάτων 

χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 5, 

μόνον έπειτα από χορήγηση γενικής 

άδειας. Αν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι 

μια απαίτηση κοινοποίησης είναι 

δικαιολογημένη, μπορεί να απαιτήσει από 

τις επιχειρήσεις την υποβολή 

κοινοποίησης στον BEREC, αλλά δεν 

μπορεί να απαιτήσει από αυτές να 

ζητήσουν την έκδοση ρητής απόφασης ή 

άλλης διοικητικής πράξης από την εθνική 

κανονιστική αρχή ή από οποιαδήποτε 

άλλη αρχή, πριν από την άσκηση των εκ 

της αδείας δικαιωμάτων. Μετά την 

κοινοποίηση στον BEREC, εφόσον 

απαιτείται, μια επιχείρηση δύναται να 

εκκινήσει δραστηριότητα, ενδεχομένως με 

την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 7 

σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.» 

Επιχειρήσεις που παρέχουν 

διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σε επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη, 

δεν θα υποχρεούνται να υποβάλουν άνω 

της μιας κοινοποίησης ανά 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EL:HTML) 

Αιτιολόγηση 

Η τυποποιημένη κοινοποίηση στον BEREC εξασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα 

υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την αντιμετώπισή τους στα διάφορα κράτη μέλη σε 
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παρόμοιες συνθήκες, και ότι οι εφαρμόζονται συνεκτικές ρυθμιστικές πρακτικές στην ενιαία 

αγορά. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο)  

Οδηγία 2002/20/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

3. Η κοινοποίηση η οποία αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 περιορίζεται στην απλή 

υποβολή δήλωσης νομικού ή φυσικού 

προσώπου προς την εθνική κανονιστική 

αρχή, με την οποία γνωστοποιεί την 

πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, και στην υποβολή των 

ελάχιστων πληροφοριών οι οποίες 

απαιτούνται ώστε η εθνική κανονιστική 

αρχή να έχει τη δυνατότητα τήρησης 

μητρώου ή καταλόγου φορέων παροχής 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες 

πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι 

απαραίτητο για τον προσδιορισμό του 

φορέα παροχής, όπως οι αριθμοί 

μητρώου των επιχειρήσεων, και των 

προσώπων επαφής του φορέα παροχής, 

τη διεύθυνση του φορέα παροχής, τη 

σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της 

υπηρεσίας και την προβλεπόμενη 

ημερομηνία έναρξης της 

δραστηριότητας. 

«3. Μια κοινοποίηση η οποία αναφέρεται 

στην παράγραφο 2 περιορίζεται στην απλή 

υποβολή δήλωσης νομικού ή φυσικού 

προσώπου προς τον BEREC, σχετικά με 

ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα στη μορφή 

που καθορίζεται στο μέρος Δ του 

παραρτήματος, με την οποία γνωστοποιεί 

την πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, και στην υποβολή των 

ελάχιστων πληροφοριών οι οποίες 

απαιτούνται ώστε ο BEREC και η εθνική 

κανονιστική αρχή να έχουν τη δυνατότητα 

τήρησης μητρώου ή καταλόγου φορέων 

παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη 

μέλη δεν επιβάλλουν πρόσθετες ή 

χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EL:PDF) 
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Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – σημείο 1 – στοιχείο γ (νέο)  

Οδηγία 2002/20/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 «3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 

αιτιολογημένη κοινοποίηση μέσα σε 12 

μήνες από την ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 

[ΧΧ/2014]*, αν κρίνουν σκόπιμη μια 

απαίτηση κοινοποίησης. Η Επιτροπή 

εξετάζει την κοινοποίηση και, αν είναι 

σκόπιμο, λαμβάνει απόφαση μέσα σε 

διάστημα τριών μηνών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης, με την 

οποία καλεί το συγκεκριμένο κράτος 

μέλος να άρει την απαίτηση 

κοινοποίησης. 

 ______________ 

 * Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [XX/2014] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής, της ... για τη θέσπιση μέτρων 

σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

ηλεκτρονικών και την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 

2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) 

αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012, 

(ΕΕ L ..., σ. …)   

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – σημείο 1 α (νέο)  

Οδηγία 2002/20/ΕΚ 

Παράρτημα – μέρος Δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α). Στο Παράρτημα, προστίθεται το 
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ακόλουθο μέρος Δ: 

 «Δ. Πληροφορίες που απαιτούνται στις 

κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 3 

 Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δήλωση της 

πρόθεσης για έναρξη παροχής δικτύων 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συνοδεύεται μόνο από 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 1. το όνομα του παρόχου, 

 2. το νομικό καθεστώς, τη μορφή και τον 

αριθμό μητρώου του, όταν ο πάροχος 

είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή άλλο 

παρεμφερές δημόσιο μητρώο, 

 3. τη γεωγραφική διεύθυνση της έδρας 

του παρόχου, 

 4. ένα πρόσωπο επικοινωνίας, 

 5. μια σύντομη περιγραφή των δικτύων ή 

των υπηρεσιών που παρέχονται ή 

πρόκειται να παρέχονται,  

 6. τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και 

 7. την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 

της δραστηριότητας.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 α (νέο)  

Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 34α 

 Τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 

243/2012/EE 

 Στο άρθρο 6 παράγραφος 8 της 

απόφασης αριθ. 243/2012/ΕΕ,  

 προστίθεται το εξής εδάφιο: 
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 «Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 

μεταβίβαση ή τη μίσθωση οποιωνδήποτε 

πρόσθετων εναρμονισμένων ζωνών 

συχνοτήτων στην ίδια βάση με εκείνες 

που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 1 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 6: 

διαγράφεται 

«Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες 

ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του 

κανονισμού αριθ. [XX/2014].» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α) Στο άρθρο 2, το στοιχείο ζ) 

τροποποιείται ως εξής: 

«Εθνική κανονιστική αρχή»: ο ή οι φορείς 

στους οποίους ένα κράτος μέλος έχει 

αναθέσει οποιαδήποτε από τα κανονιστικά 

καθήκοντα που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες. 

«Εθνική κανονιστική αρχή»: ο φορέας 

στον οποίο ένα κράτος μέλος έχει 

αναθέσει τα κανονιστικά καθήκοντα που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τις 

ειδικές οδηγίες. 
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Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EL:PDF) 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 1 β (νέο) 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1β) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3α 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

3α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των 

παραγράφων 4 και 5, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για 

την εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση 

των αγορών ή για την επίλυση των 

διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα 

με το άρθρο 20 ή 21 της παρούσας οδηγίας 

ενεργούν ανεξάρτητα και δεν ζητούν ούτε 

λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον 

φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των 

καθηκόντων αυτών που τους έχουν 

ανατεθεί βάσει εθνικών νομοθετικών 

ρυθμίσεων που υλοποιούν την κοινοτική 

νομοθεσία. Αυτό δεν εμποδίζει την 

επιτήρηση σύμφωνα με το εθνικό 

συνταγματικό δίκαιο. Εξουσία αναστολής 

ή ακύρωσης αποφάσεων των εθνικών 

κανονιστικών αρχών διαθέτουν 

αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που 

έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

4. 

«3α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 

των παραγράφων 4 και 5, κάθε εθνική 

ρυθμιστική αρχή είναι υπεύθυνη 

τουλάχιστον για την εκ των προτέρων 

κανονιστική ρύθμιση των αγορών δυνάμει 

των άρθρων 7, 7α, 15 και 16 της 

παρούσας οδηγίας, και των άρθρων 9 έως 

13β της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, για την 

αριθμοδότηση, την ονοματοδοσία και τη 

διευθυνσιοδότηση , για τη 

συνεγκατάσταση και την από κοινού 

χρήση ευκολιών και για την επίλυση των 

διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα 

με τα άρθρα 10, 12, 20 και 21 της 

παρούσας οδηγίας, καθώς επίσης για τη 

διαμόρφωση προσιτών τιμών, για την 

ποιότητα των υπηρεσιών των 

καθορισμένων επιχειρήσεων, για την 

κοστολόγηση της υποχρέωσης καθολικής 

υπηρεσίας, για τους ρυθμιστικούς 

ελέγχους στις υπηρεσίες λιανικής, για τις 

συμβάσεις, για τη διαφάνεια και τη 

δημοσίευση πληροφοριών, για την 

ποιότητα της υπηρεσίας, για την 

εξασφάλιση ισοδυναμίας πρόσβασης και 

επιλογών για τους τελικούς χρήστες με 

αναπηρίες, για τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, για 

την πρόσβαση σε αριθμούς και 
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υπηρεσίες, για την παροχή πρόσθετων 

ευκολιών και για τη διευκόλυνση της 

αλλαγής παρόχου δυνάμει των άρθρων 9, 

11, 12, 17, 20, 21, 22, 23α, 26, 28, 29 και 

30 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, καθώς και 

για την οδηγία 2002/58/ΕΚ. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 

επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής 

στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο ή 

ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού 

οργάνου που ασκούν το καθήκον αυτό ή ο 

αντικαταστάτης του μπορούν να 

απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν 

πλέον τους απαιτούμενους όρους για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως 

αυτά καθορίζονται εκ των προτέρων στην 

εθνική νομοθεσία. Η απόφαση απόλυσης 

του επικεφαλής της εν λόγω εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως των 

μελών του συλλογικού οργάνου που 

ασκούν τη λειτουργία αυτή, λαμβάνει 

δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της 

απόλυσης. Ο απολυθείς επικεφαλής της 

εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως 

τα μέλη του συλλογικού οργάνου που 

ασκούν τη λειτουργία αυτή λαμβάνουν 

δήλωση των λόγων απόλυσής τους και 

δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν 

τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που 

αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. 

Κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή ενεργεί 

ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει 

οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε 

σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων 

αυτών που της έχουν ανατεθεί βάσει 

εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων που 

υλοποιούν την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό 

δεν εμποδίζει την επιτήρηση σύμφωνα με 

το εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Εξουσία 

αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των 

εθνικών κανονιστικών αρχών διαθέτουν 

αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που 

έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 

επικεφαλής εθνικής ρυθμιστικής αρχής που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή 

ενδεχομένως τα μέλη του συλλογικού 

οργάνου που ασκούν το καθήκον αυτό ή ο 

αντικαταστάτης του μπορούν να 

απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν 

πλέον τους απαιτούμενους όρους για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως 

αυτά καθορίζονται εκ των προτέρων στην 

εθνική νομοθεσία. Η απόφαση απόλυσης 

του επικεφαλής της εν λόγω εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως των 

μελών του συλλογικού οργάνου που 

ασκούν τη λειτουργία αυτή, λαμβάνει 

δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της 

απόλυσης. Ο απολυθείς επικεφαλής της 

εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή ενδεχομένως 

τα μέλη του συλλογικού οργάνου που 

ασκούν τη λειτουργία αυτή λαμβάνουν 

δήλωση των λόγων απόλυσής τους και 

δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν 

τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που 

αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 

αναφέρονται στην πρώην υποπαράγραφο 

διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές που 

αναφέρονται στην πρώην υποπαράγραφο 

διαθέτουν χωριστούς ετήσιους 



 

PR\1007625EL.doc 89/123 PE522.762v01-00 

 EL 

προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 

δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν επίσης ώστε να διαθέτουν οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκείς 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που 

θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν 

ενεργά και να συνεισφέρουν στον Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)1. 

προϋπολογισμούς και ότι οι 

προϋπολογισμοί επαρκούν για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 

προϋπολογισμοί και οι ελεγμένοι ετήσιοι 

λογαριασμοί δημοσιοποιούνται. Κάθε 

εθνική ρυθμιστική αρχή οργανώνεται και 

λειτουργεί με τρόπο που εξασφαλίζει την 

αντικειμενικότητα και την αμεροληψία 

των δραστηριοτήτων της, και διαθέτει 

προσωπικό ικανό για την κατάλληλη 

εκτέλεση των καθηκόντων της. Τα κράτη 

μέλη μεριμνούν επίσης ώστε να διαθέτουν 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκείς 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που 

θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν 

ενεργά και να συνεισφέρουν στον Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)1. 

______________________ ______________________ 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

για τη δημιουργία Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας. 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC) και της 

Υπηρεσίας» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν υπάρχει μία ΕΡΑ ανά κράτος μέλος και αν εναρμονιστούν τα κύρια καθήκοντα και 

ενισχυθούν οι πόροι αυτών των ΕΡΑ, αυτό δεν θα είναι απλώς χρήσιμο για την εποπτεία και 

την επιβολή του πλαισίου στα κράτη μέλη, αλλά θα υποστηρίξει επίσης άμεσα το έργο των ΕΡΑ 

στο πλαίσιο του BEREC. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 7α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«2. Κατά την τρίμηνη περίοδο στην οποία 

αναφέρεται η παράγραφος 1, η Επιτροπή, 

ο BEREC και η οικεία εθνική ρυθμιστική 

αρχή συνεργάζονται στενά με στόχο την 

εξεύρεση του καταλληλότερου και 

αποτελεσματικότερου μέτρου υπό το 

πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 8, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

δεόντως υπόψη τις απόψεις των φορέων 

της αγοράς και την ανάγκη να 

εξασφαλισθεί η ανάπτυξη συνεκτικής 

ρυθμιστικής πρακτικής. Όταν το 

σχεδιαζόμενο μέτρο αποσκοπεί στην 

επιβολή, τροποποίηση ή άρση 

υποχρέωσης ευρωπαϊκού παρόχου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την 

έννοια του κανονισμού [XXX/2014] σε ένα 

κράτος μέλος υποδοχής, η εθνική 

ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους της 

έδρας δύναται να συμμετάσχει και αυτή 

στη διαδικασία συνεργασίας.» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 7α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– γ) στην παράγραφο 5, παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο στοιχείο αα): 

διαγράφεται 

«αα) να λάβει απόφαση με την οποία 

ζητεί από την οικεία εθνική ρυθμιστική 

αρχή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, μαζί 

με συγκεκριμένες προτάσεις για την 

τροποποίησή του, όταν το σχεδιαζόμενο 
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μέτρο αποσκοπεί στην επιβολή, 

τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης ενός 

ευρωπαϊκού παρόχου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών κατά την έννοια του 

κανονισμού [XXX/2014].» 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 2 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 7α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– δ) στην παράγραφο 6 προστίθεται το 

ακόλουθο εδάφιο: 

διαγράφεται 

«Το άρθρο 7 παράγραφος 6 εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 

αποφασίζει σύμφωνα με την παράγραφο 5 

στοιχείο αα).» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Στο άρθρο 8 παράγραφος 4 το σημείο 

ζ) διαγράφεται. 

Or. en 
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Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 2 β (νέο) 

Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 9β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 β) Στο άρθρο 9β παράγραφος 3, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 
 

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατάλληλα 

εκτελεστικά μέτρα για τον προσδιορισμό 

των ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις 

μπορούν να μεταβιβάζουν ή να 

χρονομισθώνουν μεταξύ τους δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Τα μέτρα αυτά 

δεν καλύπτουν ραδιοσυχνότητες που 

χρησιμοποιούνται για τις ραδιοτηλεοπτικές 

εκπομπές. 

«3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλα 

εκτελεστικά μέτρα για τη διευκόλυνση της 

μεταβίβασης ή της μίσθωσης 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

μεταξύ επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά 

λαμβάνονται μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

κανονισμού [ΧΧΧ/2014]*. Τα 

συγκεκριμένα μέτρα δεν καλύπτουν 

ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται 

για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 

 _____________ 

 * Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [XX/20ΧΧ] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής, της ... για τη θέσπιση μέτρων 

σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

ηλεκτρονικών και την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 

2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) 

αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012, 

(ΕΕ L ΧΧΧ, της ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ, σ. Χ.).»  

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EL:HTML) 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – σημείο 4 
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Οδηγία 2002/21/ΕΚ 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της 

παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 

της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 

αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 

διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 

κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 

κανονιστικών καθηκόντων που 

προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

στις ειδικές οδηγίες και στον κανονισμό 

αριθ. [XX/2014] ενδέχεται να αποτελέσει 

φραγμό στην εσωτερική αγορά, η 

Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 

της τη γνώμη του BEREC, μπορεί να 

εκδώσει σύσταση ή απόφαση για την 

εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας, των ειδικών 

οδηγιών και του κανονισμού αριθ. 

[XX/2014] με σκοπό την προαγωγή της 

επίτευξης των στόχων του άρθρου 8.» 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της 

παρούσας οδηγίας και των άρθρων 6 και 8 

της οδηγίας 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την 

αδειοδότηση), εφόσον η Επιτροπή 

διαπιστώσει ότι η ύπαρξη αποκλίσεων 

κατά την υλοποίηση, εκ μέρους των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 

κανονιστικών καθηκόντων που 

προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και 

στις ειδικές οδηγίες και στον κανονισμό 

αριθ. [XX/2014] ενδέχεται να αποτελέσει 

φραγμό στην εσωτερική αγορά, η 

Επιτροπή, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 

της τη γνώμη του BEREC, εκδίδει 

σύσταση ή απόφαση για την 

εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας, των ειδικών 

οδηγιών και του κανονισμού αριθ. 

[XX/2014] με σκοπό την προαγωγή της 

επίτευξης των στόχων του άρθρου 8.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο: 

διαγράφεται 

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 

υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται 

στην Ένωση στους τελικούς χρήστες των 

οποίων ο εγχώριος πάροχος 

δραστηριοποιείται ως πάροχος 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
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στο κοινό σε ένα κράτος μέλος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 2  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιη): 

διαγράφεται 

ιη) «διμερής ή πολυμερής σύμβαση 

περιαγωγής»: μία ή περισσότερες 

εμπορικές ή τεχνικές συμβάσεις μεταξύ 

παρόχων περιαγωγής που επιτρέπουν την 

εικονική επέκταση της κάλυψης του 

οικείου δικτύου και τη βιώσιμη παροχή 

από τον κάθε πάροχο περιαγωγής 

ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 

λιανικής στο ίδιο επίπεδο τιμών με εκείνο 

των αντίστοιχων εγχώριων υπηρεσιών 

κινητών επικοινωνιών τους.» 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της περιαγωγής με εθελοντικές συμφωνίες, ως 

εναλλακτική λύση στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κανονισμός Περιαγωγή ΙΙΙ, συνεπάγεται 

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 3  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 7: 

διαγράφεται 

«7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 

παρόχους περιαγωγής που παρέχουν 

ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 

λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 4α.» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 4  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 4α: 

διαγράφεται 

Άρθρο 4α  

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 4 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 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 
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υποκείμενες σε ρύθμιση εισερχόμενες ή 

εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα 

υποκείμενα σε ρύθμιση εξερχόμενα 

μηνύματα SMS περιαγωγής, ή για τις 

υποκείμενες σε ρύθμιση υπηρεσίες 

δεδομένων περιαγωγής, με την επιφύλαξη 

μέτρων που λαμβάνονται για την 

πρόληψη αντικανονικής ή δόλιας χρήσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μετά από τρεις κανονισμούς, μέσα σε μια εξαετία, η εισηγήτρια προτείνει να καταργηθούν 

πλέον τα τέλη περιαγωγής λιανικής για τις φωνητικής κλήσεις, τα SMS και τα δεδομένα. Η 

υποχρέωση αυτή των παρόχων θα τεθεί σε ισχύ μετά την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να μην 

έλθει σε σύγκρουση με την αρχή της ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 5 – στοιχείο α  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:  

«2. 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 κλήσεις, με την επιφύλαξη 

«2. 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 0,29 ευρώ ανά 

λεπτό για οιαδήποτε εξερχόμενη κλήση ή 

τα 0,08 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε 

εισερχόμενη κλήση. Το μέγιστο τέλος 

λιανικής για εξερχόμενες κλήσεις 

μειώνεται σε 0,24 EUR την 1η Ιουλίου 

2013 και σε 0,19 EUR την 1η Ιουλίου 

2014, για δε τις εισερχόμενες κλήσεις σε 

0,07 EUR την 1η Ιουλίου 2013 και 0,05 

EUR την 1η Ιουλίου 2014. Τα εν λόγω 
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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.» 

μέγιστα τέλη λιανικής για την 

ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2016.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EL:HTML) 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2. Από 1ης Ιουλίου 2012, το τέλος 

λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την 

ευρωχρέωση SMS, το οποίο ο πάροχος 

περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στον 

οικείο πελάτη περιαγωγής για ρυθμιζόμενο 

«2.Από 1ης Ιουλίου 2012, το τέλος 

λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την 

ευρωχρέωση SMS, το οποίο ο πάροχος 

περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στον 

οικείο πελάτη περιαγωγής για ρυθμιζόμενο 
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περιαγόμενο μήνυμα SMS το οποίο 

αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, 

μπορεί να ποικίλλει για κάθε ρυθμιζόμενο 

περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά δεν 

υπερβαίνει τα 0,09 ευρώ. Το μέγιστο τέλος 

αυτό μειώνεται σε 0,08 ευρώ από 1ης 

Ιουλίου 2013 και σε 0,06 ευρώ από 1ης 

Ιουλίου 2014 και παραμένει, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 19, στα 0,06 ευρώ 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. 

περιαγόμενο μήνυμα SMS το οποίο 

αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, 

μπορεί να ποικίλλει για κάθε ρυθμιζόμενο 

περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά δεν 

υπερβαίνει τα 0,09 ευρώ. Το μέγιστο τέλος 

αυτό μειώνεται σε 0,08 EUR από 1ης 

Ιουλίου 2013 και σε 0,06 EUR από 1ης 

Ιουλίου 2014 και παραμένει στα 0,06 EUR 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 5 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 5β) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

2. Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής 

(χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 

δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο 

πάροχος περιαγωγής στους οικείους 

πελάτες περιαγωγής για την παροχή 

ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής 

δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,70 ευρώ 

ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής 

για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται 

στα 0,45 ευρώ και στα 0,20 ευρώ ανά 

χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η 

Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 

αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 

19, το τέλος αυτό παραμένει στα 0,20 ευρώ 

ανά χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 

30 Ιουνίου 2017. 

«2. Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος 

λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης 

δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο 

πάροχος περιαγωγής στους οικείους 

πελάτες περιαγωγής για την παροχή 

ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής 

δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,70 ευρώ 

ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής 

για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται 

στα 0,45 ευρώ και στα 0,20 ευρώ ανά 

χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η 

Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 

αντίστοιχα. Το τέλος αυτό παραμένει στα 

0,20 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο 

megabyte μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.» 

Or. en 

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EL:HTML) 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) Στο άρθρο 14 παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος 1α: 

6) Το άρθρο 14 διαγράφεται από 1ης 

Ιουλίου 2016. 

«1α. 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.» 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) Στο άρθρο 15 παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος 2α:  

διαγράφεται 

2α. Όταν η κατανάλωση ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής με το 

ισχύον τιμολόγιο εγχώριων υπηρεσιών 

περιορίζεται με αναφορά στο κριτήριο 

εύλογης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 4α 

παράγραφος 2, οι πάροχοι περιαγωγής 

ειδοποιούν τους πελάτες περιαγωγής όταν 

η κατανάλωση δεδομένων έχει φτάσει 

στο όριο εύλογης χρήσης και ταυτόχρονα 

παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής 

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. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 7 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 15 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 7α) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο, με ισχύ από 1ης 

Ιουλίου 2016: 

Διαφάνεια και μηχανισμοί διασφάλισης για 

υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων λιανικής 

Διαφάνεια και μηχανισμοί διασφάλισης για 

υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων λιανικής 
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για πελάτες περιαγωγής που ταξιδεύουν 

εκτός Ένωσης 

1. Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν 

ότι οι οικείοι πελάτες περιαγωγής 

τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, τόσο πριν 

όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, για 

τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ 

μέρους τους χρήση ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με 

τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση 

από τους πελάτες των οικονομικών 

επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους 

παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για 

ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 

δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 

2 και 3. 

1. Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν, 

για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων 

που χρησιμοποιούνται από πελάτες που 

ταξιδεύουν εκτός Ένωσης και οι οποίες 

προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής, 
ότι οι οικείοι πελάτες περιαγωγής 

τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, τόσο πριν 

όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, για 

τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ 

μέρους τους χρήση αυτών των 

ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 

δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει 

την κατανόηση από τους πελάτες των 

οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης 

αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 

δαπάνες τους σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 3. 

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι περιαγωγής 

ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από 

τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια 

σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο 

αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και 

τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. 

Επιπλέον, οι πάροχοι περιαγωγής 

ενημερώνουν τους πελάτες τους, ατελώς 

και με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να 

απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες 

αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής 

δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν 

την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένων. 

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι περιαγωγής 

ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από 

τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια 

σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο 

αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και 

τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. 

Επιπλέον, οι πάροχοι περιαγωγής 

ενημερώνουν τους πελάτες τους, ατελώς 

και με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να 

απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες 

αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής 

δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν 

την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένων. 

2. Ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει με 

αυτόματο μήνυμα τον πελάτη περιαγωγής 

ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί την 

υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει 

εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές 

πληροφορίες για τα τέλη (στο νόμισμα του 

λογαριασμού της χώρας προέλευσης που 

παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη), 

εκφρασμένα σε τιμή ανά megabyte, που 

ισχύουν για την παροχή των ρυθμιζόμενων 

υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον 

πελάτη περιαγωγής στο εν λόγω κράτος 

μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει 

2. Ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει με 

αυτόματο μήνυμα τον πελάτη περιαγωγής 

ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί την 

υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει 

εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές 

πληροφορίες για τα τέλη (στο νόμισμα του 

λογαριασμού της χώρας προέλευσης που 

παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη), 

εκφρασμένα σε τιμή ανά megabyte, που 

ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένων στον πελάτη 

περιαγωγής στο εν λόγω κράτος το οποίο 

επισκέπτεται, εκτός εάν ο πελάτης έχει 
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ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν 

επιθυμεί την ενημέρωση αυτή. 

ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν 

επιθυμεί την ενημέρωση αυτή. 

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες 

τιμολογιακές πληροφορίες αποστέλλονται 

στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη 

σε περιαγωγή, για παράδειγμα με μήνυμα 

SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

αναδυόμενο παράθυρο στην κινητή 

συσκευή, κάθε φορά που ο πελάτης 

εισέρχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από εκείνο του εγχώριου παρόχου του και 

ενεργοποιεί για πρώτη φορά υπηρεσία 

περιαγωγής δεδομένων στο εν λόγω 

κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται 

ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης 

περιαγωγής ενεργοποιεί ρυθμιζόμενη 

υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο 

τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την 

εύκολη κατανόηση. 

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες 

τιμολογιακές πληροφορίες αποστέλλονται 

στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη 

σε περιαγωγή, για παράδειγμα με μήνυμα 

SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

αναδυόμενο παράθυρο στην κινητή 

συσκευή, κάθε φορά που ο πελάτης 

εισέρχεται σε κράτος εκτός της Ένωσης 

και ενεργοποιεί για πρώτη φορά υπηρεσία 

περιαγωγής δεδομένων στο εν λόγω 

κράτος. Οι πληροφορίες παρέχονται 

ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης 

περιαγωγής ενεργοποιεί υπηρεσία 

περιαγωγής, με κατάλληλο τρόπο που να 

διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη 

κατανόηση. 

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον 

πάροχο περιαγωγής του ότι δεν απαιτεί την 

αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση έχει το 

δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να 

απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής την εκ 

νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον 

πάροχο περιαγωγής του ότι δεν απαιτεί την 

αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση έχει το 

δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να 

απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής την εκ 

νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

3. Κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει σε 

όλους τους πελάτες περιαγωγής τη 

δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και 

ατελώς τη χρήση διευκόλυνσης για την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 

συνολική κατανάλωσή τους εκφρασμένη 

σε όγκο δεδομένων ή στο νόμισμα 

τιμολόγησης του πελάτη περιαγωγής, για 

τις οφειλόμενες δαπάνες παροχής 

ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής 

δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται 

ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 

συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες 

ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων για 

μια ορισμένη περίοδο, πλην των MMS που 

χρεώνονται με μοναδιαία βάση, δεν 

υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 

οικονομικό όριο. 

3. Όσον αφορά τους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων επίσκεψης σε 

χώρες εκτός της Ένωσης, που επιτρέπουν 

στον πάροχο περιαγωγής να 

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη 

χρήση που κάνουν οι πελάτες του, κάθε 

πάροχος περιαγωγής παρέχει σε όλους 

τους πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να 

επιλέξουν εκουσίως και ατελώς τη χρήση 

διευκόλυνσης για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τη συνολική 

κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο 

δεδομένων ή στο νόμισμα τιμολόγησης του 

πελάτη περιαγωγής, για τις οφειλόμενες 

δαπάνες παροχής υπηρεσιών περιαγωγής 

δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται 

ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή 

συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες 

υπηρεσιών δεδομένων για μια ορισμένη 

περίοδο, πλην των MMS που χρεώνονται 

με μοναδιαία βάση, δεν υπερβαίνουν το 
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προκαθορισμένο οικονομικό όριο. 

Προς τούτο, ο πάροχος περιαγωγής 

διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα 

χρηματικά όρια για συγκεκριμένες 

περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι 

οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των 

προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους 

δεδομένων. Ένα από τα όρια αυτά (το 

προκαθορισμένο οικονομικό όριο) πρέπει 

να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 50 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο 

τιμολόγησης. 

Προς τούτο, ο πάροχος περιαγωγής 

διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα 

χρηματικά όρια για συγκεκριμένες 

περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι 

οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των 

προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους 

δεδομένων. Ένα από τα όρια αυτά (το 

προκαθορισμένο οικονομικό όριο) πρέπει 

να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 50 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο 

τιμολόγησης. 

 Όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων επίσκεψης σε χώρες εκτός της 

Ένωσης που δεν επιτρέπουν στον πάροχο 

περιαγωγής να παρακολουθεί σε 

πραγματικό χρόνο τη χρήση που κάνουν 

οι πελάτες του, ο πελάτης ειδοποιείται με 

μήνυμα SMS κατά την είσοδο στις χώρες 

αυτές, χωρίς περιττή καθυστέρηση και 

χωρίς χρέωση, ότι δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη συνολική 

κατανάλωση ούτε εγγύηση για τη μη 

υπέρβαση καθορισμένου χρηματικού 

ορίου.  

Εναλλακτικά, ο πάροχος περιαγωγής 

μπορεί να καθορίσει όρια εκφρασμένα σε 

όγκο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των 

προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά 

ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το 

προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) 

πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό 

που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς 

ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης. 

Εναλλακτικά, ο πάροχος περιαγωγής 

μπορεί να καθορίσει όρια εκφρασμένα σε 

όγκο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των 

προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά 

ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το 

προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) 

πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό 

που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς 

ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης. 

Επιπλέον, ο πάροχος περιαγωγής δύναται 

να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής 

άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή 

υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία 

χρηματικά όρια. 

Επιπλέον, ο πάροχος περιαγωγής δύναται 

να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής 

άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή 

υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία 

χρηματικά όρια. 

Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου και 

του τρίτου εδαφίου εφαρμόζεται σε όλους 

τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο 

όριο. 

Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου και 

του τέταρτου εδαφίου εφαρμόζεται σε 

όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει 

άλλο όριο. 

Κάθε πάροχος περιαγωγής μεριμνά επίσης Κάθε πάροχος περιαγωγής μεριμνά επίσης 
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για την αποστολή ειδοποίησης στην κινητή 

ή άλλη συσκευή του πελάτη, για 

παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό 

μήνυμα, ή αναδυόμενο παράθυρο στον 

υπολογιστή, όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής 

δεδομένων έχουν φτάσει το 80 % του 

μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου 

χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Κάθε 

πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον 

φορέα περιαγωγής να σταματήσει την 

αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και 

έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και 

ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο την εκ 

νέου παροχή της υπηρεσίας. 

για την αποστολή ειδοποίησης στην κινητή 

ή άλλη συσκευή του πελάτη, για 

παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό 

μήνυμα, ή αναδυόμενο παράθυρο στον 

υπολογιστή, όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής 

δεδομένων έχουν φτάσει το 80 % του 

μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου 

χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Κάθε 

πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον 

φορέα περιαγωγής να σταματήσει την 

αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και 

έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και 

ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο την εκ 

νέου παροχή της υπηρεσίας. 

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω 

χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, 

αποστέλλεται ειδοποίηση στην κινητή ή 

άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. 

Στην ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο 

πελάτης περιαγωγής εάν επιθυμεί τη 

συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένων, καθώς και το 

σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη μονάδα 

που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης 

περιαγωγής δεν ανταποκριθεί, όπως 

ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο 

πάροχος περιαγωγής παύει αμέσως την 

παροχή και τη χρέωση του πελάτη για 

ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 

δεδομένων, εκτός εάν και μέχρις ότου ο 

πελάτης ζητήσει τη συνέχιση ή την 

ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών 

αυτών. 

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω 

χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, 

αποστέλλεται ειδοποίηση στην κινητή ή 

άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. 

Στην ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο 

πελάτης περιαγωγής εάν επιθυμεί τη 

συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 

περιαγωγής δεδομένων, καθώς και το 

σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη μονάδα 

που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης 

περιαγωγής δεν ανταποκριθεί, όπως 

ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο 

πάροχος περιαγωγής παύει αμέσως την 

παροχή και τη χρέωση του πελάτη για 

υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός 

εάν και μέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη 

συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των 

υπηρεσιών αυτών. 

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί 

να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία 

χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η 

σχετική αλλαγή πραγματοποιείται εντός 

μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή 

της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται 

όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα 

στοιχεία της συνδρομής. 

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί 

να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία 

χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η 

σχετική αλλαγή πραγματοποιείται εντός 

μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή 

της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται 

όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα 

στοιχεία της συνδρομής. 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν 

εφαρμόζονται σε συσκευές τύπου μηχανής 

προς μηχανή που χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες κινητών δεδομένων. 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν 

εφαρμόζονται σε συσκευές τύπου μηχανής 

προς μηχανή που χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες κινητών δεδομένων.» 
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5. Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν 

εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους 

πελάτες τους από την καταβολή τελών 

περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής 

στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως 

ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος 

προέλευσής τους. και ενημερώνουν τους 

πελάτες τους για να αποφεύγουν την 

ακούσια περιαγωγή σε παραμεθόριες 

περιοχές. 

 

6. Το παρόν άρθρο, πλην της παραγράφου 

5 και υπό τους όρους του δευτέρου και 

τρίτου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου, εφαρμόζεται επίσης στις 

υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες οι οποίοι 

ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης και 

προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής. 

 

Παρά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, 

όταν ο πελάτης επιλέγει τη διευκόλυνση 

που προβλέπεται στην παράγραφο 3, 

πρώτο εδάφιο, οι απαιτήσεις της 

παραγράφου 3 δεν ισχύουν, εφόσον ο 

φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου της 

χώρας επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν 

επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να 

παρακολουθεί τη χρήση από τον πελάτη 

του σε πραγματικό χρόνο. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης 

ειδοποιείται με μήνυμα SMS κατά την 

είσοδό του στη συγκεκριμένη χώρα, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 

ατελώς, ότι δεν παρέχονται πληροφορίες 

για τη συνολική κατανάλωση και η 

εγγύηση για τη μη υπέρβαση 

συγκεκριμένου χρηματικού ορίου. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 8  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται 

α) 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 

θ): 

 

«θ) 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.» 

 

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 
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καταστήσουν διαθέσιμες στα αντίστοιχα 

πακέτα λιανικής τους, για εύλογη χρήση, 

τιμολογιακές επιλογές στο πλαίσιο των 

οποίων το ισχύον τιμολόγιο εγχώριων 

υπηρεσιών εφαρμόζεται τόσο στις 

εγχώριες υπηρεσίες όσο και στις 

ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, 

ωσάν οι τελευταίες να καταναλώνονταν 

στο εγχώριο δίκτυο.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – σημείο 8 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 

Άρθρο 19 

 

Ισχύον κείμενο  Τροπολογία 

 8α) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 

του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν 

δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο το αργότερο την 30ή Ιουνίου 

2016. Η Επιτροπή αξιολογεί ειδικότερα αν 

επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος 

κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή επανεξετάζει μεταξύ άλλων: 

«1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία 

του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 έως 6. 

α) αν ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί 

αρκετά ώστε να δικαιολογείται η παύση 

ισχύος των μέγιστων ορίων των τελών 

λιανικής·  

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2015 και μετά από δημόσια 

διαβούλευση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

το αν πρέπει να αλλάξει η διάρκεια ή να 

αναθεωρηθεί το επίπεδο των μέγιστων 

τελών χονδρικής που προβλέπονται στα 

άρθρα 7, 9 και 12, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τα τέλη τερματισμού.  

β) αν ο ανταγωνισμός θα είναι αρκετός 

ώστε να καταργηθούν τα μέγιστα όρια 

των τελών χονδρικής· 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 30 

Ιουνίου 2016 και μετά από δημόσια 

διαβούλευση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 
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με: 

δ) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων 

παρέχονται εναλλακτικά προς τις 

υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 

δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των 

τεχνολογικών εξελίξεων· 

α) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων 

παρέχονται εναλλακτικά προς τις 

υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και 

δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των 

τεχνολογικών εξελίξεων· 

ε) τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές 

έχουν επωφεληθεί από πραγματικές 

μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών 

περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και 

προϊόντων που προσφέρονται σε 

καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια 

κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών 

τιμών και τιμών περιαγωγής, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής· 

 

στ) τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη 

λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 

ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των 

μικρότερων, ανεξάρτητων ή 

νεοεισερχόμενων παρόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που 

έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές 

συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης 

των παρόχων· 

β) τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη 

λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και 

ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των 

μικρότερων, ανεξάρτητων ή 

νεοεισερχόμενων παρόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που 

έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές 

συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης 

των παρόχων· 

ζ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 

στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 

αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 

για υπηρεσίες περιαγωγής στον βαθμό που 

η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και 

εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν· 

γ) την έκταση στην οποία η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται 

στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει 

αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 

για υπηρεσίες περιαγωγής. 

 Η Επιτροπή εξετάζει, ιδίως, αν 

χρειάζεται να καθοριστούν πρόσθετα 

τεχνικά και διαρθρωτικά μέτρα ή να 

τροποποιηθούν τα διαρθρωτικά μέτρα. 

η) την έκταση στην οποία το επίπεδο των 

μέγιστων τελών χονδρικής και λιανικής 

έχει παράσχει επαρκή εχέγγυα για τους 

καταναλωτές έναντι των υπερβολικών 

τιμών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην 

4. Αν η έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 καταδεικνύει την ανάγκη να 

αλλάξει η διάρκεια ή να αναθεωρηθεί το 

επίπεδο των τελών χονδρικής, η 

Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες 

προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής. και το Συμβούλιο, για την αντιμετώπιση 

της κατάστασης. 

2. Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα 

διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν για την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην 

εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής 

προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 

καταναλωτών ή ότι η διαφορά μεταξύ 

τιμών περιαγωγής και εθνικών τιμών δεν 

προσεγγίζει το μηδέν, η Επιτροπή 

υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

για την αντιμετώπιση της εν λόγω 

κατάστασης και, ως εκ τούτου, τη 

δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 

υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, χωρίς 

διαφοροποίηση, εντέλει, μεταξύ εθνικών 

τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής. Η 

Επιτροπή εξετάζει, ιδίως, αν απαιτείται: 

Εάν από την έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 προκύψει ότι τα 

διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν για την 

προώθηση του ανταγωνισμού στην 

εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής 

προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 

καταναλωτών, η Επιτροπή υποβάλλει 

κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 

αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης. 

α) πρόβλεψη πρόσθετων τεχνικών και 

διαρθρωτικών μέτρων· 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι προτάσεις 

σχετικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 

υποβάλλονται ταυτόχρονα με τις 

εκθέσεις. 

β) τροποποίηση των διαρθρωτικών 

μέτρων· 

 

γ) παράταση της διάρκειας και 

ενδεχόμενη επανεξέταση του επιπέδου 

των μέγιστων τελών λιανικής που 

προβλέπεται στα άρθρα 8, 10 και 13· 

 

δ) αλλαγή της διάρκειας και/ή 

επανεξέταση του επιπέδου των μέγιστων 

τελών χονδρικής που προβλέπεται στα 

άρθρα 7, 9 και 12· 

 

ε) πρόβλεψη άλλων αναγκαίων 

απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, της μη 

διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών 

τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής. 

 

 5. Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ανά διετία μετά την 

έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 

3. Σε κάθε έκθεση συνοψίζεται η 

εποπτεία της παροχής υπηρεσιών 

περιαγωγής στην Ένωση και αξιολογείται 
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η πρόοδος ως προς την επίτευξη των 

στόχων του παρόντος κανονισμού. 

 6. Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις 

του ανταγωνισμού στις αγορές 

περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο 

BEREC συλλέγει σε τακτική βάση 

δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών 

λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες 

περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS 

και δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή 

τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Η 

Επιτροπή τα δημοσιοποιεί. 

 Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια 

βάση πληροφορίες από τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 

διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 

διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι 

πάροχοι στους πελάτες τους. Η Επιτροπή 

δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και 

πορίσματα.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιγ 

α): 

 «ιγ α) να λαμβάνει τις κοινοποιήσεις που 

υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 3 της 

οδηγίας 2020/20/ΕΚ, να τηρεί μητρώο 

των κοινοποιήσεων αυτών και να 

ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις 

λαμβανόμενες κοινοποιήσεις·» 
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Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 4 και 5 

διαγράφονται. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 4α: 

διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου ο BEREC να διατηρήσει την ανεξαρτησία του από τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή, είναι καθοριστικό να εξασφαλιστεί ότι θα έχει επικεφαλής ένα από τα μέλη του.  

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 5 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 2, 3 και 4 

διαγράφονται και αντικαθίστανται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

[...]  

Or. en 
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Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 

διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται 

[...]  

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2009 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 10α: 

διαγράφεται 

[...]  

Or. en 
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Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά 

διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την 
αξιολόγηση και επανεξέταση του 

παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη 

έκθεση υποβάλλεται το αργότερο την 1η 

Ιουλίου 2018. Οι επόμενες εκθέσεις 

υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία. 

Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 

απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 

και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων 

της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη 

των εξελίξεων στην τεχνολογία της 

πληροφορικής και της προόδου στην 

κοινωνία της πληροφορίας. Οι εκθέσεις 

δημοσιοποιούνται. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική 

αξιολόγηση και επανεξέταση του όλου 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και υποβάλλει έκθεση με 

κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 30 

Ιουνίου 2016, προκειμένου να δοθεί στους 

συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να 

αναλύσουν και να συζητήσουν κατάλληλα 

τις προτάσεις. 

 Η αναθεώρηση βασίζεται σε πλήρη 

δημόσια διαβούλευση και εκ των 

υστέρων αξιολογήσεις του αντικτύπου 

του πλαισίου από το 2009, καθώς και σε 

διεξοδική εκτίμηση του αναμενόμενου 

αντικτύπου των εναλλακτικών επιλογών 

που θα προκύψουν από την επανεξέταση. 

 Η επανεξέταση περιλαμβάνει: 
 

 i) την υποχρέωση παροχής καθολικής 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης για προσφορά ευρυζωνικής 

πρόσβασης το διαδίκτυο σε προσιτή τιμή· 

 ii) την αρμοδιότητα των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών για όλα τα ζητήματα 

που καλύπτει το πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένου του 

ραδιοφάσματος· τις εξουσίες που 

εκχωρούνται στις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές στα κράτη μέλη και τη 

σκοπιμότητα της απαίτησης για 
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ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών· 

 iii) τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών και των εθνικών 

αρχών ανταγωνισμού· 

 iv) τις συμμετρικές υποχρεώσεις που 

αφορούν την πρόσβαση στο δίκτυο· 

 v) τους κανόνες σχετικά με τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και την 

κοινή δεσπόζουσα θέση· 

 vi) τις διαδικασίες ανασκόπησης της 

αγοράς· 

 vii) τον αντίκτυπο των υπηρεσιών που 

υποκαθιστούν πλήρως εκείνες που 

παρέχονται από τυπικούς παρόχους, 

συμπεριλαμβανομένων διευκρινίσεων 

σχετικά με την εμβέλεια της τεχνολογικής 

ουδετερότητας του πλαισίου και τον 

διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών που 

υπάγονται στο καθεστώς της «κοινωνίας 

της πληροφορίας» και εκείνων που 

εντάσσονται στις «ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες»· 

 viii) την ανάγκη για κατάργηση περιττών 

κανονισμών· 

 ix) την άρση κανονισμών όταν η ανάλυση 

της αγοράς καταδεικνύει ότι η 

συγκεκριμένη αγορά είναι όντως 

ανταγωνιστική· 

 x) την πείρα από τις υποχρεώσεις και τις 

λύσεις για την αποφυγή των διακρίσεων· 

 xi) την αποτελεσματικότητα και τη 

λειτουργία των διαδικασιών που 

προβλέπονται στα άρθρα 7 και 7α της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ· 

 xii) την αποτελεσματικότητα και τη 

λειτουργία της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ· 

 xiii) τις υπηρεσίες και τους φορείς 

εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκής κλίμακας, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της 

Επιτροπής να καθορίζει διακρατικές 
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αγορές, δυνάμει του άρθρου 15 

παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ· 

 xiv) τον καθορισμό των διακρατικών 

αγορών, ως πρώτο βήμα, τουλάχιστον 

όσον αφορά τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σε επιχειρήσεις· την παροχή 

της δυνατότητας στους παρόχους, να 

κοινοποιούν στον BEREC την πρόθεσή 

τους να εξυπηρετήσουν τις αγορές αυτές, 

και την εποπτεία, από τον BEREC, των 

παρόχων που εξυπηρετούν τις αγορές 

αυτές· 

 xv) μια ενιαία αδειοδότηση από την 

Ένωση, και τη δομή εποπτείας του όλου 

πλαισίου·   

 xvi) άμεσες και έμμεσες εισροές, μεταξύ 

άλλων με προϊόντα εξασφαλισμένης 

ποιότητας υπηρεσίας· 

 xvii) τη σύσταση για τις σχετικές αγορές· 

 xviii) τον κανονισμό για τον εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης 

του εξοπλισμού και των λειτουργικών 

συστημάτων· 

 xix) τον αντίκτυπο του γεγονότος ότι το 

διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε υποδομή 

καθοριστικής σημασίας για τη διεξαγωγή 

ευρέος φάσματος οικονομικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων·  

 Στους κύριους στόχους της επανεξέτασης 

περιλαμβάνονται: 

 i) να εξασφαλιστεί ότι οι πλήρως 

υποκαταστάσιμες υπηρεσίες υπόκεινται 

στους ίδιους κανόνες, λαμβανομένου 

υπόψη του ορισμού των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ· 

 ii) να εξασφαλιστεί δυνατότητα 

πρόσβασης των καταναλωτών σε πλήρη 

και κατανοητή ενημέρωση σχετικά με τις 

ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, ώστε 

να καταστεί δυνατή η σύγκριση μεταξύ 

των προσφορών των διαφόρων παρόχων· 
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 iii) να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 

ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε θέση να 

ελέγχουν την ψηφιακή ζωή και τα 

δεδομένα τους, με την εξάλειψη των 

φραγμών στην αλλαγή λειτουργικού 

συστήματος έτσι ώστε να μην χάνονται οι 

εφαρμογές και τα δεδομένα τους· 

 iv) να προωθηθεί περαιτέρω ο 

αποτελεσματικός και βιώσιμος 

ανταγωνισμός· 

 v) να προσφέρεται σταθερό και βιώσιμο 

πλαίσιο επενδύσεων· 

 vi) να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, 

συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή· 

 vii) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη παρόχων 

και διασυνοριακών υπηρεσιών για 

επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα· 

 viii) να εξασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό 

πλαίσιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της ψηφιακής εποχής και δημιουργεί ένα 

οικοσύστημα διαδικτύου που στηρίζει 

ολόκληρη την οικονομία, και· 

 ix) να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 

χρηστών στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ 

άλλων μέσω μέτρων για την εφαρμογή 

του μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και μέτρων για την αύξηση 

της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην εσωτερική αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 39α  

 Μεταφορά 
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 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς τα άρθρα 34, 35 και 

36 μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των διατάξεων αυτών. 

 2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις  

διατάξεις αυτές, περιλαμβάνουν 

παραπομπή στον παρόντα κανονισμό ή 

συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή 

κατά την επίσημη δημοσίευσή  τους. Οι 

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο θα γίνεται η παραπομπή 

καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 

 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 

διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 

θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται 

από τα άρθρα 34, 35 και 36. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 και 30 εφαρμόζονται από την 

1η Ιουλίου 2016. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I 



 

PR\1007625EL.doc 119/123 PE522.762v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών βρίσκεται στην καρδιά της ψηφιακής 

οικονομίας. Για να αξιοποιήσει πλήρως η Ευρώπη το δυναμικό ανάπτυξης, 

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης που διαθέτει η ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει να 

ενισχυθεί ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών στην προσφορά καινοτομίας και συνδεσιμότητας σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας.  

Διότι οι οικονομίες κλίμακας σε μια αγορά τηλεπικοινωνιών με 500 εκατομμύρια κατοίκους 

θα επιτρέψουν την ενίσχυση του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα προσφέρουν 

συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας και καινοτόμες υπηρεσίες στους Ευρωπαίους και σε όλους 

τους οικονομικούς τομείς, καθιστώντας την Ευρώπη μείζονα παίκτη στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό.   

Τον Μάρτιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία του τομέα των 

τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και κάλεσε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένα μέτρα για τη θέσπιση της ενιαίας αγορά ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του του Οκτωβρίου επέμεινε 

ότι «Είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί επειγόντως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά στον 

ψηφιακό τομέα και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων». Η πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο, αποσκοπούσε 

στην επίτευξη αυτού ακριβώς του στόχου. 

Κατά την άποψη του εισηγητή, η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι διαδικασία 

αναγκαία για την κλιμάκωση της προσπάθειας, και η πρόταση της Επιτροπής συνιστά 

σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Πάντως, λαμβάνοντας στο έπακρο υπόψη τις απόψεις που έλαβε από τους ενδιαφερομένους, 

η εισηγήτρια πιστεύει ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να αποτελέσουν 

αντικείμενο βαθύτερης, διαρθρωμένης δημόσιας διαβούλευσης και διεξοδικής εκ των 

υστέρων αξιολόγησης του αναμενόμενου αντικτύπου, και να περιληφθούν συνεπώς στην 

προσεχή επανεξέταση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Οι βασικές προτάσεις που επεξεργάστηκε η εισηγήτρια είναι οι ακόλουθες: 

 

Περιαγωγή 

Μετά από τρεις κανονισμούς, μέσα σε μια εξαετία, η εισηγήτρια προτείνει να καταργηθούν 

πλέον τα τέλη περιαγωγής λιανικής για τις φωνητικής κλήσεις, τα SMS και τα δεδομένα. Η 

υποχρέωση αυτή των παρόχων θα τεθεί σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2016, και συνεπώς δεν 

αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου.  

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί πως η πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 

περιαγωγής με εθελοντικές συμφωνίες, ως εναλλακτική λύση στις υποχρεώσεις που επιβάλλει 

ο κανονισμός Περιαγωγή ΙΙΙ, συνεπάγεται υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων του Περιαγωγή ΙΙΙ, όπως η αποσύνδεση 

(για την οποία έχουν ήδη γίνει επενδύσεις) πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε λιγότερο από πέντε 

μήνες.  
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Ανοιχτό Διαδίκτυο 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να παγιωθεί στον κανονισμό η αρχή πως το διαδίκτυο 

πρέπει να είναι ανοικτό και διαθέσιμο σε όλους, όπως κατέστη σαφές κατά την αναθεώρηση 

του πλαισίου το 2007-2009,  δεδομένου ότι τούτο είναι καθοριστικό για την ενιαία εφαρμογή 

της συγκεκριμένης ελευθερίας σε ολόκληρη την Ένωση. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό και θα 

πρέπει να παραμείνει έτσι. Ανοιχτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσιτό σε όλους, ιδιώτες 

και επιχειρήσεις, πελάτες και εμπόρους, παρόχους και καταναλωτές, σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Συνεπώς, τα ISP δεν θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τις βασικές ανάγκες των χρηστών· θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ειδικότερες απαιτήσεις των χρηστών 

(υπηρεσίες όπως: ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-TV), 

βιντεοσύσκεψη, και ορισμένες εφαρμογές υγείας), να αναπτύσσουν δικές τους υπηρεσίες, και 

να καινοτομούν τα ίδια. 

Μολονότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει η πρόταση σχετικά με το διαδίκτυο είναι σύμφωνες 

με τις τρέχουσες πρακτικές λογικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, και η ισχύουσα ενωσιακή 

νομοθεσία δεν εμποδίζει με κανέναν τρόπο τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ τελικών χρηστών 

και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για εξειδικευμένες συσκευές, η εισηγήτρια πιστεύει ότι 

οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της 

διαφάνειας και της εξάλειψης των διακρίσεων. Συνεπώς, η εισηγήτρια υποστηρίζει μεν την 

πρόταση της Επιτροπής, αλλά προτείνει ορισμένες αποσαφηνίσεις και καλεί τον BEREC να 

καταρτίσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία εφαρμογή της αρχής του ανοιχτού 

διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Πολιτική ραδιοφάσματος 

Λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, έως το 2017: το 85% του 

παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει κάλυψη  3G, το 50% θα έχει κάλυψη 4G, οι συνδρομές σε 

έξυπνα τηλέφωνα αναμένεται να φτάσουν τα τρία δισεκατομμύρια, και η παγκόσμια 

κυκλοφορία δεδομένων θα αυξηθεί κατά 15 φορές σε σχέση με τη σημερινή, είναι σαφές ότι 

το ραδιοφάσμα αποτελεί κρίσιμο πόρο για την εσωτερική αγορά κινητών, ασύρματων 

ευρυζωνικών και δορυφορικών επικοινωνιών στην Ένωση και έχει ουσιαστική σημασία για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια 

εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για 

το ραδιοφάσμα. Πιστεύει, μάλιστα, ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι όροι και οι 

διαδικασίες χορήγησης αδειών ραδιοφάσματος τόσο για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες 

όσο και για τη χρήση του μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος. Επιπλέον, η αποσπασματική 

διαδικασία έγκρισης και διάθεσης της ζώνης των 800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 

επικοινωνίες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη, είτε 

έχει εκχωρηθεί παρέκκλιση από την Επιτροπή είτε η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στο πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα, καταδεικνύουν 

τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης και την ανάγκη να βελτιωθεί ο τρόπος με τον ασκεί τις 

εξουσίες της η Επιτροπή. 

Συμπληρώνοντας την πρόταση της Επιτροπής, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το εμπόριο και η 

μίσθωση ραδιοφάσματος εναρμονισμένου για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες αυξάνει 

την ευελιξία και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων φάσματος, και προτείνει 

στο πλαίσιο αυτό μέτρα για την περαιτέρω διευκόλυνση και την τόνωση του δυναμισμού της 

χρήσης του φάσματος. 
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Η εισηγήτρια πιστεύει, ωστόσο, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με ορισμένες 

από τις νεοπροταθείσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντονισμό και τη χρήση του 

ραδιοφάσματος. Η εισηγήτρια προτείνει να εξεταστούν περαιτέρω σε κοινοβουλευτική 

συζήτηση οι πιθανές ασυνέπειες του πλαισίου και του RSPP προς τις υπάρχουσες αρχές .  

 

Ελευθερία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση 

Όσον αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις για τους ευρωπαίους παρόχους ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, η εισηγήτρια πιστεύει ότι περιπλέκουν σημαντικά το σύστημα και εισάγουν μια 

απρόβλεπτη διάρθρωση εποπτείας. Οποιαδήποτε σχετική πρόταση θα πρέπει να τεθεί σε 

διεξοδική διαβούλευση σε βάθος, και στο πλαίσιο αυτό να αναλυθεί κατά την αναθεώρηση 

του όλου πλαισίου. Ωστόσο, η εισηγήτρια έχει προσθέσει μια απλή τυποποιημένη 

κοινοποίηση στον BEREC, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν 

θα υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την αντιμετώπισή τους στα διάφορα κράτη μέλη σε 

παρόμοιες συνθήκες και ότι θα εφαρμόζονται συνεκτικές ρυθμιστικές πρακτικές στην ενιαία 

αγορά. 

 

BEREC 

Μετά από διεξοδική εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής για την τροποποίηση της δομής 

διακυβέρνησης του BEREC, και λαμβανομένου υπόψη του επαγγελματικού έργου που έχει 

επιτελέσει ο BEREC από τότε που ιδρύθηκε, εδώ και δύο χρόνια, η εισηγήτρια εξακολουθεί 

να πιστεύει, όπως και κατά την κατάρτιση του κανονισμού για την ίδρυση του BEREC το 

2009, ότι προκειμένου ο BEREC να διατηρήσει την ανεξαρτησία του από τα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή, είναι καθοριστικό να εξασφαλιστεί ότι θα έχει επικεφαλής ένα από τα μέλη 

του. 

Οι προτάσεις της εισηγήτριας επικεντρώθηκαν στο να εξασφαλιστεί η συνέχεια του 

αποτελεσματικού έργου του BEREC με την εναρμόνιση ενός ελάχιστου συνόλου ικανοτήτων 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, που να τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον 

BEREC, και κατ’ επέκταση με τη βελτίωση της ικανότητας του BEREC να ανταποκρίνεται 

πλήρως στον ρόλο του. 

 

Προϊόντα πρόσβασης χονδρικής, ASQ και διεθνείς κλήσεις σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας 

Όσον αφορά τις προτάσεις για την πρόσβαση προϊόντων και ASQ χονδρικής, και μετά από 

προσεκτική εξέταση των απόψεων των ενδιαφερομένων, η εισηγήτρια προσεγγίζει αυτά τα 

ζητήματα ζητώντας από την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική διαβούλευση και να υποβάλει 

προτάσεις στο πλαίσιο της επανεξέτασης του όλου πλαισίου. 

Σε σχέση με τις διεθνείς κλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η εισηγήτρια 

υπογραμμίζει ότι πρόκειται σήμερα για μη ρυθμιζόμενες ανταγωνιστικές αγορές που δεν 

απαιτούν ρύθμιση μέσω ενωσιακής παρέμβασης, και προτείνει συνεπώς την απαλοιφή των 

σχετικών ρυθμίσεων. 

 

Επανεξέταση του πλαισίου 
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Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση και 

αναθεώρηση του όλου πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να υποβάλει έκθεση με 

κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 

2016, προκειμένου να δοθεί στους συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να αναλύσουν και να 

συζητήσουν κατάλληλα τις προτάσεις.  

Η αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη δημόσια διαβούλευση και εκ των υστέρων 

αξιολογήσεις του αντικτύπου του πλαισίου από το 2009, καθώς και σε διεξοδική εκτίμηση 

του αναμενόμενου αντικτύπου των προτάσεων που θα προκύψουν από την αναθεώρηση.  

Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα 

πρέπει να υπόκεινται σε βαθύτερη, διαρθρωμένη δημόσια διαβούλευση και σε εκ των 

προτέρων αξιολόγηση του αντικτύπου, και συνεπώς να περιληφθούν στην προσεχή 

αναθεώρηση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

 

 


