ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2020
REV1 – αντικαθιστά την
ανακοίνωση
της 12ης Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατέστη «τρίτη χώρα»1. Η συμφωνία αποχώρησης2 προβλέπει μεταβατική
περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 20203. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της
Ένωσης στο σύνολό του ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού4.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο
Βασίλειο θα διαπραγματευτούν συμφωνία για νέα εταιρική σχέση, η οποία θα προβλέπει
μεταξύ άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν η
συμφωνία αυτή θα συναφθεί και θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της μεταβατικής
περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει σχέση η οποία,
όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην αγορά, θα είναι πολύ διαφορετική από τη
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά5, στην τελωνειακή ένωση
της ΕΕ και στον χώρο ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

1

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

2

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ L 29
της 31.1.2020, σ. 7 («συμφωνία αποχώρησης»).

3

Η μεταβατική περίοδος μπορεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, να παραταθεί μία μόνο φορά για 1 ή 2
έτη κατά ανώτατο όριο (άρθρο 132 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης). Η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει μια τέτοια παράταση.

4

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 127 της συμφωνίας
αποχώρησης, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας
ανακοίνωσης.

5

Ειδικότερα, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν προβλέπει αρχές της εσωτερικής αγοράς (στον
τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών), όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η «αρχή της χώρας
καταγωγής» και η εναρμόνιση. Επίσης, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν καταργεί τις
τελωνειακές διατυπώσεις και τους τελωνειακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων και τις εισροές τους, ούτε τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Επιπλέον, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη
χώρα όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη
της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους
οικονομικούς φορείς, η νομική κατάσταση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Συμβουλές προς τους ενδιαφερομένους
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, ιδίως στους παρόχους δικτύων και/ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να αξιολογήσουν τις συνέπειες της λήξης της μεταβατικής
περιόδου βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.
Συνιστάται στους παρόχους και στους πελάτες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
να προετοιμαστούν για τη λήξη της ισχύος των διατάξεων για «περιαγωγή με χρέωση
εσωτερικού» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και
για τη λήξη των ανωτάτων ορίων τιμών των ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών
επικοινωνιών.

Σημείωση:
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με:
-

την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών·

-

το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη δικτυακή ουδετερότητα·

-

τον γεωγραφικό αποκλεισμό·

-

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και

-

τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών.

Για τις πτυχές αυτές εκπονούνται ή έχουν ήδη δημοσιευτεί άλλες ανακοινώσεις6.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν θα ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει7:


την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών· 8

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en

7

Ας σημειωθεί ότι ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός των διατάξεων που καλύπτονται κατά κύριο
λόγο από την παρούσα ανακοίνωση. Ο σκοπός του είναι αποκλειστικά ενημερωτικός και, συνεπώς, ο
κατάλογος δεν είναι ούτε εξαντλητικός ούτε δεσμευτικός.
2

8



την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
(οδηγία 2002/58/ΕΚ)9·



την απόφαση για το ραδιοφάσμα (απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ)10·



τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του
Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC): 11



τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα
κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης12·



τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την
πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και τα τέλη λιανικής για τις ρυθμιζόμενες
ενδοενωσιακές επικοινωνίες13·

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ΕΕ L 321 της
17.12.2018, σ. 36.
Η εν λόγω οδηγία καταργεί, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, τις ακόλουθες τέσσερις οδηγίες: την 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),
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33· την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 (οδηγία για την αδειοδότηση), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21· την
οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002
(οδηγία για την πρόσβαση), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7· και την οδηγία 2002/22/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 (οδηγία καθολικής
υπηρεσίας), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

9

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002,
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.

10

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.

11

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του
BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1211/2009, ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 1.

12

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.

13

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και τα τέλη
λιανικής για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες και για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/22/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.
3



την οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών14·



καθώς και μια σειρά συστάσεων της Επιτροπής για συναφή θέματα, μεταξύ των
οποίων:
o τη σύσταση σχετικά με τις σημαντικές αγορές (που αφορούν τον
προσδιορισμό των αγορών που αποτελούν αντικείμενο ρυθμιστικής
παρέμβασης)15 και
o τη σύσταση σχετικά με συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και
μεθόδους υπολογισμού του κόστους16·

Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου:
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Οι πάροχοι που είναι εγκατεστημένοι σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της ΕΕ
έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε όλα τα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν εγκατάσταση εκεί.
Βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι εν λόγω πάροχοι μπορούν να αρχίσουν να παρέχουν
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να χρειάζεται να λάβουν
ρητή απόφαση αρχής και υπόκεινται μόνο στο καθεστώς της «γενικής άδειας» σε
κάθε κράτος μέλος στο οποίο παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες. Η γενική άδεια
περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα κράτη μέλη μπορούν απλώς να ζητήσουν από
τους παρόχους να υποβάλουν κοινοποίηση, χωρίς καμία υποχρέωση αναστολής της
εφαρμογής (άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972).
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι πάροχοι δικτύων και/ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και
όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παύσουν να επωφελούνται από την ελευθερία
παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, κατά συνέπεια,
από το καθεστώς γενικής άδειας εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι
εν λόγω πάροχοι θα χρειάζονται εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

14

Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ
L 155 της 23.5.2014, σ. 1.

15

Σύσταση 2014/710/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με σημαντικές αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των
προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Σύσταση για τις σχετικές αγορές), ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 79.

16

Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συνεκτικές υποχρεώσεις
αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, ΕΕ L 251 της 21.9.2013,
σ. 13.
4

προκειμένου να επωφελούνται από το καθεστώς γενικής άδειας εντός των κρατών
μελών της ΕΕ.
2.

ΤΕΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που
οδηγεί σε χαμηλά τέλη τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής με γνώμονα το
κόστος17 δεν θα ισχύει πλέον για τους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά κλήσεις
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ρυθμιστική αρχή
του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ελεύθερη να καθορίσει τα τέλη που πρέπει να
χρεώνουν οι πάροχοι τερματισμού κλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο
Ηνωμένο Βασίλειο και δύναται να αποφασίσει να μην ρυθμίσει τα τέλη
τερματισμού χονδρικής.

3.

ΤΕΛΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η λιανική τιμή που χρεώνεται στους
καταναλωτές για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες18, το ανώτατο όριο της
οποίας είναι 0,19 EUR ανά λεπτό για τις κλήσεις και 0,06 EUR ανά SMS, δεν θα
ισχύει πλέον για τους καταναλωτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον
αφορά τις κλήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου,
και αντιστρόφως. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις της λιανικής τιμής που
χρεώνεται στους καταναλωτές για κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το
Ηνωμένο Βασίλειο (και αντιστρόφως).

4.

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται τρίτη
χώρα για τους σκοπούς των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα
κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
531/2012).
Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες περιαγωγής (εφεξής «πάροχοι
περιαγωγής») που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
–

δεν θα καλύπτονται πλέον, όταν ζητούν πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής,
από την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών
επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο να
ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα παροχής πρόσβασης σε περιαγωγή
χονδρικής (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012)·

17

Τέλη τερματισμού χονδρικής είναι οι χρεώσεις που καταβάλλουν μεταξύ τους οι φορείς
εκμετάλλευσης προκειμένου να παραδώσουν τις κλήσεις στους πελάτες τους.

18

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, «ρυθμιζόμενες
ενδοενωσιακές επικοινωνίες» είναι οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών που
ξεκινούν από το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου του καταναλωτή και καταλήγουν σε
οποιονδήποτε αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης άλλου
κράτους μέλους και που χρεώνονται εξολοκλήρου ή εν μέρει βάσει της πραγματικής κατανάλωσης,
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–

δεν θα επωφελούνται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις
ανώτατες χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής που δύνανται να επιβάλλουν οι
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης που δραστηριοποιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 7, 9, 12 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012).

Οι πελάτες περιαγωγής παρόχων περιαγωγής που δραστηριοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση:
–

δεν θα επωφελούνται πλέον από την υποχρέωση λιανικής του παρόχου
περιαγωγής να μην επιβάλλει πρόσθετο τέλος επιπλέον της εγχώριας τιμής
λιανικής για τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο
(εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις, εξερχόμενα μηνύματα SMS και
υπηρεσίες δεδομένων), με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης (άρθρα 6α και
6β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, καθώς και εκτελεστικός
κανονισμός (ΕΕ 2016/2286 της Επιτροπής19)· αλλά

–

θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τις υποχρεώσεις διαφάνειας που
καθορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012
(φωνητικές κλήσεις και SMS) και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012 (υπηρεσίες δεδομένων) όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Οι πάροχοι περιαγωγής που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο:
–

δεν θα καλύπτονται πλέον, όταν ζητούν πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής,
από την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών
επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα παροχής πρόσβασης σε περιαγωγή
χονδρικής (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012)·

–

δεν θα επωφελούνται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις
ανώτατες χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής που δύνανται να επιβάλλουν οι
φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων επίσκεψης που δραστηριοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 7, 9, 12 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012).

Οι πελάτες περιαγωγής παρόχων περιαγωγής που δραστηριοποιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο:
–

19

δεν θα επωφελούνται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ για την υποχρέωση
λιανικής του παρόχου περιαγωγής να μην επιβάλλει πρόσθετο τέλος
επιπλέον της εγχώριας τιμής λιανικής για τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις,
εξερχόμενα μηνύματα SMS και υπηρεσίες δεδομένων), με την επιφύλαξη

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία
εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και
την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης, ΕΕ L 344
της 17.12.2016, σ. 46.
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της εύλογης χρήσης
αριθ. 531/2012)· και
–

(άρθρα 6α

και

6β

του

κανονισμού

(ΕΕ)

δεν θα επωφελούνται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ για τις υποχρεώσεις
διαφάνειας που καθορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012 (φωνητικές κλήσεις και SMS) και το άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 (υπηρεσίες δεδομένων) όταν ταξιδεύουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms) και
την περιαγωγή (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming) παρέχονται στον
ιστότοπο της Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι σελίδες αυτές θα
επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών
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