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Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018

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

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους ενδιαφερομένους οι
έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που μπορεί να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία
αποχώρησης. Στο εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνονται4 οι διατάξεις της
σχετικής οδηγίας-πλαισίου5, οι συναφείς ειδικές οδηγίες6, η απόφαση ραδιοφάσματος7, ο
1

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

2

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

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

4

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.

5

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 (οδηγίαπλαίσιο), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
1

κανονισμός BEREC8, ο κανονισμός για την περιαγωγή9, ο κανονισμός για την ενιαία
αγορά τηλεπικοινωνιών10, καθώς και μια σειρά συστάσεων της Επιτροπής επί συναφών
ζητημάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των αγορών οι οποίες επιδέχονται κανονιστική
παρέμβαση11 και την προτεινόμενη μεθοδολογία για τον καθορισμό των τελών
τερματισμού των φωνητικών κλήσεων12.
Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες στους διάφορους τομείς των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών:
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. Μπορούν να
ξεκινήσουν να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες χωρίς επίσημη διαδικασία αδειοδότησης
και απαιτείται μόνο να διαθέτουν «γενική άδεια» σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο
παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες (άρθρο 3 της οδηγίας για την αδειοδότηση). Η γενική
άδεια περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τα κράτη μέλη μπορούν απλώς να ζητήσουν μια απλή
κοινοποίηση, χωρίς καμία υποχρέωση αναστολής της εφαρμογής (άρθρο 4 της οδηγίας
για την αδειοδότηση).
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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· 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· 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· και 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.
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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.
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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, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
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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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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, ΕΕ L 310
της 26.11.2015, σ. 1.
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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.
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Σύσταση 2009/396/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2009, σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των
τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ (σύσταση για τα τέλη τερματισμού),
ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 67.
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Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι πάροχοι δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν να
επωφελούνται από το καθεστώς γενικής αδειοδότησης στα κράτη μέλη της ΕΕ-27. Ως εκ
τούτου, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 είναι πιθανόν να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις
αδειοδότησης στους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, οι πάροχοι που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχουν
πλέον το δικαίωμα να ζητούν από τους παρόχους με άδεια στην ΕΕ-27 που δεν είναι
«σημαντικοί προμηθευτές» (κατά την έννοια του εγγράφου αναφοράς της GATS περί
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών) να διαπραγματεύονται την πρόσβαση και τη διασύνδεση.
Επιπλέον, δεν θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ή να υπαχθούν σε διαδικασία επίλυσης
διαφορών εντός της ΕΕ, ούτε για διαφορές στο εσωτερικό κράτους μέλους ούτε για
διαφορές διασυνοριακής πρόσβασης.
ΤΕΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που οδηγεί σε χαμηλά
τέλη τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής13 δεν θα ισχύει πλέον για τους
παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά κλήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τελών τερματισμού
χονδρικής για κλήσεις που πραγματοποιούνται από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο
και, εν τέλει, σε αύξηση των τιμολογίων λιανικής για τις κλήσεις αυτές.
ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

3.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα για
τους σκοπούς των κανόνων της ΕΕ για την περιαγωγή (κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 531/2012).
Οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής σε πελάτες περιαγωγής (εφεξής «πάροχοι
περιαγωγής») που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ:




13

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)·
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 ΕΕ (άρθρα
7, 9 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012).

Τέλη τερματισμού χονδρικής είναι οι χρεώσεις που καταβάλλουν μεταξύ τους οι φορείς
εκμετάλλευσης προκειμένου να παραδώσουν τις κλήσεις στους πελάτες τους. Τα τέλη τερματισμού
χονδρικής εξετάζονται σε σύσταση της Επιτροπής του 2009, στο πλαίσιο της οποίας συνιστάται μια
μέθοδος κοστολόγησης για τον καθορισμό των ρυθμιζόμενων τελών τερματισμού (σύσταση
2009/396/ΕΚ της Επιτροπής, της 7 Μαΐου 2009, σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών
τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ, ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 67). Παρά τον
μη δεσμευτικό χαρακτήρα της, η σύσταση της Επιτροπής του 2009 ακολουθείται από τα περισσότερα
κράτη μέλη, το δε Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι εθνική αρμόδια αρχή δύναται
να αποκλίνει από συνιστώμενη προσέγγιση μόνο όταν η εθνική αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο της
εκτίμησης συγκεκριμένης κατάστασης, κρίνει ότι η συνιστώμενη προσέγγιση δεν αρμόζει στις ειδικές
εθνικές περιστάσεις, παρέχοντας τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της θέσης της. Βλ. την απόφαση στην
υπόθεση C-28/15, σκέψη 38.
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Οι πελάτες περιαγωγής παρόχων περιαγωγής που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ:




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 (άρθρο 6α του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 531/2012)· 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 στο 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 ΕΕ 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 ΕΕ για την
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής εντός της ΕΕ (άρθρα 7, 9 και 12 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012).

Οι πελάτες περιαγωγής παρόχων περιαγωγής που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο
Βασίλειο:




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 ΕΕ
(εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις, εξερχόμενα μηνύματα SMS και υπηρεσίες
δεδομένων), με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης (άρθρο 6α του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 531/2012)· και
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 στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012 (υπηρεσίες δεδομένων) όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communicationscode) και την περιαγωγή (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming)
παρέχονται στον ιστότοπο της Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών
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