
 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Στην έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας του σώματος των επικεφαλής των ρυθμιστικών 
αρχών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BEREC1) η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 25η Αυγούστου, συζητήθηκε η προσέγγιση 
αναφορικά με την τοποθέτηση του BEREC2 έναντι του προσχεδίου των Μέτρων 
Εφαρμογής3, τα οποία προτίθεται να εκδώσει η Επιτροπή ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή4 του Κανονισμού5 για τη διεθνή περιαγωγή. 
 
Κατά την τοποθέτησή του ο ΕΡΗΕΤ ανέδειξε την αλληλεπίδραση της ‘πολιτικής 
δίκαιης χρήσης’ και της χονδρικής χρέωσης περιαγωγής (πρόνοιες πρότασης 
Κανονισμού της Επιτροπής6), σε ό,τι αφορά στην ‘αξιολόγηση της βιωσιμότητας’ κάθε 
παροχέα υπηρεσιών κινητής σε κάθε χώρα μέλος. Ζήτησε, δε, διεξοδική συζήτηση 
του τελικού προσχεδίου των θέσεων του BEREC πριν την οριστικοποίηση και 
υποβολή τους στην Επιτροπή. 
 
Το ΓΕΡΗΕΤ, αξιολογώντας την κατάσταση στο παρόν στάδιο, διατηρεί σοβαρές 
επιφυλάξεις αναφορικά με την προσέγγιση της Επιτροπής, αφού είναι ορατός ο 
κίνδυνος να επηρεαστούν εγχώριες αγορές των χωρών μελών (της Κύπρου 
συμπεριλαμβανομένης) από το συνδυασμό του περιεχομένου των Μέτρων 
Εφαρμογής και των χονδρικών χρεώσεων περιαγωγής, με αρνητικές συνέπειες για το 
μέσο καταναλωτή.    
 
Εντός αυτού του κλίματος, το ΓΕΡΗΕΤ προχωρεί με τη διαμόρφωση θέσεων στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΜΕΕ, παροχείς δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνδέσμους καταναλωτών) την περίοδο που 
μεσολαβεί μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, ενόψει της διεξοδικής συζήτησης για τη 
διαμόρφωση της τελικής θέσης του BEREC, που τοποθετείται στις 15 Σεπτεμβρίου.  
 

ΓΕΡΗΕΤ  
 
Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2016    

                                                
1
 Body of European Regulators of Electronic Communications. Συστάθηκε με τον Κανονισμό 1211/2009  με σκοπό να 

συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις ρυθμιστικές 
αρχές σε θέματα εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μέλη του είναι οι 
ρυθμιστικές αρχές των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΓΕΡΗΕΤ είναι 
μέλος του BEREC και εκπροσωπείται στις συναντήσεις της Ολομέλειας από τον Επίτροπο. 
2
 Σχετικό αίτημα της Επιτροπής με βασικά στοιχεία των Μέτρων Εφαρμογής (Implementing Acts) κοινοποιήθηκαν στο 

BEREC περί το τέλος Ιουνίου. Το προσχέδιο των Μέτρων κοινοποιήθηκε περί το τέλος Ιουλίου. Το τελικό προσχέδιο 
του εγγράφου από την Επιτροπή αναμένεται να δημοσιευθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Το BEREC θα κοινοποιήσει την 
απάντησή του μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Η δημοσίευση εκ μέρους της Επιτροπής των Μέτρων Εφαρμογής τοποθετείται 
εντός Δεκεμβρίου. 
3
 Καλύπτουν τα θέματα Πολιτικής Δίκαιης Χρήσης (Fair Usage Policies, FUP) και Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας 

(Sustainability Assessment) των παροχέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο εφαρμογής της περιαγωγής 
εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς (Roam Like At Home - RLAH) 
4
 Κατά την περίοδο που ακολουθεί την 14η Ιουνίου 2017. 

5
 Regulation laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on 

Universal Service and user rights relating to electronic communication networks and services, and Regulation 
531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union 
6 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 

No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets COM(2016) 399 final. Η συζήτηση της πρότασης 
Κανονισμού αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. 


