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Ι
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 16ησ ΦεβρουαρÝου 1998
για την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 93/38/ΕΟΚ περÝ συντονισµου των διαδικασιων συναψησ
συµβÀσεων στουσ τοµεÝσ του υδατοσ, τησ ενÛργειασ, των µεταφορων και των τηλεπικοινωνιων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

υποχρεωσεων για τισ δηµÞσιεσ συµβÀσεισ ενÞψει τησ
ελευθÛρωσησ και ανÀπτυξησ του παγκÞσµιου εµπορÝου¯ Þτι η ανωτÛρω συµφωνÝα δεν Ûχει Àµεση ισχυ¯

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ Οικονοµικησ
ΚοινÞτητασ, και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2, το
Àρθρο 66 και το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που αναφÛρεται στο Àρθρο 189 Β τησ συνθηκησ (3), Ûχοντασ υπÞψη το
κοινÞ σχÛδιο που εγκρÝθηκε απÞ την επιτροπη συνδιαλλαγησ στισ 26 ΝοεµβρÝου 1997,

(2) Þτι µε την οδηγÝα 93/38/ΕΟΚ (5) πραγµατοποιηθηκε
Ûνασ συντονισµÞσ των εθνικων διαδικασιων ανÀθεσησ
συµβÀσεων εκ µÛρουσ φορÛων οι οποÝοι ασκουν
δραστηριÞτητεσ στουσ τοµεÝσ του υδατοσ, τησ ενÛργειασ, των µεταφορων και των τηλεπικοινωνιων, προκειµÛνου να καθιερωθουν Ýσοι Þροι ανταγωνισµου για
τισ συµβÀσεισ αυτÛσ σε Þλα τα κρÀτη µÛλη¯
(3) Þτι οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ που εµπÝπτουν στη συµφωνÝα, οι οποÝοι τηρουν την οδηγÝα 93/38/ΕΟΚ, Þπωσ
τροποποιεÝται απÞ την παρουσα οδηγÝα, και εφαρµÞζουν τισ Ýδιεσ διατÀξεισ Ûναντι των εργοληπτων,
προµηθευτων και παρεχÞντων υπηρεσÝεσ που προÛρχονται απÞ τρÝτεσ χωρεσ που Ûχουν υπογρÀψει τη
συµφωνÝα, ενεργουν κατÀ συνÛπεια συµφωνωσ προσ
τη συµφωνÝα¯

Εκτιµωντασ:
(1) Þτι το Συµβουλιο µε την απÞφαση 94/800/ΕΚ, τησ
22ασ ∆εκεµβρÝου 1994, σχετικÀ µε τη συναψη εξ
ονÞµατοσ τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, για τα θÛµατα τησ αρµοδιÞτητÀσ τησ, συµφωνιων στο πλαÝσιο
των πολυµερων διαπραγµατευσεων του Γυρου τησ
ΟυρουγουÀησ (1986-1994) (4), ενÛκρινε εξ ονÞµατοσ
τησ ΚοινÞτητασ, µεταξυ Àλλων, τη συµφωνÝα σχετικÀ
µε τισ δηµÞσιεσ συµβÀσεισ, στο εξησ αναφερÞµενη ωσ
η «συµφωνÝα», σκοπÞσ τησ οποÝασ εÝναι η εγκαθÝδρυση ενÞσ πλαισÝου ισÞρροπων δικαιωµÀτων και
(1) ΕΕ C 138 τησ 3.6.1995, σ. 49 και
ΕΕ C 28 τησ 29.1.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 256 τησ 2.10.1995, σ. 4 και
ΕΕ C 212 τησ 22.7.1996, σ. 13.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 22ασ ΟκτωβρÝου
1996 (ΕΕ C 347 τησ 18.11.1996, σ. 25), κοινη θÛση του ΣυµβουλÝου τησ 20ησ ∆εκεµβρÝου 1996 (ΕΕ C 111 τησ 9.4.1997, σ. 65)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 14ησ Μαιου
1997 (ΕΕ C 167 τησ 2.6.1997, σ. 53). ΑπÞφαση του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου τησ 16ησ ∆εκεµβρÝου 1997 και απÞφαση του
ΣυµβουλÝου τησ 15ησ ∆εκεµβρÝου 1997.
(4) ΕΕ L 336 τησ 23.12.1994, σ. 1.

(4) Þτι, Ûχοντασ υπÞψη τα δικαιωµατα και τισ δεσµευσεισ
που ανÛλαβε η ΚοινÞτητα σε διεθνÛσ επÝπεδο µε την
αποδοχη τησ συµφωνÝασ, το καθεστωσ που εφαρµÞζεται στουσ προσφÛροντεσ και στα προϊÞντα απÞ τρÝτεσ
χωρεσ που υπÛγραψαν τη συµφωνÝα εÝναι αυτÞ που
ορÝζει η συµφωνÝα, το πεδÝο εφαρµογησ τησ οποÝασ
δεν περιλαµβÀνει τισ συµβÀσεισ που ανατÝθενται απÞ
τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ που αναφÛρονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) τησ οδηγÝασ 93/
38/ΕΟΚ, τισ συµβÀσεισ που ανατÝθενται απÞ τουσ
αναθÛτοντεσ φορεÝσ οι οποÝοι ασκουν δραστηριÞτητεσ
που αναφÛρονται στα παραρτηµατα III, IV, V, VI
και X τησ οδηγÝασ αυτησ, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων
του παραρτηµατοσ XVI B, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων
Ûρευνασ και ανÀπτυξησ τησ κατηγορÝασ 8 του παραρτηµατοσ XVI A, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων τηλεπικοινωνιων τησ κατηγορÝασ 5 του παραρτηµατοσ XVI A
µε αριθµÞ αναφορÀσ ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526 και τισ
συµβÀσεισ χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων τησ κατηγορÝασ 6 του παραρτηµατοσ XVI A τησ Ýδιασ οδηγÝασ
(5) ΕΕ L 199 τησ 9.8.1993, σ. 84¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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σχετικÀ µε την Ûκδοση, την αγορÀ, την πωληση και τη
µεταβÝβαση τÝτλων η Àλλων χρηµατοπιστωτικων
µÛσων, καθωσ και µε τισ υπηρεσÝεσ που παρÛχονται
απÞ τισ κεντρικÛσ τρÀπεζεσ¯
(5) Þτι ορισµÛνεσ διατÀξεισ τησ συµφωνÝασ εισÀγουν για
τουσ προσφÛροντεσ ευνοϊκÞτερουσ Þρουσ απÞ εκεÝνουσ που προβλÛπονται στην οδηγÝα 93/38/ΕΟΚ¯
(6) Þτι, Þσον αφορÀ την ανÀθεση συµβÀσεων απÞ αναθÛτουσεσ αρχÛσ κατÀ την Ûννοια τησ συµφωνÝασ, οι
δυνατÞτητεσ πρÞσβασησ στισ δηµÞσιεσ συµβÀσεισ
προµηθειων, Ûργων και υπηρεσιων για τισ επιχειρησεισ και τα προϊÞντα των κρατων µελων συµφωνα µε
τη συνθηκη πρÛπει να εÝναι τουλÀχιστον εξÝσου
ευνοϊκÛσ µε τουσ Þρουσ πρÞσβασησ στισ δηµÞσιεσ
συµβÀσεισ εντÞσ τησ Ευρωπαϊκησ Ενωσησ που προβλÛπει η συµφωνÝα για τισ επιχειρησεισ και τα προϊÞντα απÞ τρÝτεσ χωρεσ οι οποÝεσ υπογρÀφουν τη
συµφωνÝα αυτη¯
(7) Þτι εÝναι, ωσ εκ τουτου, αναγκαÝο να προσαρµοστουν
και να συµπληρωθουν οι διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 93/
38/ΕΟΚ¯
(8) Þτι η ανÀγκη να εξασφαλισθεÝ Ûνα πραγµατικÞ Àνοιγµα τησ αγορÀσ και µια ισÞρροπη εφαρµογη των
κανÞνων περÝ συνÀψεωσ συµβÀσεων στουσ τοµεÝσ
αυτουσ εξακολουθεÝ να απαιτεÝ τον ορισµÞ των
αντÝστοιχων φορÛων µε βÀση Àλλα κριτηρια, και Þχι
το νοµικÞ τουσ καθεστωσ¯
(9) Þτι οι τροποποιησεισ τησ οδηγÝασ 93/38/ΕΟΚ δεν
πρÛπει να θÝξουν την Ýση µεταχεÝριση των αναθετÞντων φορÛων δηµοσÝου και ιδιωτικου τοµÛα¯
(10) Þτι, ωσ εκ του Àρθρου 222 τησ συνθηκησ, το καθεστωσ τησ ιδιοκτησÝασ στα κρÀτη µÛλη δεν πρÛπει να
προδικÀζεται κατÀ κανÛνα τρÞπο¯
(11) Þτι πρÛπει να απλουστευθεÝ η εφαρµογη τησ οδηγÝασ
93/38/ΕΟΚ και να διαφυλαχθεÝ, στο µÛτρο του δυνατου, η ισορροπÝα που Ûχει επιτευχθεÝ µε την ισχυουσα
κοινοτικη νοµοθεσÝα περÝ δηµοσÝων συµβÀσεων
στουσ τοµεÝσ αυτουσ¯
(12) Þτι εÝναι ωσ εκ τουτου αναγκαÝο να επεκταθουν
ορισµÛνεσ απÞ τισ τροποποιησεισ τησ οδηγÝασ 93/
38/ΕΟΚ σε Þλουσ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ και τοµεÝσ
που καλυπτει η οδηγÝα αυτη¯
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(15) Þτι το Àνοιγµα των συµβÀσεων στουσ τοµεÝσ που
καλυπτει η παρουσα οδηγÝα ενδÛχεται να Ûχει δυσµενεÝσ επιπτωσεισ στισ οικονοµÝεσ τησ Ελληνικησ ∆ηµοκρατÝασ και τησ Πορτογαλικησ ∆ηµοκρατÝασ οι οποÝεσ θα πρÛπει να καταβÀλουν σηµαντικÛσ προσπÀθειεσ¯ Þτι εÝναι σκÞπιµο να χορηγηθουν στα εν λÞγω
κρÀτη µÛλη κατÀλληλεσ συµπληρωµατικÛσ προθεσµÝεσ
για να θÛσουν σε εφαρµογη την παρουσα οδηγÝα,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Α
 ρθρο 1
Με την επιφυλαξη των δικαιωµÀτων και των δεσµευσεων
που ανÛλαβε η ΚοινÞτητα σε διεθνÛσ επÝπεδο µε την αποδοχη τησ συµφωνÝασ, η οποÝα ορÝζει το καθεστωσ που
εφαρµÞζεται στουσ προσφÛροντεσ και στα προϊÞντα απÞ
τισ τρÝτεσ χωρεσ που την υπÛγραψαν και τησ οποÝασ το
σηµερινÞ πεδÝο εφαρµογησ δεν καλυπτει τισ συµβÀσεισ που
ανατÝθενται απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ που αναφÛρονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) τησ οδηγÝασ
83/387/ΕΟΚ, τισ συµβÀσεισ που ανατÝθενται απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ οι οποÝοι ασκουν δραστηριÞτητεσ που
αναφÛρονται στα παραρτηµατα III, IV, V, VI και Χ τησ εν
λÞγω οδηγÝασ, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων του παραρτηµατοσ XVI B τησ ιδÝασ οδηγÝασ, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων
Ûρευνασ και ανÀπτυξησ τησ κατηγορÝασ 8 του παραρτηµατοσ XVI A τησ ιδÝασ οδηγÝασ, τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων
τηλεπικοινωνιων τησ κατηγορÝασ 5 του παραρτηµατοσ XVI A τησ ιδÝασ οδηγÝασ (µε αριθµÞ αναφορÀσ ΚΤΠ
7524, 7525 και 7526), τισ συµβÀσεισ χρηµατοπιστωτικων
υπηρεσιων τησ κατηγορÝασ 6 του παραρτηµατοσ XVI A τησ
ιδÝασ οδηγÝασ σχετικÀ µε την Ûκδοση, την αγορÀ, την
πωληση και τη µεταβÝβαση τÝτλων η Àλλων χρηµατοπιστωτικων µÛσων ουτε, τÛλοσ, τισ υπηρεσÝεσ που παρÛχονται
απÞ τισ κεντρικÛσ τρÀπεζεσ, η οδηγÝα 93/38/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
1. Στο Àρθρο 14:
α) η παρÀγραφοσ 1 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«1.

Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται:

α) στισ συµβÀσεισ που καταρτÝζονται απÞ αναθÛτοντεσ φορεÝσ, οι οποÝοι ασκουν δραστηριÞτητεσ αναφερÞµενεσ στο παρÀρτηµα X (1),
εφÞσον η προυMπολογιζÞµενη αξÝα τουσ
εκτÞσ ΦΠΑ εÝναι Ýση η µεγαλυτερη απÞ:
i) 600 000 Ecu στην περÝπτωση των συµβÀσεων προµηθειων και παροχησ υπηρεσιων,
ii) 5 000 000 Ecu στην περÝπτωση των συµβÀσεων Ûργων¯

(13) Þτι οι φορεÝσ ενδÛχεται να ζητουν η να δÛχονται
συµβουλÛσ που µπορεÝ να χρησιµοποιηθουν για τον
καθορισµÞ των τεχνικων προδιαγραφων µιασ συγκεκριµÛνησ συµβασησ, υπÞ τον Þρο Þτι οι εν λÞγω
συµβουλÛσ δεν οδηγουν σε παρεµπÞδιση του ανταγωνισµου¯

β) στισ συµβÀσεισ που καταρτÝζουν αναθÛτοντεσ
φορεÝσ, οι οποÝοι ασκουν δραστηριÞτητεσ αναφερÞµενεσ στα παραρτηµατα I, II, VII, VIII
και IX (2), εφÞσον η προυMπολογιζÞµενη αξÝα
τουσ εκτÞσ ΦΠΑ εÝναι Ýση η µεγαλυτερη απÞ:

(14) Þτι η Επιτροπη διαθÛτει στισ µικρÛσ και µεσαÝεσ επιχειρησεισ υλικÞ κατÀρτισησ και ενηµÛρωσησ, το οποÝο
θα τουσ επιτρÛψει να συµµετÛχουν πληρωσ στη νÛα
αγορÀ δηµοσÝων συµβÀσεων προµηθειων και ανÀθεσησ Ûργων¯

i) το ισÞποσο σε Ecu των 400 000 ειδικων
τραβηκτικων δικαιωµÀτων για τισ συµβÀσεισ προµηθειων και τισ συµβÀσεισ παροχησ υπηρεσιων που αναφÛρονται στο
παρÀρτηµα XVI A, εκτÞσ απÞ τισ υπηρεσÝεσ Ûρευνασ και ανÀπτυξησ που απαριθ-

1.4.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

µουνται στην κατηγορÝα 8, και τισ υπηρεσÝεσ τηλεπικοινωνιων τησ κατηγορÝασ 5, µε
αριθµουσ αναφορÀσ ΚΤΠ 7524, 7525 και
7526,
ii) 400 000 Ecu για τισ συµβÀσεισ παροχησ
υπηρεσιων εκτÞσ των αναφεροµÛνων στο
σηµεÝο i),
iii) το ισÞποσο σε Ecu των 5 000 000 ειδικων
τραβηκτικων δικαιωµÀτων για τισ συµβÀσεισ Ûργων¯
γ) στισ συµβÀσεισ που καταρτÝζονται απÞ αναθÛτοντεσ φορεÝσ, οι οποÝοι ασκουν δραστηριÞτητεσ αναφερÞµενεσ στα παραρτηµατα III, IV, V
και VI (3), εφÞσον η προυMπολογιζÞµενη αξÝα
τουσ εκτÞσ ΦΠΑ εÝναι Ýση η µεγαλυτερη απÞ:
i) 400 000 Ecu για τισ συµβÀσεισ προµηθειων
και υπηρεσιων,
ii) 5 000 000 Ecu για τισ συµβÀσεισ Ûργων.
( ) ΠαρÀρτηµα X:
1

(2) ΠαρÀρτηµα
ΠαρÀρτηµα
ΠαρÀρτηµα

ΠαρÀρτηµα
ΠαρÀρτηµα

(3) ΠαρÀρτηµα
ΠαρÀρτηµα
ΠαρÀρτηµα

ΠαρÀρτηµα

ΑναθÛτοντεσ φορεÝσ στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων.
I:
ΦορεÝσ στουσ τοµεÝσ παραγωγησ, µεταφορÀσ η διανοµησ πÞσιµου υδατοσ.
ΙΙ: ΦορεÝσ στουσ τοµεÝσ παραγωγησ, µεταφορÀσ η διανοµησ ηλεκτρικησ ενÛργειασ.
VII: ΦορεÝσ στον τοµÛα των
γραµµων αστικων σιδηροδρÞµων, τρÀµ, τρÞλλεϊ η λεωφορεÝων.
VIII: ΦορεÝσ στον τοµÛα των αερολιµενικων εγκαταστÀσεων.
IX: ΦορεÝσ στον τοµÛα των θαλÀσσιων η εσωτερικων λιµενικων εγκαταστÀσεων η Àλλων τερµατικων σταθµων.
III: ΦορεÝσ στουσ τοµεÝσ µεταφορÀσ η διανοµησ φυσικου αερÝου η θÛρµανσησ.
IV: ΦορεÝσ στουσ τοµεÝσ αναζητησησ και εξÞρυξησ πετρελαÝου η φυσικου αερÝου.
V: ΦορεÝσ στουσ τοµεÝσ αναζητησησ και εξÞρυξησ Àνθρακα
και Àλλων στερεων καυσÝµων.
VI: ΦορεÝσ στον τοµÛα των σιδηροδροµικων µεταφορων.»

β) προστÝθενται οι ακÞλουθεσ παρÀγραφοι:
«14. Τα εκπεφρασµÛνα στο εθνικÞ νÞµισµα
ποσÀ των ορÝων που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 1 αναθεωρουνται, κατ’ αρχην, κÀθε δυο χρÞνια
απÞ 1ησ ΙανουαρÝου 1996. Τα εν λÞγω ποσÀ υπολογÝζονται µε βÀση τη µÛση ηµερησια τιµη των
νοµισµÀτων αυτων εκφραζÞµενη σε Ecu κατÀ τη
διÀρκεια τησ 24µηνησ χρονικησ περιÞδου η οποÝα
ληγει την τελευταÝα ηµÛρα του Αυγουστου που
προηγεÝται τησ αναθεωρησησ τησ 1ησ ΙανουαρÝου.
Οι τιµÛσ αυτÛσ δηµοσιευονται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων στην αρχη
ΝοεµβρÝου.
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15. Τα κατωτατα Þρια που προβλÛπει η συµφωνÝα περÝ δηµοσÝων συµβÀσεων που συνηφθη στο
πλαÝσιο των πολυµερων διαπραγµατευσεων του
Γυρου τησ ΟυρουγουÀησ (*) (“η συµφωνÝα”)
εκφραζÞµενα σε Ecu αναθεωρουνται, κατ’ αρχην,
κÀθε δυο χρÞνια απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1996. Τα
εν λÞγω ποσÀ υπολογÝζονται µε βÀση τη µÛση
ηµερησια τιµη του Ecu εκφραζοµÛνη σε ειδικÀ
τραβηκτικÀ δικαιωµατα, κατÀ τη διÀρκεια τησ
24µηνησ χρονικησ περιÞδου που ληγει την τελευταÝα ηµÛρα του Αυγουστου που προηγεÝται τησ
αναθεωρησησ τησ 1ησ ΙανουαρÝου. Οι τιµÛσ αυτÛσ
δηµοσιευονται Þπωσ προβλÛπεται στην παρÀγραφο 14.
16. Η µÛθοδοσ υπολογισµου που προβλÛπεται
στισ παραγρÀφουσ 14 και 15 εξετÀζεται συµφωνα
µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 93/36/ΕΟΚ, Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ) δευτερο εδÀφιο.
(*) ΑπÞφαση 94/800/ΕΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ
∆εκεµβρÝου 1994, σχετικÀ µε την εξ ονÞµατοσ
τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ συναψη των
συµφωνιων στο πλαÝσιο των πολυµερων διαπραγµατευσεων του Γυρου τησ ΟυρουγουÀησ
(1986-1994), καθ’ Þσον αφορÀ τα θÛµατα που
εµπÝπτουν στισ αρµοδιÞτητÛσ τησ (ΕΕ L 336
τησ 23.12.1994, σ. 1).»
2. Στο Àρθρο 21 παρÀγραφοσ 2, το στοιχεÝο γ) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«γ) Οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ καλουν αργÞτερα Þλουσ
τουσ υποψηφιουσ να επιβεβαιωσουν Þτι ενδιαφÛρονται να συµµετÀσχουν βÀσει των λεπτοµερων
στοιχεÝων σχετικÀ µε την εν λÞγω συµβαση, πριν
αρχÝσει η επιλογη των προσφερÞντων η των
συµµετεχÞντων στισ διαπραγµατευσεισ. Οι πληροφορÝεσ περιλαµβÀνουν τουλÀχιστον τα ακÞλουθα
στοιχεÝα:
i) φυση και ποσÞτητα, συµπεριλαµβανοµÛνων
των δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ σχετικÀ µε
συµπληρωµατικÛσ συµβÀσεισ και, ει δυνατÞν, κατÀ προσÛγγιση προθεσµÝα για την
Àσκηση των δικαιωµÀτων αυτων¯ στην
περÝπτωση ανανεωσιµων συµβÀσεων, φυση
και ποσÞτητα, και, ει δυνατÞν, κατÀ προσÛγγιση προθεσµÝα δηµοσÝευσησ µεταγενÛστερων προκηρυξεων για Ûργα, προµηθειεσ
η υπηρεσÝεσ που θα αποτελÛσουν αντικεÝµενο τησ συµβασησ,
ii) χαρακτηρασ τησ διαδικασÝασ: κλειστη η µε
διαπραγµÀτευση,
iii) ενδεχοµÛνωσ, ηµεροµηνÝα Ûναρξησ η ολοκληρωσησ τησ παρÀδοσησ των προµηθειων
η εκτÛλεσησ των Ûργων η των υπηρεσιων,
iv) διευθυνση και προθεσµÝα για την κατÀθεση
των αιτησεων Þσων ενδιαφÛρονται να λÀβουν πρÞσκληση για υποβολη προσφορÀσ
και γλωσσα η γλωσσεσ που µπορουν να
χρησιµοποιηθουν για την υποβολη τουσ,
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v) διευθυνση του αναθÛτοντοσ φορÛα, ο οποÝοσ
παρÛχει τισ απαιτουµενεσ πληροφορÝεσ σε
Þσουσ ενδιαφÛρονται να λÀβουν τη συγγραφη υποχρεωσεων και Àλλα Ûγγραφα,
vi) Þροι οικονοµικου και τεχνικου χαρακτηρα,
χρηµατοπιστωτικÛσ εγγυησεισ και πληροφορÝεσ που πρÛπει να παρÛχουν οι προµηθευτÛσ, εργοληπτεσ η παρÛχοντεσ υπηρεσÝεσ,
vii) υψοσ και τρÞποσ καταβολησ οποιουδηποτε
ποσου απαιτεÝται για τη χορηγηση τεκµηρÝωσησ σχετικÀ µε τη διαδικασÝα ανÀθεσησ
τησ συµβασησ και
viii) εÝδοσ τησ συµβασησ που αποτελεÝ αντικεÝµενο τησ πρÞσκλησησ για υποβολη προσφορων¯ αγορÀ, χρηµατοδοτικη µÝσθωση, µÝσθωση η µÝσθωση-πωληση, η περισσÞτερα
του ενÞσ απÞ τα εÝδη αυτÀ.»
3. Στο Àρθρο 22 παρÀγραφοσ 1, το στοιχεÝο β) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«β) στην περÝπτωση των συµβÀσεων Ûργων, τα κυρια
χαρακτηριστικÀ των συµβÀσεων Ûργων που προτÝθενται να αναθÛσουν οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ και
των οποÝων η προυMπολογιζÞµενη αξÝα εÝναι Ýση η
µεγαλυτερη απÞ:
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) σηµεÝο ii),
Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να
ανατεθουν απÞ φορεÝσ που ασκουν µια απÞ
τισ δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στο
παρÀρτηµα X,
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) σηµεÝο iii),
Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να
ανατεθουν απÞ φορεÝσ που ασκουν µια απÞ
τισ δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στα
παραρτηµατα I, II, VII, VIII, και IX η
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1 στοχεÝο γ) σηµεÝο ii),
Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να
ανατεθουν απÞ φορεÝσ που ασκουν µια απÞ
τισ δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στα
παραρτηµατα III, IV, V και VI.»
4. Στο Àρθρο 23, οι παρÀγραφοι 1 και 2 αντικαθÝστανται
απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«1. Το παρÞν Àρθρο εφαρµÞζεται στουσ διαγωνισµουσ µελετων που οργανωνονται στα πλαÝσια διαδικασÝασ ανÀθεσησ συµβÀσεων υπηρεσιων, η προυMπολογιζÞµενη αξÝα των οποÝων εκτÞσ ΦΠΑ, εÝναι Ýση η
µεγαλυτερη απÞ:
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) σηµεÝο i), Þσον αφορÀ
τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν απÞ
φορεÝσ που ασκουν µια απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα X,
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) σηµεÝο i) η ii), Þσον
αφορÀ τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν
απÞ φορεÝσ που ασκουν µια απÞ τισ δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στα παραρτηµατα I, II, VII,
VIII και IX η
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— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ) σηµεÝο i), Þσον αφορÀ
τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν απÞ
φορεÝσ που ασκουν µια απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
που αναφÛρονται στα παραρτηµατα III, IV, V
και VI.
2. Το παρÞν Àρθρο εφαρµÞζεται σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ διαγωνισµων µελετων, εφÞσον το συνολικÞ
υψοσ των χρηµατικων βραβεÝων συµµετοχησ στουσ
διαγωνισµουσ και των ποσων που καταβÀλλονται
στουσ συµµετÛχοντεσ εÝναι Ýσο η µεγαλυτερο απÞ:
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) σηµεÝο i), Þσον αφορÀ
τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν απÞ
φορεÝσ που ασκουν µια απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα X,
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) σηµεÝο i) η ii), Þσον
αφορÀ τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν
απÞ φορεÝσ που ασκουν µÝα απÞ τισ δραστηριÞτητεσ που αναφÛρονται στα παραρτηµατα I, II, VII,
VIII και IX η
— το κατωτατο Þριο που προβλÛπεται στο Àρθρο 14
παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο γ) σηµεÝο i), Þσον αφορÀ
τισ συµβÀσεισ που πρÞκειται να ανατεθουν απÞ
φορεÝσ που ασκουν µÝα απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
που αναφÛρονται στα παραρτηµατα III, IV, V
και VI.»
5. Στο Àρθρο 24, η παρÀγραφοσ 2 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:
«2. Τα στοιχεÝα του παραρτηµατοσ XV τÝτλοσ Ι η
του παραρτηµατοσ XVIII δηµοσιευονται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Η Επιτροπη τηρεÝ τον ευαÝσθητο εµπορικÞ χαρακτηρα τον
οποÝον επικαλουνται ορισµÛνοι αναθÛτοντεσ φορεÝσ
κατÀ τη διαβÝβαση αυτων των στοιχεÝων, σχετικÀ µε τα
σηµεÝα 6, 9 και 11 του παραρτηµατοσ XV.»
6. Το Àρθρο 26 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Α
 ρθρο 26
1. Στισ ανοικτÛσ διαδικασÝεσ, η προθεσµÝα παραλαβησ των προσφορων καθορÝζεται απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ Ûτσι ωστε να εÝναι τουλÀχιστον 52 ηµÛρεσ
απÞ την ηµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ. Η
προθεσµÝα αυτη µπορεÝ να αντικατασταθεÝ απÞ προθεσµÝα επαρκη για να επιτρÛπει στουσ ενδιαφεροµÛνουσ να υποβÀλλουν Ûγκυρεσ προσφορÛσ και η οποÝα
δεν θα εÝναι γενικÀ µικρÞτερη απÞ 36 ηµÛρεσ, και
οπωσδηποτε Þχι µικρÞτερη απÞ 22 ηµÛρεσ απÞ την
ηµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ, στισ περιπτωσεισ που οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ Ûχουν αποστεÝλει στην
ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
περιοδικη ενδεικτικη ανακοÝνωση συµφωνα µε το Àρθρο 22 παρÀγραφοσ 1, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι η
ανακοÝνωση αυτη περιÛχει επÝσησ τα στοιχεÝα τα οποÝα
ζητουνται στο µÛροσ II και III του παραρτηµατοσ XIV, εφÞσον εÝναι διαθÛσιµα κατÀ το χρÞνο δηµοσÝευσησ τησ ανακοÝνωσησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 22 παρÀγραφοσ 1.
Αυτη η περιοδικη ενδεικτικη ανακοÝνωση πρÛπει επιπλÛον να Ûχει σταλεÝ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
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Ευρωπαϊκων Κοινοτητων τουλÀχιστον 52 ηµÛρεσ και
κατ’ ανωτατο Þριο δωδεκα µηνεσ πριν απÞ την ηµεροµηνÝα αποστολησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων τησ προκηρυξησ τησ συµβασησ
που προβλÛπεται στο Àρθρο 21 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α).
2. Στισ κλειστÛσ διαδικασÝεσ και στισ διαδικασÝεσ µε
διαπραγµÀτευση των οποÝων Ûχει προηγηθεÝ προκηρυξη διαγωνισµου, ισχυουν οι ακÞλουθεσ διατÀξεισ:
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— εÀν κρÝνεται απαραÝτητο για λÞγουσ νοµικησ
απÞδειξησ, Þτι οι προσφορÛσ επιβεβαιωνονται
το συντοµÞτερο γραπτωσ η µε αποστολη
επικυρωµÛνου φωτοαντιγρÀφου,
— Þτι το Àνοιγµα των προσφορων γÝνεται µετÀ τη
ληξη τησ προθεσµÝασ υποβολησ.»
8. Στο Àρθρο 30, η παρÀγραφοσ 1 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:

α) η προθεσµÝα για την παραλαβη των αιτησεων
συµµετοχησ, κατÞπιν προκηρυξησ που δηµοσιευθηκε συµφωνα µε το Àρθρο 21 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) η κατÞπιν πρÞσκλησησ απÞ αναθÛτοντα
φορÛα συµφωνα µε το Àρθρο 21 παρÀγραφοσ 2
στοιχεÝο γ), ορÝζεται, κατÀ γενικÞ κανÞνα, σε 37
τουλÀχιστον ηµÛρεσ απÞ την ηµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ η τησ πρÞσκλησησ, και σε
καµÝα περÝπτωση δεν µπορεÝ να εÝναι µικρÞτερη
απÞ την προθεσµÝα δηµοσÝευσησ που προβλÛπει το
Àρθρο 25 παρÀγραφοσ 3, συν 10 ηµÛρεσ¯

«1. Οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ µπορουν, εφÞσον το
επιθυµουν, να καταρτÝσουν και να διαχειρÝζονται Ûνα
συστηµα προεπιλογησ προµηθευτων, εργοληπτων η
παρεχÞντων υπηρεσÝεσ.

β) η προθεσµÝα παραλαβησ των προσφορων µπορεÝ
να καθορÝζεται µε αµοιβαÝα συµφωνÝα µεταξυ του
αναθÛτοντοσ φορÛα και των επιλεγÛντων υποψηφÝων, υπÞ τον Þρο Þτι παρÛχεται σε Þλουσ τουσ
υποψηφÝουσ ο Ýδιοσ χρÞνοσ για την κατÀρτιση και
υποβολη των προσφορων¯

9. Στο Àρθρο 35, η παρÀγραφοσ 1 αντικαθÝσταται απÞ το
ακÞλουθο κεÝµενο:

γ) εφÞσον δεν εÝναι δυνατÞν να επιτευχθεÝ συµφωνÝα
σχετικÀ µε την προθεσµÝα παραλαβησ των προσφορων, ο αναθÛτων φορÛασ καθορÝζει µια προθεσµÝα η οποÝα εÝναι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, τουλÀχιστον 24 ηµÛρεσ, και σε καµÝα περÝπτωση, µικρÞτερη απÞ 10 ηµÛρεσ απÞ την ηµεροµηνÝα τησ πρÞσκλησησ υποβολησ προσφορων¯ το χρονικÞ διÀστηµα που παρÛχεται πρÛπει να επαρκεÝ προκειµÛνου
να ληφθουν υπÞψη ιδÝωσ οι παρÀγοντεσ που αναφÛρονται στο Àρθρο 28 παρÀγραφοσ 3.»
7. Στο Àρθρο 28:
α) η παρÀγραφοσ 5 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«5. Οι αιτησεισ συµµετοχησ και οι προσκλησεισ
υποβολησ προσφορων πρÛπει να διαβιβÀζονται µε
το ταχυτερο δυνατÞ µÛσον. Οταν οι αιτησεισ
συµµετοχησ υποβÀλλονται µε τηλεγρÀφηµα, τηλÛτυπο τηλεοµοιοτυπÝα, τηλεφωνηµα η οποιοδηποτε
ηλεκτρονικÞ µÛσο, τα κρÀτη µÛλη µπορουν να
απαιτουν Þπωσ οι αιτησεισ αυτÛσ επιβεβαιωνονται
µε επιστολη αποστελλÞµενη εντÞσ τησ προθεσµÝασ
που αναφÛρεται στο Àρθρο 26 παρÀγραφοσ 2.»
β) προστÝθεται η ακÞλουθη παρÀγραφοσ:
«6. Οι προσφορÛσ υποβÀλλονται γραπτωσ,
απευθεÝασ η ταχυδροµικωσ. Τα κρÀτη µÛλη δυνανται να επιτρÛπουν την υποβολη προσφορων µε
οιοδηποτε Àλλο µÛσο που να εξασφαλÝζει:
— Þτι κÀθε προσφορÀ περιÛχει Þλεσ τισ πληροφορÝεσ που εÝναι απαραÝτητεσ για την αξιολÞγηση
τησ,
— Þτι ο εµπιστευτικÞσ χαρακτηρασ των προσφορων τηρεÝται εν αναµονη τησ αξιολÞγησησ τουσ
και

Οι φορεÝσ που καταρτÝζουν η διαχειρÝζονται Ûνα
συστηµα προεπιλογησ εξασφαλÝζουν τη δυνατÞτητα
των προµηθευτων, εργοληπτων και παρεχÞντων υπηρεσÝεσ να υποβÀλουν ανÀ πÀσα στιγµη αÝτηση για
προεπιλογη.»

«1. Το Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 1 δεν εφαρµÞζεται
Þταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ βασÝζει την ανÀθεση των
συµβÀσεων σε Àλλα κριτηρια, στα πλαÝσια ρυθµισησ
που ισχυει ηδη κατÀ την Ûκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ και που αποσκοπεÝ στο να ευνοησει ορισµÛνουσ
προσφÛροντεσ, υπÞ τον Þρο Þτι η εν λÞγω ρυθµιση
εÝναι συµβατη µε τη συνθηκη.»
10. Το Àρθρο 38 διαγρÀφεται.
11. Το Àρθρο 41 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«Α
 ρθρο 41
1. Οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ διατηρουν, για κÀθε
συµβαση, τα κατÀλληλα στοιχεÝα που τουσ επιτρÛπουν,
σε µεταγενÛστερη φÀση, να αιτιολογησουν τισ αποφÀσεισ τουσ σχετικÀ µε:
α) την προεπιλογη και την επιλογη εργοληπτων, προµηθευτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ και την ανÀθεση των συµβÀσεων¯
β) την εφαρµογη των παρεκκλÝσεων απÞ τη χρηση
των ευρωπαϊκων προδιαγραφων συµφωνα µε το
Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 6¯
γ) την εφαρµογη διαδικασιων χωρÝσ προηγουµενη
προκηρυξη διαγωνισµου συµφωνα µε το Àρθρο 20
παρÀγραφοσ 2¯
δ) τη µη εφαρµογη των τÝτλων II, III και IV συµφωνα
µε τισ παρεκκλÝσεισ που προβλÛπει ο τÝτλοσ I.
2. Τα στοιχεÝα αυτÀ διατηρουνται επÝ τÛσσερα τουλÀχιστον Ûτη απÞ την ηµεροµηνÝα ανÀθεσησ τησ
συµβασησ, ουτωσ ωστε, κατÀ την περÝοδο αυτη, ο
αναθÛτων φορÛασ να εÝναι σε θÛση να παρÀσχει στην
Επιτροπη, κατÞπιν αιτησεωσ τησ, τισ απαιτουµενεσ
πληροφορÝεσ.
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3. Οι φορεÝσ που ασκουν δραστηριÞτητα περιλαµβανοµÛνη στα παραρτηµατα I, II, VII, VIII και IX
ενηµερωνουν το συντοµÞτερο τουσ συµµετÛχοντεσ προµηθευτÛσ, εργοληπτεσ η παρÛχοντεσ υπηρεσÝεσ για τισ
αποφÀσεισ που λαµβÀνονται Þσον αφορÀ την ανÀθεση
τησ συµβασησ, εÀν τουσ υποβληθεÝ σχετικη αÝτηση.
4. Οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ που ασκουν δραστηριÞτητα περιλαµβανοµÛνη στα παραρτηµατα I, II, VII, VIII
και IX γνωστοποιουν σε κÀθε αποκλεισθÛντα υποψηφιο η προσφÛροντα, το συντοµÞτερο απÞ την παραλαβη σχετικησ γραπτησ αÝτησησ, τουσ λÞγουσ απÞρριψησ
τησ υποψηφιÞτητασ η τησ προσφορÀσ του και, σε κÀθε
προσφÛροντα που υπÛβαλε παραδεκτη προσφορÀ, τα
χαρακτηριστικÀ και τα σχετικÀ πλεονεκτηµατα τησ
επιλεγεÝσασ προσφορÀσ καθωσ και το Þνοµα του αναδÞχου.
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13. ΠροστÝθεται το ακÞλουθο Àρθρο:
«Α
 ρθρο 42α
ΚατÀ την ανÀθεση των συµβÀσεων απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ, τα κρÀτη µÛλη εφαρµÞζουν στισ σχÛσεισ
τουσ προυMποθÛσεισ εξÝσου ευνοϊκÛσ µε εκεÝνεσ που
εφαρµÞζονται για τρÝτεσ χωρεσ κατ’ εφαρµογη τησ
συµφωνÝασ. Για το σκοπÞ αυτÞ, τα κρÀτη µÛλη διαβουλευονται περÝ των µÛτρων εφαρµογησ τησ συµφωνÝασ,
στα πλαÝσια τησ συµβουλευτικησ επιτροπησ δηµÞσιων
συµβÀσεων.»
14. Τα παραρτηµατα XII, XIII, XIV και XV αντικαθÝστανται απÞ τα αντÝστοιχα παραρτηµατα που ευρÝσκονται στο παρÀρτηµα τησ παρουσασ οδηγÝασ.
Α
 ρθρο 2

ΩστÞσο, οι αναθÛτοντεσ φορεÝσ µπορουν να µην κοινοποιησουν ορισµÛνεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την ανÀθεση τησ συµβασησ, οι οποÝεσ αναφÛρονται στο πρωτο
εδÀφιο τησ παρουσασ παραγρÀφου, εφÞσον η κοινοποÝηση θα αποτελουσε εµπÞδιο για την εφαρµογη των
νÞµων η θα ηταν αντÝθετη προσ το δηµÞσιο συµφÛρον
η θα Ûθιγε Ûννοµα εµπορικÀ συµφÛροντα δηµÞσιων η
ιδιωτικων επιχειρησεων, συµπεριλαµβανοµÛνων και
εκεÝνων τησ επιχεÝρησησ στην οποÝα ανατÛθηκε η
συµβαση, η θα µπορουσε να επηρεÀσει τισ συνθηκεσ
θεµιτου ανταγωνισµου µεταξυ προµηθευτων, εργοληπτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ.»
12. Στο Àρθρο 42 προστÝθεται η ακÞλουθη παρÀγραφοσ:
«1α. Σε σχÛση µε τισ κατηγορÝεσ δραστηριοτητων στισ
οποÝεσ αναφÛρονται τα παραρτηµατα I, II, VII,
VIII και IX, τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν, συµφωνα
µε τισ ρυθµÝσεισ που θα θεσπισθουν µε βÀση τη
διαδικασÝα του Àρθρου 40 παρÀγραφοι 4 Ûωσ 8,
ωστε η Επιτροπη να λÀβει µια στατιστικη Ûκθεση
των συµβÀσεων που ανατÛθηκαν το αργÞτερο
στισ 31 ΟκτωβρÝου 1997 για το προηγουµενο
Ûτοσ και στη συνÛχεια πριν απÞ τισ 31 ΟκτωβρÝου κÀθε χρÞνου. Στην Ûκθεση αυτη περιλαµβÀνονται τα στοιχεÝα τα οποÝα εÝναι αναγκαÝα
για τον Ûλεγχο τησ ορθησ εφαρµογησ τησ συµφωνÝασ.
Τα στοιχεÝα που απαιτουνται συµφωνα µε την
παρουσα παρÀγραφο δεν αφορουν τισ συµβÀσεισ που Ûχουν ωσ αντικεÝµενο τισ υπηρεσÝεσ τησ
κατηγορÝασ 8 του παραρτηµατοσ XVI.A, τισ υπηρεσÝεσ τηλεπικοινωνιων τησ κατηγορÝασ 5 µε
αριθµÞ αναφορÀσ ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, η τισ
υπηρεσÝεσ του παραρτηµατοσ XVI.B.»

1. Τα κρÀτη µÛλη θÛτουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο στισ 16 ΦεβρουαρÝου 1999 και ενηµερωνουν αµÛσωσ την Επιτροπη
σχετικÀ.
2. Εντουτοισ, η Ελληνικη ∆ηµοκρατÝα και η Πορτογαλικη ∆ηµοκρατÝα µπορουν να προβλÛψουν οι διατÀξεισ των
οποÝων γÝνεται µνεÝα στην παρÀγραφο 1 θα τεθουν σε
εφαρµογη το αργÞτερο στισ 16 ΦεβρουαρÝου 2000.
3. ΚατÀ τη θÛσπιση τουσ απÞ τα κρÀτη µÛλη, οι διατÀξεισ που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1 περιÛχουν παραποµπη στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ παρÞµοια παραποµπη κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Ο
τρÞποσ τησ παραποµπησ καθορÝζεται απÞ τα κρÀτη µÛλη.
4. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη τισ κυριÞτερεσ διατÀξεισ εθνικου δικαÝου που θεσπÝζουν στο πεδÝο
που καλυπτει η παρουσα οδηγÝα καθωσ και Ûναν πÝνακα
αντιστοιχÝασ µεταξυ τησ παρουσασ οδηγÝασ και των εθνικων διατÀξεων που θεσπÝσθηκαν.
Α
 ρθρο 3
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυξÛλλεσ, 16 ΦεβρουαρÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. ΕπωνυµÝα, διευθυνση, τηλεγραφικη διευθυνση, αριθµοÝ τηλεφωνου, τηλετυπου και τηλεοµοιοτυπου του
αναθÛτοντοσ φορÛα.
2. ΕÝδοσ τησ συµβασησ (προµηθειεσ, Ûργα η υπηρεσÝεσ)¯ να αναφÛρεται, κατÀ περÝπτωση, εÀν πρÞκειται για
συµφωνÝα-πλαÝσιο.
ΚατηγορÝα τησ υπηρεσÝασ κατÀ την Ûννοια του παραρτηµατοσ XVI A η XVI B και περιγραφη τησ
υπηρεσÝασ (ονοµατολογÝα ΚΤΠ).
ΚατÀ περÝπτωση, να αναφÛρεται κατÀ πÞσο απαιτουνται προσφορÛσ για την αγορÀ, χρηµατοδοτικη
µÝσθωση, µÝσθωση η µÝσθωση-πωληση η και για συνδυασµÞ αυτων.
3. ΤÞποσ παρÀδοσησ, εκτÛλεσησ η παροχησ τησ υπηρεσÝασ.
4. Για τισ συµβÀσεισ προµηθειων και Ûργων:
α) ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παρÀδοση προϊÞντων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε
δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση
η συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ
χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τα ζητουµενα προϊÞντα η εÝδοσ και
Ûκταση των υπηρεσιων, γενικÀ χαρακτηριστικÀ του Ûργου.
β) ΠληροφορÝεσ σχετικÀ µε τη δυνατÞτητα των προµηθευτων να υποβÀλουν προσφορÀ για µερικÛσ η/και
για Þλεσ τισ ζητουµενεσ προµηθειεσ. ΕÀν, Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ Ûργων, το Ûργο η η συµβαση
υποδιαιρεÝται σε τµηµατα, αναφορÀ των τµηµÀτων κατÀ τÀξη µεγÛθουσ και τησ δυνατÞτητασ υποβολησ
προσφορων για Ûνα, περισσÞτερα η και για Þλα τα τµηµατα.
γ) Για τισ συµβÀσεισ Ûργων: πληροφορÝεσ για το στÞχο του Ûργου η τησ συµβασησ, στην περÝπτωση που
αυτη αφορÀ και την εκπÞνηση µελετων.
5. Για τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων:
α) ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παροχη υπηρεσιων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα
για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση η
συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τισ ζητουµενεσ υπηρεσÝεσ.
β) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσο η εκτÛλεση τησ υπηρεσÝασ επιφυλÀσσεται, βÀσει νοµοθετικων, κανονιστικων η
διοικητικων διατÀξεων, σε µια συγκεκριµÛνη επαγγελµατικη κατηγορÝα.
γ) ΑναφορÀ αυτων των νοµοθετικων, κανονιστικων η διοικητικων διατÀξεων.
δ) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσο τα νοµικÀ πρÞσωπα θα πρÛπει να δηλωσουν τα ονÞµατα και τα επαγγελµατικÀ
προσÞντα των στελεχων που θα εÝναι υπευθυνα για την εκτÛλεση των υπηρεσιων.
ε) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσον οι παρÛχοντεσ τισ υπηρεσÝεσ µπορουν να υποβÀλουν προσφορÀ για µÛροσ των
ζητουµενων υπηρεσιων.
6. ΕπιτρεπÞµενη υποβολη εναλλακτικησ(-ων) προσφορÀσ(-ων).
7. ΠαρÛκκλιση απÞ τη χρηση ευρωπαϊκων προδιαγραφων, συµφωνα µε το Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 6.
8. ΠροθεσµÝα παρÀδοσησ η εκτÛλεσησ η διÀρκεια τησ συµβασησ υπηρεσιων και, ει δυνατÞν, προθεσµÝα
Ûναρξησ.
9. α) ∆ιευθυνση στην οποÝα µπορουν να ζητηθουν η συγγραφη υποχρεωσεων και τα συµπληρωµατικÀ
Ûγγραφα.
β) ΚατÀ περÝπτωση, αναφορÀ του υψουσ και του τρÞπου καταβολησ του ποσου που απαιτεÝται ωσ
αντÝτιµο των προαναφεροµÛνων εγγρÀφων.
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10. α) ΗµεροµηνÝα ληξησ τησ προθεσµÝασ για την παραλαβη των προσφορων.
β) ∆ιευθυνση στην οποÝα πρÛπει να διαβιβαστουν.
γ) Γλωσσα η γλωσσεσ στισ οποÝεσ πρÛπει να συνταχθουν.
11. α) ΚατÀ περÝπτωση, πρÞσωπα που επιτρÛπεται να παραστουν στην αποσφρÀγιση των προσφορων.
β) ΗµεροµηνÝα, ωρα και τÞποσ τησ αποσφρÀγισησ.
12. ΚατÀ περÝπτωση, απαιτουµενεσ εγγυησεισ και λοιπÛσ ασφÀλειεσ.
13. ΒασικοÝ Þροι χρηµατοδÞτησησ και πληρωµησ η/και αναφορÀ των σχετικων κανονιστικων διατÀξεων.
14. ΚατÀ περÝπτωση, νοµικÞσ τυποσ τον οποÝο θα πρÛπει να περιβληθεÝ µια κοινοπραξÝα προµηθευτων,
εργοληπτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ, εφÞσον τησ ανατεθεÝ η συµβαση.
15. ΕλÀχιστοι Þροι οικονοµικου και τεχνικου χαρακτηρα που πρÛπει να πληροÝ ο προµηθευτησ, ο εργοληπτησ
η ο παρÛχων τισ υπηρεσÝεσ στον οποÝο ανατÝθεται η συµβαση.
16. ΧρονικÞ διÀστηµα κατÀ το οποÝο ο προσφÛρων δεσµευεται απÞ την προσφορÀ του.
17. Κριτηρια για την ανÀθεση τησ συµβασησ. Τα κριτηρια, εκτÞσ απÞ εκεÝνο τησ χαµηλÞτερησ προσφορÀσ,
αναφÛρονται, εφÞσον δεν περιÛχονται στη συγγραφη υποχρεωσεων.
18. ΛοιπÀ πληροφοριακÀ στοιχεÝα.
19. ΚατÀ περÝπτωση, τα στοιχεÝα τησ δηµοσÝευσησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
τησ περιοδικησ ενηµερωτικησ ανακοÝνωσησ στην οποÝα αναφÛρεται η συµβαση.
20. ΗµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ.
21. ΗµεροµηνÝα παραλαβησ τησ προκηρυξησ απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων (παρÛχεται απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων).
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Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. ΕπωνυµÝα, διευθυνση, αριθµοÝ τηλεφωνου, τηλετυπου και τηλεοµοιοτυπου του αναθÛτοντοσ φορÛα.
2. ΕÝδοσ τησ συµβασησ (προµηθειεσ, Ûργα η υπηρεσÝεσ, αναφÛρεται κατÀ περÝπτωση εÀν πρÞκειται για
συµφωνÝα-πλαÝσιο). ΚατηγορÝα τησ υπηρεσÝασ κατÀ την Ûννοια του παραρτηµατοσ XVI A η XVI B και
περιγραφη τησ υπηρεσÝασ (ονοµατολογÝα ΚΤΠ).
ΚατÀ περÝπτωση, να αναφÛρεται κατÀ πÞσο η υποβολη προσφορων ζητεÝται για αγορÀ, χρηµατοδοτικη
µÝσθωση, µÝσθωση η µÝσθωση-πωληση η και για συνδυασµÞ αυτων.
3. ΤÞποσ παρÀδοσησ, εκτÛλεσησ η παροχησ τησ υπηρεσÝασ.
4. Για τισ συµβÀσεισ προµηθειων και Ûργων:
α) ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παρÀδοση προϊÞντων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε
δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση
η συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ
χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τα ζητουµενα προϊÞντα η εÝδοσ και
Ûκταση των υπηρεσιων, γενικÀ χαρακτηριστικÀ του Ûργου.
β) ΠληροφορÝεσ σχετικÀ µε τη δυνατÞτητα των προµηθευτων να υποβÀλουν προσφορÀ για µερικÛσ η/και
για Þλεσ τισ ζητουµενεσ προµηθειεσ.
ΕÀν, Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ Ûργων, το Ûργο η η συµβαση υποδιαιρεÝται σε τµηµατα, αναφορÀ των
τµηµÀτων κατÀ τÀξη µεγÛθουσ και τησ δυνατÞτητασ υποβολησ προσφορων για Ûνα, περισσÞτερα η και
για Þλα τα τµηµατα.
γ) Για τισ συµβÀσεισ Ûργων: πληροφορÝεσ για το στÞχο του Ûργου η τησ συµβασησ, στην περÝπτωση που
αυτη αφορÀ και την εκπÞνηση µελετων.
5. Για τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων:
α) ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παροχη υπηρεσιων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα
για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση η
συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τισ ζητουµενεσ υπηρεσÝεσ.
β) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσον η εκτÛλεση τησ υπηρεσÝασ επιφυλÀσσεται, βÀσει νοµοθετικων, κανονιστικων η
διοικητικων διατÀξεων, σε µια συγκεκριµÛνη επαγγελµατικη κατηγορÝα.
γ) ΑναφορÀ αυτων των νοµοθετικων, κανονιστικων η διοικητικων διατÀξεων.
δ) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσο τα νοµικÀ πρÞσωπα θα πρÛπει να δηλωσουν τα ονÞµατα και τα επαγγελµατικÀ
προσÞντα των στελεχων που θα εÝναι υπευθυνα για την εκτÛλεση των υπηρεσιων.
ε) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσον οι παρÛχοντεσ τισ υπηρεσÝεσ µπορουν να υποβÀλουν προσφορÀ για µÛροσ των
ζητουµενων υπηρεσιων.
6. ΕπιτρεπÞµενη υποβολη εναλλακτικησ(-ων) προσφορÀσ(-ων).
7. ΠαρÛκκλιση απÞ τη χρηση ευρωπαϊκων προδιαγραφων, συµφωνα µε το Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 6.
8. ΠροθεσµÝα παρÀδοσησ η εκτÛλεσησ η διÀρκεια τησ συµβασησ υπηρεσιων και, ει δυνατÞν, προθεσµÝα
Ûναρξησ.
9. ΚατÀ περÝπτωση, νοµικÞ τυπο τον οποÝο θα πρÛπει να περιβληθεÝ µÝα κοινοπραξÝα προµηθευτων,
εργοληπτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ, εφÞσον τησ ανατεθεÝ η συµβαση.
10. α) ΗµεροµηνÝα ληξησ τησ προθεσµÝασ για την παραλαβη των αιτησεων συµµετοχησ.
β) ∆ιευθυνση στην οποÝα πρÛπει να διαβιβαστουν.
γ) Γλωσσα η γλωσσεσ στισ οποÝεσ πρÛπει να συνταχθουν.
11. ΗµεροµηνÝα ληξησ τησ προθεσµÝασ για την αποστολη των προσκλησεων υποβολησ προσφορων.
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12. ΚατÀ περÝπτωση, απαιτουµενεσ εγγυησεισ και λοιπÛσ ασφÀλειεσ.
13. ΒασικοÝ Þροι χρηµατοδÞτησησ και πληρωµησ η/και αναφορÀ των σχετικων κανονιστικων διατÀξεων.
14. ΠληροφοριακÀ στοιχεÝα σχετικÀ µε την κατÀσταση του προµηθευτη, του εργοληπτη η του παρÛχοντοσ την
υπηρεσÝα και ελÀχιστοι Þροι οικονοµικου και τεχνικου χαρακτηρα που πρÛπει να πληροÝ.
15. Κριτηρια για την ανÀθεση τησ συµβασησ, εφÞσον δεν περιÛχονται στην πρÞσκληση υποβολησ των
προσφορων.
16. ΛοιπÀ πληροφοριακÀ στοιχεÝα.
17. ΚατÀ περÝπτωση, τα στοιχεÝα τησ δηµοσÝευσησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
τησ περιοδικησ ενηµερωτικησ ανακοÝνωσησ στην οποÝα αναφÛρεται η συµβαση.
18. ΗµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ.
19. ΗµεροµηνÝα παραλαβησ τησ προκηρυξησ απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων (παρÛχεται απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων).
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
1. ΕπωνυµÝα, διευθυνση, τηλεγραφικη διευθυνση, αριθµοÝ τηλεφωνου, τηλετυπου και τηλεοµοιοτυπου του
αναθÛτοντοσ φορÛα.
2. ΕÝδοσ τησ συµβασησ (προµηθειεσ, Ûργα η υπηρεσÝεσ¯ να αναφÛρεται, κατÀ περÝπτωση, εÀν πρÞκειται για
συµφωνÝα-πλαÝσιο).
ΚατηγορÝα τησ υπηρεσÝασ κατÀ την Ûννοια του παρÀρτηµατοσ XVI A η XVI B και περιγραφη τησ
υπηρεσÝασ (ονοµατολογÝα ΚΤΠ).
ΚατÀ περÝπτωση, να αναφÛρεται κατÀ πÞσο η υποβολη προσφορων ζητεÝται για αγορÀ, χρηµατοδοτικη
µÝσθωση, µÝσθωση η µÝσθωση-πωληση η και για συνδυασµÞ αυτων.
3. ΤÞποσ παρÀδοσησ, εκτÛλεσησ η παροχησ τησ υπηρεσÝασ.
4. Για τισ συµβÀσεισ προµηθειων και Ûργων:
α) ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παρÀδοση προϊÞντων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε
δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση
η συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ
χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τα ζητουµενα προϊÞντα η το εÝδοσ και
η Ûκταση των υπηρεσιων καθωσ και τα γενικÀ χαρακτηριστικÀ του Ûργου.
β) ΠληροφορÝεσ σχετικÀ µε τη δυνατÞτητα των προµηθευτων να υποβÀλουν προσφορÀ για µερικÛσ η/και
για Þλεσ τισ ζητουµενεσ προµηθειεσ.
ΕÀν, Þσον αφορÀ τισ συµβÀσεισ Ûργων, το Ûργο η η συµβαση υποδιαιρεÝται σε τµηµατα, αναφορÀ των
τµηµÀτων κατÀ τÀξη µεγÛθουσ και τησ δυνατÞτητασ υποβολησ προσφορων για Ûνα, περισσÞτερα η και
για Þλα τα τµηµατα.
γ) Για τισ συµβÀσεισ Ûργων: πληροφορÝεσ για το στÞχο του Ûργου η τησ συµβασησ, στην περÝπτωση που
αυτη αφορÀ και την εκπÞνηση µελετων.
5. Για τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων:
α) Φυση και ποσÞτητα των προσ παροχη υπηρεσιων. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ οποιωνδηποτε δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα
για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ ανÀθεση η
συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου για τισ ζητουµενεσ υπηρεσÝεσ.
β) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσο η εκτÛλεση τησ υπηρεσÝασ επιφυλÀσσεται, βÀσει νοµοθετικων, κανονιστικων η
διοικητικων διατÀξεων, σε µια συγκεκριµÛνη επαγγελµατικη κατηγορÝα.
γ) ΑναφορÀ αυτων των νοµοθετικων, κανονιστικων η διοικητικων διατÀξεων.
δ) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσο τα νοµικÀ πρÞσωπα θα πρÛπει να δηλωσουν τα ονÞµατα και τα επαγγελµατικÀ
προσÞντα των στελεχων που θα εÝναι υπευθυνα για την εκτÛλεση των υπηρεσιων.
ε) ∆ιευκρÝνιση κατÀ πÞσον οι παρÛχοντεσ τισ υπηρεσÝεσ µπορουν να υποβÀλουν προσφορÀ για µÛροσ των
ζητουµενων υπηρεσιων.
6. Α
 δεια υποβολησ εναλλακτικων προσφορων.
7. ΠαρÛκκλιση απÞ τη χρηση ευρωπαϊκων προδιαγραφων, συµφωνα µε το Àρθρο 18 παρÀγραφοσ 6.
8. ΠροθεσµÝα παρÀδοσησ η εκτÛλεσησ η διÀρκεια τησ συµβασησ υπηρεσιων και, ει δυνατÞν, προθεσµÝα
Ûναρξησ.
9. ΚατÀ περÝπτωση, νοµικÞσ τυποσ τον οποÝο θα πρÛπει να περιβληθεÝ µια κοινοπραξÝα προµηθευτων,
εργοληπτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ, εφÞσον τησ ανατεθεÝ η συµβαση.
10. α) ΗµεροµηνÝα ληξησ τησ προθεσµÝασ για την παραλαβη των αιτησεων συµµετοχησ.
β) ∆ιευθυνση στην οποÝα πρÛπει να διαβιβαστουν.
γ) Γλωσσα η γλωσσεσ στισ οποÝεσ πρÛπει να συνταχθουν.
11. ΚατÀ περÝπτωση, απαιτουµενεσ εγγυησεισ και λοιπÛσ ασφÀλειεσ.
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12. ΒασικοÝ Þροι χρηµατοδÞτησησ και πληρωµησ η/και αναφορÀ των σχετικων κανονιστικων διατÀξεων.
13. ΠληροφοριακÀ στοιχεÝα σχετικÀ µε την κατÀσταση του προµηθευτη, του εργοληπτη η του παρÛχοντοσ την
υπηρεσÝα και ελÀχιστοι Þροι οικονοµικου και τεχνικου χαρακτηρα που πρÛπει αυτÞσ να πληροÝ.
14. Κριτηρια για την ανÀθεση τησ συµβασησ εφÞσον δεν περιÛχονται στην πρÞσκληση υποβολησ των
προσφορων η στη συγγραφη υποχρεωσεων.
15. ΚατÀ περÝπτωση, ονÞµατα και διευθυνσεισ των προµηθευτων, εργοληπτων η παρεχÞντων υπηρεσÝεσ που
Ûχουν ηδη επιλεγεÝ απÞ τον αναθÛτοντα φορÛα.
16. ΚατÀ περÝπτωση, ηµεροµηνÝα(-εσ) προηγουµενων δηµοσιευσεων στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
17. ΛοιπÀ πληροφοριακÀ στοιχεÝα.
18. ΚατÀ περÝπτωση, τα στοιχεÝα τησ δηµοσÝευσησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
τησ περιοδικησ ενηµερωτικησ ανακοÝνωσησ στην οποÝα αναφÛρεται η συµβαση.
19. ΗµεροµηνÝα αποστολησ τησ προκηρυξησ απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ.
20. ΗµεροµηνÝα παραλαβησ τησ προκηρυξησ απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων (παρÛχεται απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. ΕπωνυµÝα, διευθυνση, τηλεγραφικη διευθυνση, αριθµοÝ τηλεφωνου, τηλετυπου και τηλεοµοιοτυπου του
αναθÛτοντοσ φορÛα.
2. ΣκοπÞσ του συστηµατοσ προεπιλογησ (περιγραφη των προϊÞντων, υπηρεσιων η Ûργων η κατηγοριων αυτων,
τα οποÝα θα αποτελÛσουν αντικεÝµενο συµβÀσεων µÛσω του συστηµατοσ).
3. Οροι που πρÛπει να πληρουν οι προµηθευτÛσ, οι εργοληπτεσ και οι παρÛχοντεσ υπηρεσÝεσ για την
προεπιλογη τουσ βÀσει του συστηµατοσ και µÛθοδοι συµφωνα µε τισ οποÝεσ θα ελεγχθεÝ η τηρηση των
προυMποθÛσεων αυτων. Στισ περιπτωσεισ Þπου η περιγραφη των εν λÞγω Þρων και µεθÞδων ελÛγχου εÝναι
εκτενησ και βασÝζεται σε Ûγγραφα, στα οποÝα Ûχουν πρÞσβαση οι ενδιαφερÞµενοι προµηθευτÛσ, εργοληπτεσ
και παρÛχοντεσ υπηρεσÝεσ, αρκεÝ περιληπτικη αναφορÀ των κυριÞτερων προυMποθÛσεων και µεθÞδων καθωσ
και παραποµπη στα σχετικÀ Ûγγραφα.
4. ΧρονικÞ διÀστηµα για το οποÝο ισχυει το συστηµα προεπιλογησ και διατυπωσεισ για την ανανÛωση του.
5. ΜνεÝα του γεγονÞτοσ Þτι η ανακοÝνωση χρησιµοποιεÝται ωσ µÛσο προκηρυξησ διαγωνισµου.
6. ∆ιευθυνση Þπου µπορουν να ζητηθουν περαιτÛρω πληροφορÝεσ και τεκµηρÝωση σχετικÀ µε το συστηµα
προεπιλογησ (αν εÝναι διαφορετικη απÞ αυτη που αναφÛρεται στο σηµεÝο 1).
7. ΕνδεχοµÛνωσ, Àλλα στοιχεÝα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ùνοµα, διευθυνση, τηλεγραφικη διευθυνση, αριθµοÝ τηλεφωνου, τηλετυπου και τηλεοµοιοτυπου του
αναθÛτοντοσ φορÛα η τησ υπηρεσÝασ απÞ την οποÝα µπορουν να ληφθουν πρÞσθετα πληροφοριακÀ
στοιχεÝα.
2. α) Για τισ συµβÀσεισ προµηθειων: εÝδοσ και ποσÞτητα η αξÝα των παροχων η των προσ προµηθεια
ειδων.
β) Για τισ συµβÀσεισ Ûργων: φυση και Ûκταση των παροχων, βασικÀ χαρακτηριστικÀ του Ûργου η των
τµηµÀτων που το απαρτÝζουν.
γ) Για τισ συµβÀσεισ υπηρεσιων: υπολογιζÞµενο συνολικÞ ποσÞ των αγορων σε καθεµÝα απÞ τισ
κατηγορÝεσ υπηρεσιων που περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα XVI A.
3. ΗµεροµηνÝα αποστολησ τησ ανακοÝνωσησ απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ.
4. ΗµεροµηνÝα παραλαβησ τησ ανακοÝνωσησ απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων (παρÛχεται απÞ την ΥπηρεσÝα Επισηµων ΕκδÞσεων).
5. ΛοιπÀ πληροφοριακÀ στοιχεÝα.
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ
ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6. ΜνεÝα του γεγονÞτοσ Þτι οι ενδιαφερÞµενοι προµηθευτÛσ οφεÝλουν να εκδηλωσουν στον φορÛα το
ενδιαφÛρον τουσ για την η τισ συµβÀσεισ.
7. ΠροθεσµÝα υποβολησ των αιτησεων για πρÞσκληση προσ υποβολη προσφορÀσ.
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. ΕÝδοσ και ποσÞτητα των προσ παρÀδοση προϊÞντων η γενικÀ χαρακτηριστικÀ του Ûργου η κατηγορÝα
τησ υπηρεσÝασ κατÀ την Ûννοια του παραρτηµατοσ XVI A και περιγραφη (ονοµατολογÝα ΚΤΠ) και
να αναφÛρεται, ενδεχοµÛνωσ, εÀν πρÞκειται για συµφωνÝα-πλαÝσιο. Να γÝνεται ιδÝωσ αναφορÀ
οποιωνδηποτε δικαιωµÀτων προαιρÛσεωσ για περαιτÛρω ανÀθεση συµβÀσεων και το προσωρινÞ
χρονοδιÀγραµµα για την Àσκηση των εν λÞγω δικαιωµÀτων. Σε περÝπτωση σειρÀσ συµβÀσεων προσ
ανÀθεση η συµβÀσεων που πρÞκειται να ανανεωθουν, να αναφÛρεται επÝσησ, ει δυνατÞν, το
προσωρινÞ χρονοδιÀγραµµα των προσεχων προκηρυξεων διαγωνισµου.
9. Να αναφÛρεται κατÀ πÞσο η υποβολη προσφορων ζητεÝται για αγορÀ, χρηµατοδοτικη µÝσθωση,
µÝσθωση η µÝσθωση-πωληση η και για συνδυασµÞ αυτων.
10. ΠροθεσµÝα, παρÀδοσησ η εκτÛλεσησ η διÀρκεια τησ συµβασησ υπηρεσιων και, ει δυνατÞν, προθεσµÝα
Ûναρξησ.
11. ∆ιευθυνση στην οποÝα οι ενδιαφερÞµενεσ επιχειρησεισ πρÛπει να εκδηλωσουν το ενδιαφÛρον τουσ
γραπτωσ.
ΗµεροµηνÝα ληξησ τησ προθεσµÝασ εκδηλωσησ ενδιαφÛροντοσ.
Γλωσσα η γλωσσεσ στισ οποÝεσ πρÛπει να συνταχθουν οι υποψηφιÞτητεσ η προσφορÛσ.
12. Ùροι οικονοµικου και τεχνικου χαρακτηρα και οικονοµικÛσ και τεχνικÛσ εγγυησεισ που πρÛπει να
πληροÝ εκεÝνοσ στον οποÝο ανατÝθεται η συµβαση.
13. α) Προσωρινη ηµεροµηνÝα, εφÞσον εÝναι γνωστη, τησ Ûναρξησ τησ διαδικασÝασ ανÀθεσησ τησ
συµβασησ η των συµβÀσεων.
β) ΕÝδοσ τησ διαδικασÝασ ανÀθεσησ που θα χρησιµοποιηθεÝ (κλειστη η µε διαπραγµÀτευση).
γ) Υψοσ και τρÞποσ καταβολησ οιουδηποτε ποσου απαιτουµενου για τη χορηγηση τεκµηρÝωσησ
σχετικÀ µε την ανÀθεση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (*)
1. Ονοµα και διευθυνση του αναθÛτοντοσ φορÛα.
2. ΕÝδοσ τησ συµβασησ (προµηθειεσ, Ûργα η υπηρεσÝεσ¯ αναφÛρεται, κατÀ περÝπτωση, εÀν πρÞκειται για
συµφωνÝα-πλαÝσιο).
3. ΤουλÀχιστον συνοπτικη περιγραφη του εÝδουσ και τησ ποσÞτητασ των προϊÞντων, Ûργων η των
παρεχοµÛνων υπηρεσιων.
4. α) Μορφη τησ δηµοπρÀτησησ (ανακοÝνωση σχετικÀ µε την υπαρξη διαδικασÝασ προεπιλογησ¯ περιοδικη ενηµερωτικη ανακοÝνωση¯ πρÞσκληση υποβολησ προσφορων).
β) ΣτοιχεÝα τησ δηµοσÝευσησ τησ προκηρυξησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
γ) ΕÀν πρÞκειται για συµβÀσεισ που ανατÝθενται χωρÝσ προηγουµενη προκηρυξη διαγωνισµου, µνεÝα
τησ σχετικησ διÀταξησ του Àρθρου 20 παρÀγραφοσ 2 η του Àρθρου 16.
5. ∆ιαδικασÝα ανÀθεσησ (ανοικτη, κλειστη η µε διαπραγµÀτευση).
6. ΑριθµÞσ προσφορων που εληφθησαν.
7. ΗµεροµηνÝα ανÀθεσησ τησ συµβασησ.
8. ΑντÝτιµο που καταβληθηκε για αγορÛσ ευκαιρÝασ συµφωνα µε το Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 2 σηµεÝο i).
9. Ονοµα και διευθυνση του(των) προµηθευτη(-ων), εργοληπτη(-ων) η παρÛχοντοσ(-ων) υπηρεσÝεσ.
10. ΑναφορÀ, κατÀ περÝπτωση, εÀν η συµβαση αποτÛλεσε, η µπορεÝ να αποτελÛσει αντικεÝµενο υπεργολαβÝασ.
11. ΑντÝτιµο που καταβληθηκε η αντÝτιµο τησ υψηλÞτερησ και τησ χαµηλÞτερησ προσφορÀσ που εληφθη
υπÞψη κατÀ την ανÀθεση τησ συµβασησ.
12. ΠροαιρετικÛσ πληροφορÝεσ:
— αξÝα και τµηµα τησ συµβασησ το οποÝο µπορεÝ να ανατεθεÝ µε υπεργολαβÝα σε τρÝτουσ,
— κριτηρια ανÀθεσησ τησ συµβασησ.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
13. ΑριθµÞσ ανατεθεισων συµβÀσεων (σε περÝπτωση που µια ανÀθεση Ûχει γÝνει σε περισσÞτερουσ του
ενÞσ προµηθευτÛσ).
14. ΑξÝα κÀθε ανατεθεÝσασ συµβασησ.
15. Χωρα καταγωγησ του προϊÞντοσ η τησ υπηρεσÝασ (κοινοτικη η εκτÞσ ΚοινÞτητασ¯ στη δευτερη
περÝπτωση, κατÀταξη ανÀ τρÝτη χωρα).
16. ΕφαρµÞστηκαν οι εξαιρÛσεισ απÞ τισ ευρωπαϊκÛσ προδιαγραφÛσ που προβλÛπονται στο Àρθρο 18
παρÀγραφοσ 6; Αν ναι, ποÝα;
17. ΠοιÞ κριτηριο ανÀθεσησ χρησιµοποιηθηκε (η περισσÞτερο συµφÛρουσα απÞ οικονοµικη Àποψη
προσφορÀ, η χαµηλÞτερη τιµη, κριτηρια επιτρεπÞµενα απÞ το Àρθρο 35);
18. Η συµβαση ανατÛθηκε σε υποψηφιο που υπÛβαλε εναλλακτικη προσφορÀ, συµφωνα µε το Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 3;
19. Υπηρξαν προσφορÛσ που δεν επελÛγησαν διÞτι ησαν υπερβολικÀ χαµηλÛσ συµφωνα µε το Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 5;
20. ΗµεροµηνÝα αποστολησ τησ ανακοÝνωσησ απÞ τουσ αναθÛτοντεσ φορεÝσ.
21. Στην περÝπτωση συµβÀσεων για υπηρεσÝεσ που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα XVI B, συγκατÀθεση του
αναθÛτοντοσ φορÛα για τη δηµοσÝευση τησ ανακοÝνωσησ (Àρθρο 24 παρÀγραφοσ 3).»

(*) Τα στοιχεÝα των σηµεÝων 6, 9 και 11 θεωρουνται µη δηµοσιευσιµα εφÞσον ο αναθÛτων φορÛασ κρÝνει Þτι η δηµοσÝευση τουσ
παραβλÀπτει ευαÝσθητο εµπορικÞ συµφÛρον.
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∆ηλωση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, του ΣυµβουλÝου και τησ Επιτροπησ
Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο, το Συµβουλιο και η Επιτροπη επισηµαÝνουν Þτι η υποχρÛωση
κοινοποÝησησ των χαρακτηριστικων και των σχετικων πλεονεκτηµÀτων τησ επιλεγεÝσασ προσφορÀσ
και του ονÞµατοσ του αναδÞχου, κατÀ την Ûννοια του Àρθρου 41 παρÀγραφοσ 4 πρωτο εδÀφιο,
δεν πρÛπει να θÝγει τα Ûννοµα εµπορικÀ συµφÛροντα δηµÞσιων η ιδιωτικων επιχειρησεων, ιδÝωσ µε
την κοινοποÝηση ευαÝσθητων εµπορικων η τεχνικων πληροφοριων.
ΕπιπλÛον επισηµαÝνουν Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 4 τησ οδηγÝασ 93/38/ΕΟΚ, οι
προµηθευτÛσ, εργοληπτεσ η παρÛχοντεσ υπηρεσÝεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων και εκεÝνων στουσ
οποÝουσ Ûχει ανατεθεÝ η συµβαση, µπορουν να ζητησουν απÞ Ûνα αναθÛτοντα φορÛα, συµφωνα µε
τισ εθνικÛσ νοµοθετικÛσ διατÀξεισ, Þπωσ διαφυλαχθεÝ η εµπιστευτικÞτητα των πληροφοριων που
κοινοποιουν.

∆ηλωση τησ Επιτροπησ
Η Επιτροπη δηλωνει Þτι, ενω εξακολουθεÝ να διασφαλÝζει την τηρηση τησ αρχησ τησ Ýσησ
µεταχεÝρισησ µεταξυ των νοµικων προσωπων δηµοσÝου και ιδιωτικου δικαÝου, θα περιορÝσει τισ
απαιτησεισ τησ σε Þ,τι αφορÀ τα στατιστικÀ στοιχεÝα συµφωνα µε το Àρθρο 42 παρÀγραφοσ 2 στο
ελÀχιστα απαραÝτητο ωστε να ανταποκριθεÝ στισ διεθνεÝσ υποχρεωσεισ τησ που απορρÛουν απÞ τη
ΣΓΠ προκειµÛνου να µειωθεÝ το βÀροσ που επωµÝζονται οι συµβαλλÞµενοι φορεÝσ.
ΚατÀ τη διÀρκεια τησ υφιστÀµενησ αναθεωρησησ τησ ΣΓΠ, η Επιτροπη προτÝθεται επÝσησ να
διερευνησει τρÞπουσ για την απλοποÝηση των στατιστικων απαιτησεων σε διεθνÛσ επÝπεδο. ΕÀν
τουτο επιτευχθεÝ, η Επιτροπη θα λÀβει τα απαραÝτητα µÛτρα προκειµÛνου να εξασφαλισθεÝ Þτι
αυτÞ θα λαµβÀνεται υπÞψη και στισ στατιστικÛσ απαιτησεισ σε κοινοτικÞ επÝπεδο.
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 16ησ ΦεβρουαρÝου 1998
σχετικÀ µε την τροποποÝηση τησ οδηγÝασ 87/102/ΕΟΚ για την προσÛγγιση των νοµοθετικων,
κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων µελων που διÛπουν την καταναλωτικη
πÝστη
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
Þτι, για να προωθηθεÝ η εγκαθÝδρυση και η λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ και να εξασφαλισθεÝ υψηλÞ επÝπεδο
προστασÝασ των καταναλωτων, εÝναι σκÞπιµο να χρησιµοποιεÝται σε ολÞκληρη την ΚοινÞτητα µÝα µÞνο µÛθοδοσ
υπολογισµου του συνολικου ετησιου ποσοστου επιβÀρυνσησ ωσ προσ το κÞστοσ τησ καταναλωτικησ πÝστησ¯

Þτι, κατÀ τη διÀρκεια τριετουσ µεταβατικησ περιÞδου που
Àρχισε την 1η ΙανουαρÝου 1993, επετρÀπη στα κρÀτη µÛλη
τα οποÝα πριν την 1η ΜαρτÝου 1990 εφηρµοζαν νοµοθεσÝα
η οποÝα επÛτρεπε τη χρησιµοποÝηση Àλλου µαθηµατικου
τυπου για τον υπολογισµÞ του συνολικου ετησιου ποσοστου επιβÀρυνσησ, να εξακολουθησουν να εφαρµÞζουν τη
νοµοθεσÝα αυτη¯
Þτι η Επιτροπη υπÛβαλε στο Συµβουλιο Ûκθεση που παρÛχει τη δυνατÞτητα, βÀσει τησ πεÝρασ, να εφαρµοσθεÝ Ûνασ
ενιαÝοσ κοινοτικÞσ µαθηµατικÞσ τυποσ υπολογισµου του
συνολικου ετησιου ποσοστου επιβÀρυνσησ¯
Þτι, επειδη κανÛνα κρÀτοσ µÛλοσ δεν Ûκανε χρηση του
Àρθρου 1α παρÀγραφοσ 3 τησ οδηγÝασ 87/102/ΕΟΚ, δυνÀµει του οποÝου ορισµÛνα στοιχεÝα κÞστουσ δεν λαµβÀνονται υπÞψη κατÀ τον υπολογισµÞ του συνολικου ετησιου
ποσοστου επιβÀρυνσησ σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη, το Àρθρο
αυτÞ κατÛστη Àνευ αντικειµÛνου¯
Þτι απαιτεÝται ακρÝβεια ενÞσ τουλÀχιστον δεκαδικου
ψηφÝου¯
Þτι το Ûτοσ θεωρεÝται Þτι Ûχει 365 ηµÛρεσ η 365,25 ηµÛρεσ η
(για τα δÝσεκτα Ûτη) 366 ηµÛρεσ, 52 εβδοµÀδεσ η 12 Ýσουσ
µηνεσ¯ Þτι Ûνασ Ýσοσ µηνασ θεωρεÝται Þτι Ûχει 30,41666
ηµÛρεσ¯

Þτι το Àρθρο 5 τησ οδηγÝασ 87/102/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου(4)
προβλÛπει την καθιÛρωση µιασ η περισσοτÛρων κοινοτικων
µεθÞδων για τον υπολογισµÞ του συνολικου ετησιου
ποσοστου επιβÀρυνσησ¯

Þτι οι καταναλωτÛσ πρÛπει να Ûχουν τη δυνατÞτητα αναγνωρισησ των Þρων που χρησιµοποιουνται στα διÀφορα
κρÀτη µÛλη για την Ûκφραση του «συνολικου ετησιου
ποσοστου επιβÀρυνσησ»¯

Þτι, για να καθιερωθεÝ η ενιαÝα αυτη µÛθοδοσ, πρÛπει να
διατυπωθεÝ Ûνασ ενιαÝοσ µαθηµατικÞσ τυποσ για τον υπολογισµÞ του συνολικου ετησιου ποσοστου επιβÀρυνσησ και
για τον καθορισµÞ των συντελεστων κÞστουσ τησ πÝστησ
που πρÛπει να χρησιµοποιουνται κατÀ τον υπολογισµÞ, µε
την επισηµανση των στοιχεÝων κÞστουσ που δεν πρÛπει να
λαµβÀνονται υπÞψη¯

Þτι εÝναι σκÞπιµο να µελετηθεÝ χωρÝσ καθυστÛρηση κατÀ
πÞσον εÝναι απαιραÝτητη µια περαιτÛρω εναρµÞνιση των
στοιχεÝων κÞστουσ τησ καταναλωτικησ πÝστησ, ωστε ο
ευρωπαÝοσ καταναλωτησ να µπορεÝ Þντωσ να συγκρÝνει
καλυτερα τα συνολικÀ ετησια ποσοστÀ επιβÀρυνσησ που
προσφÛρουν τα ιδρυµατα των διαφÞρων κρατων µελων,
ωστε να εξασφαλισθεÝ η αρµονικη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ,

Þτι, στο παρÀρτηµα ΙΙ τησ οδηγÝασ 87/102/ΕΟΚ, εισÀγεται
Ûνασ µαθηµατικÞσ τυποσ για τον υπολογισµÞ του συνολικου ετησιου ποσοστου επιβÀρυνσησ και Þτι το Àρθρο 1α
παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ αυτησ αναφÛρει τισ επιβαρυνσεισ που εξαιρουνται απÞ τον υπολογισµÞ του «συνολικου
κÞστουσ τησ πÝστησ για τον καταναλωτη»¯

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

(1) ΕΕ C 235 τησ 13.8.1996, σ. 8 και
ΕΕ C 137 τησ 3.5.1997, σ. 9.
(2) ΕΕ C 30 τησ 30.1.1997, σ. 94.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 20ησ ΦεβρουαρÝου
1997 (ΕΕ C 85 τησ 17.3.1997, σ. 108), κοινη θÛση του ΣυµβουλÝου τησ 7ησ ΙουλÝου 1997 (ΕΕ C 284 τησ 19.9.1997, σ. 1) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 19ησ ΝοεµβρÝου
1997. ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 18ησ ∆εκεµβρÝου 1997.
(4) ΕΕ L 42 τησ 12.2.1987, σ. 48¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 90/88/ΕΟΚ (ΕΕ L 61 τησ 10.3.1990, σ. 14).

Α
 ρθρο 1
Η οδηγÝα 87/102/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) Το Àρθρο 1α παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
— στο ελληνικÞ κεÝµενο τησ οδηγÝασ:
«Το συνολικÞ ετησιο ποσοστÞ επιβÀρυνσησ που
εξισωνει, σε ετησια βÀση, την παρουσα αξÝα του
συνÞλου των τρεχουσων η µελλοντικων υποχρεω-
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σεων (δανεÝων, εξοφλησεων και επιβαρυνσεων) που
Ûχουν συµφωνηθεÝ απÞ τον πιστωτη και το δανειζÞµενο, υπολογÝζεται συµφωνα µε το µαθηµατικÞ
τυπο του παραρτηµατοσ ΙΙ.»,

1.4.98

ε) Το παρÀρτηµα ΙΙ αντικαθÝσταται απο το παρÀρτηµα Ι
τησ παρουσασ οδηγÝασ.
στ) Το παρÀρτηµα ΙΙΙ αντικαθÝσταται απÞ το παρÀρτηµα ΙΙ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

— στο αγγλικÞ κεÝµενο τησ οδηγÝασ:
«The annual percentage rate of charge which shall
be that rate, on an annual basis which equalises the
present value of all commitments (loans, repayments
and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in
Annex II.».
β) Στο Àρθρο 1α, η παρÀγραφοσ 3 καταργεÝται.
γ) Στο Àρθρο 1α, η παρÀγραφοσ 5 καταργεÝται.
δ) Το Àρθρο 3 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Με την επιφυλαξη τησ οδηγÝασ 84/450/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 10ησ ΣεπτεµβρÝου 1984, για την προσÛγγιση των νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων των κρατων µελων σχετικÀ µε την
παραπλανητικη διαφηµιση (*), και των κανÞνων και
αρχων που εφαρµÞζονται στην αθÛµιτη διαφηµιση,
κÀθε διαφηµιση η προσφορÀ που διατÝθεται σε εµπορικÀ καταστηµατα, µÛσω τησ οποÝασ Ûνα πρÞσωπο προσφÛρει πÝστωση η µεσολÀβηση για τη συναψη συµβÀσεων πÝστωσησ και η οποÝα αναφÛρει επιτÞκιο η Àλλα
αριθµητικÀ στοιχεÝα σχετικÀ µε το κÞστοσ τησ πÝστωσησ, πρÛπει να αναφÛρει και το συνολικÞ ετησιο ποσοστÞ επιβÀρυνσησ, µε Ûνα αντιπροσωπευτικÞ παρÀδειγµα, εÀν δεν υπÀρχει Àλλοσ τρÞποσ.
(*) ΕΕ L 250 τησ 19.9.1984, σ. 17¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/55/ΕΚ (ΕΕ
L 290 τησ 23.10.1997, σ. 18).»

Α
 ρθρο 2
1. Τα κρÀτη µÛλη θεσπÝζουν τισ απαιτουµενεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν προσ την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο δυο Ûτη
µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ, ενηµερωνουν δε αµÛσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
2. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου τισ οποÝεσ θεσπÝζουν
στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
Α
 ρθρο 3
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυξÛλλεσ, 16 ΦεβρουαρÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ
ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Κ=m

∑

K=1

AK
=
(1 + ι)tΚ

Κ9 = m9

∑ (1Α9+ ι)

Κ9

tΚ9

Κ9 = 1

Þπου:
Κ
αυξων αριθµÞσ ενÞσ δανεÝου
Κ9 αυξων αριθµÞσ µιασ εξοφλητικησ δÞσησ η µιασ πληρωµησ επιβαρυνσεων
ΑΚ ποσÞ του υπ’ αριθµÞν Κ δανεÝου
Α9Κ9 ποσÞ τησ υπ’ αριθµÞν Κ9 εξοφλητικησ δÞσησ η πληρωµησ επιβαρυνσεων
∑
συµβολο του αθροÝσµατοσ
m
αυξων αριθµÞσ του τελευταÝου δανεÝου
m9 αυξων αριθµÞσ τησ τελευταÝασ εξοφλητικησ δÞσησ η πληρωµησ επιβαρυνσεων
χρονικÞ διÀστηµα, εκφραζÞµενο σε Ûτη και κλÀσµατα Ûτουσ, µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ του δανεÝου υπ’
tΚ
αριθµÞν 1 και τησ ηµεροµηνÝασ χορηγησεωσ των επÞµενων δανεÝων υπ’ αριθµουσ 2 Ûωσ m
tΚ9 χρονικÞ διÀστηµα, εκφραζÞµενο σε Ûτη και κλÀσµατα Ûτουσ, µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ χορηγησεωσ του
δανεÝου υπ’ αριθµÞν 1 και τησ ηµεροµηνÝασ πληρωµησ τησ εξοφλητικησ δÞσησ η επιβÀρυνσησ υπ’
αριθµουσ 1 Ûωσ m9
i
επιτÞκιο το οποÝο µπορεÝ να υπολογιστεÝ (εÝτε αλγεβρικÀ εÝτε µÛσω διαδοχικων προσεγγÝσεων εÝτε µÛσω
προγρÀµµατοσ υπολογιστη) Þταν εÝναι γνωστοÝ οι λοιποÝ Þροι τησ εξÝσωσησ, εÝτε απÞ τη συµβαση εÝτε
απÞ αλλου.
Παρατηρησεισ:
α) Τα ποσÀ που καταβÀλλονται και απÞ τα δυο µÛρη σε διαφορετικÛσ χρονικÛσ στιγµÛσ δεν εÝναι κατ’ ανÀγκη
Ýσα ουτε καταβÀλλονται κατ’ ανÀγκη ανÀ Ýσα διαστηµατα.
β) Εναρκτηρια ηµεροµηνÝα εÝναι η ηµεροµηνÝα του πρωτου δανεÝου.
γ) Ο χρÞνοσ που µεσολαβεÝ µεταξυ των ηµεροµηνιων που λαµβÀνονται υπÞψη κατÀ τον υπολογισµÞ
εκφρÀζεται σε Ûτη η κλÀσµατα Ûτουσ. Το Ûτοσ θεωρεÝται Þτι Ûχει 365 ηµÛρεσ η 365,25 ηµÛρεσ η (για τα
δÝσεκτα Ûτη) 366 ηµÛρεσ, 52 εβδοµÀδεσ η 12 Ýσουσ µηνεσ. Ενασ Ýσοσ µηνασ θεωρεÝται Þτι Ûχει 30,41666
ηµÛρεσ (δηλαδη 365/12).
δ) Τα αποτελÛσµατα πρÛπει να εκφρÀζονται µε ακρÝβεια ενÞσ τουλÀχιστον δεκαδικου ψηφÝου. Οταν γÝνεται
στρογγυλοποÝηση σε Ûνα συγκεκριµÛνο δεκαδικÞ ψηφÝο, εφαρµÞζεται ο ακÞλουθοσ κανÞνασ:
ΕÀν το δεκαδικÞ ψηφÝο που ακολουθεÝ το συγκεκριµÛνο αυτÞ δεκαδικÞ ψηφÝο εÝναι µεγαλυτερο η Ýσο
του 5, το συγκεκριµÛνο αυτÞ δεκαδικÞ ψηφÝο αυξÀνεται κατÀ Ûνα.
ε) Τα κρÀτη µÛλη φροντÝζουν ωστε οι εφαρµοζÞµενεσ µÛθοδοι επÝλυσησ να δÝνουν τα Ýδια αποτελÛσµατα µε
τα παραδεÝγµατα του παραρτηµατοσ ΙΙΙ.»

L 101/19

L 101/20

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ [1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ (Η, ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ, 366 ΗΜΕΡΕΣ)]

Πρωτο παρÀδειγµα
∆ανειζÞµενο ποσÞ: S = 1 000 Ecu την 1η ΙανουαρÝου 1994.
Το ποσÞ αυτÞ εξοφλεÝται µε µÝα δÞση 1 200 Ecu την 1η ΙουλÝου 1995, δηλαδη 1 1⁄2 Ûτη η 546 ηµÛρεσ
(365 + 181) ηµÛρεσ µετÀ την ηµεροµηνÝα του δανεÝου.

Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ: 1 000 =

1 200
546

(1 + i)365
η
(1 + i)546/365 = 1,2
1+i

= 1,1296204

i

= 0,1296204

Το ποσÞ αυτÞ στρογγυλοποιεÝται σε 13 % (η 12,96% εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο δεκαδικων ψηφÝων).

∆ευτερο παρÀδειγµα
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu, αλλÀ ο πιστωτησ παρακρατÀ 50 Ecu για διοικητικÀ Ûξοδα¯
εποµÛνωσ, το πραγµατικÞ δÀνειο εÝναι 950 Ecu· η πληρωµη των 1 200 Ecu πραγµατοποιεÝται την 1η ΙουλÝου
1995, Þπωσ και στο πρωτο παρÀδειγµα.

Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ: 950 =

1 200
546

(1 + i)365
η
(1 + i)546/365 = 1,263157
1+i

= 1,169026

i

= 0,169026

Το ποσÞ αυτÞ στρογγυλοποιεÝται σε 16,9 %.

ΤρÝτο παρÀδειγµα
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu, την 1η ΙανουαρÝου 1994, και εξοφλεÝται σε δυο δÞσεισ των
600 Ecu οι οποÝεσ καταβÀλλονται υστερα απÞ Ûνα και δυο Ûτη, αντÝστοιχα.
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Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:

1 000 =

600
+
(1 + i)

600

730
365

=

(1 + i)

600
600
+
1 + i (1 + i)2

Η εξÝσωση επιλυεται αλγεβρικÀ και δÝνει i = 0,1306623 το οποÝο στρογγυλοποιεÝται σε 13,1% (η 13,07 %
εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο δεκαδικων ψηφÝων).

ΤÛταρτο παρÀδειγµα
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu, την 1η ΙανουαρÝου 1994, και τα ποσÀ που πρÛπει να καταβÀλει ο
δανειζÞµενοσ εÝναι:
ΜετÀ 3 µηνεσ (0,25 Ûτη/90 ηµÛρεσ):

272 Ecu

ΜετÀ 6 µηνεσ (0,5 Ûτη/181 ηµÛρεσ):

272 Ecu

ΜετÀ 12 µηνεσ (1 Ûτοσ/365 ηµÛρεσ):

544 ECU

Συνολο

1 088 Ecu

Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:
272

1 000 =
(1

90
+ i)365

272

+
(1

181
+ i)365

+

544

365

(1 + i)365

Με την εξÝσωση αυτη εÝναι δυνατÞν να υπολογιστεÝ το i µε διαδοχικÛσ προσεγγÝσεισ που εÝναι δυνατÞν να
προγραµµατιστουν σε Ûναν υπολογιστη τσÛπησ.
Το αποτÛλεσµα εÝναι i = 0,13226 που στρογγυλοποιεÝται σε 13,2 % (η 13,23 % εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο
δεκαδικων ψηφÝων).

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ (1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ Η 365,25 ΗΜΕΡΕΣ, 52 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ Η 12 ΙΣΟΙ ΜΗΝΕΣ)

Πρωτο παρÀδειγµα
∆ανειζÞµενο ποσÞ: S = 1 000 Ecu.
Το ποσÞ αυτÞ εξοφλεÝται µε µÝα δÞση 1 200 Ecu 1,5 Ûτη (δηλαδη 1,5 × 365 = 547,5 ηµÛρεσ, 1,5 × 365,25
= 547,875 ηµÛρεσ, 1,5 × 366 = 549 ηµÛρεσ, 1,5 × 12 = 18 µηνεσ η 1,5 × 52 = 78 εβδοµÀδεσ) µετÀ την
ηµεροµηνÝα του δανεÝου.
Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:
1 200

1 000 =
(1

547,5
+ i) 365

1 200

=
(1

547,875
+ i)365,25

= 1 200 = 1 200
18

(1 + i)12

78

(1 + i)52

η
(1 + ι)1,5 = 1,2
1+i

= 1,129243

i

= 0,129243

Το ποσÞ αυτÞ στρογγυλοποιεÝται σε 12,9 % (η 12,92% εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο δεκαδικων ψηφÝων).
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∆ευτερο παρÀδειγµα
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu, αλλÀ ο πιστωτησ παρακρατÀ 50 Ecu για διοικητικÀ Ûξοδα¯
εποµÛνωσ, το πραγµατικÞ δÀνειο εÝναι 950 Ecu¯ η πληρωµη των 1 200 Ecu πραγµατοποιεÝται 1,5 Ûτη µετÀ
την ηµεροµηνÝα του δανεÝου, Þπωσ και στο πρωτο παρÀδειγµα.
Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:
1 200

950 =
(1

547,5
+ i) 365

1 200

=
(1

= 1 20018 = 1 20078

547,875
+ i) 365,25

(1 + i)12

(1 + i)52

η
(1 + i)1,5 = 1 200/950 = 1,263157
1+i

= 1,168526

i

= 0,168526

Το ποσÞ αυτÞ στρογγυλοποιεÝται σε 16,9 % (η 16,85% εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο δεκαδικων ψηφÝων).

ΤρÝτο παρÀδειγµα
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu και εξοφλεÝται σε δυο δÞσεισ των 600 Ecu οι οποÝεσ
καταβÀλλονται υστερα απÞ Ûνα και δυο Ûτη, αντÝστοιχα.
Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:
600

1 000 =
(1

365
+ i)365

600

=
(1

12
+ i)12

600

+
(1

730
+ i)365

600

+
(1

=

24
+ i)12

600

=
(1

365,25
+ i)365,25

600

=
(1

52
+ i)52

600

+

730,5

(1 + i)365,25
600

+

104

(1 + i) 52

600
600
+
(1 + i)1 (1 + i)2

Η εξÝσωση επιλυεται αλγεβρικÀ και δÝνει i = 0,13066 το οποÝο στρογγυλοποιεÝται σε 13,1% (η 13,07 % εÀν
προτιµÀται ακρÝβεια δυο δεκαδικων ψηφÝων).

ΤÛταρτο παρÀδειγµα:
Το δανειζÞµενο ποσÞ εÝναι S = 1 000 Ecu και τα ποσÀ που πρÛπει να καταβÀλει ο δανειζÞµενοσ εÝναι:
ΜετÀ 3 µηνεσ
(0,25 Ûτη/13 εβδοµÀδεσ/91,25 ηµÛρεσ/91,3125 ηµÛρεσ):

272 Ecu

ΜετÀ 6 µηνεσ
(0,5 Ûτη/26 εβδοµÀδεσ/182,5 ηµÛρεσ/182,625 ηµÛρεσ):

272 Ecu

ΜετÀ 12 µηνεσ
(1 Ûτοσ/52 εβδοµÀδεσ/365 ηµÛρεσ/365,25 ηµÛρεσ):

544 Ecu

Συνολο

1 088 Ecu

1.4.98

1.4.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

Η εξÝσωση Ûχει ωσ εξησ:
272

1 000 =
(1

91,25
+ i) 365

272

=
(1

91,3125
+ i)365,25

(1

(1
=

3
+ i)12

272

=

(1

13
+ i)52

182,5
+ i) 365

272

+

272

=

272

+

(1

182,625
+ i)365,25

272

+
(1

6
+ i)12

272

+
(1

26
+ i)52

+

544

+

365

(1 + i)365
544

+

365,25

(1 + i)365,25
544

12

(1 + i)12
+

544

52

(1 + i)52

272
272
544
+
+
(1 + i)0,25 (1 + i)0,5 (1 + i)1

Με την εξÝσωση αυτη εÝναι δυνατÞν να υπολογιστεÝ το i µε διαδοχικÛσ προσεγγÝσεισ που εÝναι δυνατÞν να
προγραµµατιστουν σε Ûναν υπολογιστη τσÛπησ.
Το αποτÛλεσµα εÝναι i = 0,13185 που στρογγυλοποιεÝται σε 13,2% (η 13,19 % εÀν προτιµÀται ακρÝβεια δυο
δεκαδικων ψηφÝων).»
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1.4.98

Ο∆ΗΓΙΑ 98/10/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 26ησ ΦεβρουαρÝου 1998
για την εφαρµογη τησ παροχησ ανοικτου δικτυου (ΟΝΡ) στη φωνητικη τηλεφωνÝα και για την
καθολικη υπηρεσÝα για τισ τηλεπικοινωνÝεσ σε ανταγωνιστικÞ περιβÀλλον
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3), υπÞ το πρÝσµα του κοινου σχεδÝου που εγκρÝθηκε απÞ την επιτροπη συνδιαλλαγησ στισ 14 ΙανουαρÝου
1998,
Εκτιµωντασ:
(1) Þτι, απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1998, µε µεταβατικÛσ
περιÞδουσ για ορισµÛνα κρÀτη µÛλη, θα ελευθερωθεÝ
η παροχη τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων και υποδοµησ στην ΚοινÞτητα¯ Þτι το Συµβουλιο (4), το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο (5), η Οικονοµικη και Κοινωνικη
Επιτροπη (6) και η Επιτροπη των Περιφερειων Ûχουν
αναγνωρÝσει Þτι η ελευθÛρωση συµβαδÝζει µε ανÀληψη παρÀλληλησ δρÀσησ για τη δηµιουργÝα εναρµονι(1) ΕΕ C 371 τησ 9.12.1996, σ. 22 και ΕΕ C 248 τησ 14.8.1997,
σ. 13.
(2) Γνωµη που διατυπωθηκε στισ 27 ΦεβρουαρÝου 1997 (ΕΕ C 133
τησ 28.4.1997, σ. 40).
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 20ησ ΦεβρουαρÝου
1997 (ΕΕ C 85 τησ 17.3.1997, σ. 126), κοινη θÛση του ΣυµβουλÝου τησ 9ησ ΙουνÝου 1997 (ΕΕ C 234 τησ 1.8.1997, σ. 87) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΣεπτεµβρÝου 1997 (ΕΕ C 304 τησ 6.10.1997, σ. 82). ΑπÞφαση του
Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 29ησ ΙανουαρÝου 1998 και απÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ 12ησ ΦεβρουαρÝου 1998.
(4) Ψηφισµα 94/C 48 του ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΦεβρουαρÝου 1994,
για τισ αρχÛσ τησ καθολικησ υπηρεσÝασ στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων (ΕΕ C 48 τησ 16.2.1994, σ. 1), και ψηφισµα 95/C 258
του ΣυµβουλÝου, τησ 18ησ ΣεπτεµβρÝου 1995, για τη θÛσπιση
του µελλοντικου κανονιστικου πλαισÝου των τηλεπικοινωνιων
(ΕΕ C 258 τησ 3.10.1995, σ. 1).
(5) Ψηφισµα του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, τησ 19ησ Μαιου
1995, για την «ΠρÀσινη ΒÝβλο για την ελευθÛρωση τησ τηλεπικοινωνιακησ υποδοµησ και των δικτυων καλωδιακησ τηλεÞρασησ» — ΜÛροσ ΙΙ Α4-0111/95 (ΕΕ C 151 τησ 19.6.1995, σ. 27).
(6) Γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ, τησ
13ησ ΣεπτεµβρÝου 1995, για την «ΠρÀσινη ΒÝβλο για την ελευθÛρωση τησ τηλεπικοινωνιακησ υποδοµησ και των δικτυων
καλωδιακησ τηλεÞρασησ» — ΜÛροσ ΙΙ (ΕΕ C 301 τησ
13.11.1995, σ. 24).

σµÛνου κανονιστικου πλαισÝου που θα εξασφαλÝζει
την παροχη καθολικησ υπηρεσÝασ¯ Þτι η Ûννοια τησ
καθολικησ υπηρεσÝασ πρÛπει να εξελιχθεÝ ωστε να
συµβαδÝζει µε την πρÞοδο τησ τεχνολογÝασ, τισ εξελÝξεισ τησ αγορÀσ και τισ αλλαγÛσ στη ζητηση των
χρηστων¯ Þτι Ûχει σηµειωθεÝ πρÞοδοσ στην ΚοινÞτητα
Þσον αφορÀ τον ορισµÞ του πεδÝου εφαρµογησ τησ
καθολικησ υπηρεσÝασ και τον καθορισµÞ κανÞνων
για την κοστολÞγηση και την χρηµατοδÞτηση τησ(7)¯
Þτι η Επιτροπη Ûχει αναλÀβει τη δηµοσÝευση Ûκθεσησ
για την παρακολουθηση του πεδÝου εφαρµογησ, του
επιπÛδου, τησ ποιÞτητασ και τησ οικονοµικησ προσιτÞτητασ τησ καθολικησ τηλεφωνικησ υπηρεσÝασ στην
ΚοινÞτητα πριν απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1998 και σε
τακτÀ χρονικÀ διαστηµατα εφεξησ¯

(2) Þτι η οδηγÝα 90/387/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ
28ησ ΙουνÝου 1990, για τη δηµιουργÝα τησ εσωτερικησ
αγορÀσ στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων µÛσω τησ εφαρµογησ τησ παροχησ ανοιχτου
δικτυου (Open Network Provision — ONP) (8), παρÛχει γενικÞ πλαÝσιο για την εφαρµογη των αρχων τησ
ΟΝΡ σε συγκεκριµÛνουσ τοµεÝσ¯

(3) Þτι, µε το Àρθρο 32 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ
95/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του
ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ∆εκεµβρÝου 1995, σχετικÀ µε
την εφαρµογη τησ παροχησ ανοιχτου δικτυου (ΟΝΡ)
στη φωνητικη τηλεφωνÝα (9), ζητεÝται απÞ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο να αποφασÝσουν Ûωσ την 1η ΙανουαρÝου 1998, µε βÀση πρÞταση
την οποÝα θα τουσ υποβÀλει η Επιτροπη, σχετικÀ µε
την αναθεωρηση τησ οδηγÝασ, ωστε να προσαρµοστεÝ
στισ ανÀγκεσ ελευθÛρωσησ τησ αγορÀσ¯ Þτι η οδηγÝα
95/62/ΕΚ δεν ισχυει για τισ υπηρεσÝεσ κινητησ τηλεφωνÝασ¯ Þτι, ενÞψει τησ αυξουσασ ζητησησ των υπηρεσιων κινητησ τηλεφωνÝασ, εÝναι σκÞπιµο να εφαρµοστουν ορισµÛνεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ
στισ υπηρεσÝεσ κινητησ τηλεφωνÝασ¯ Þτι η παρουσα
οδηγÝα δεν εµποδÝζει τα κρÀτη µÛλη, συµφωνα µε το
κοινοτικÞ δÝκαιο, να επεκτεÝνουν την εφαρµογη των
διατÀξεων τησ οδηγÝασ στα κινητÀ δÝκτυα η/και υπηρεσÝεσ, Ûστω και αν δεν αναφÛρονται ρητÀ στο πεδÝο
εφαρµογησ τησ¯ Þτι, κατÀ τη µετÀβαση σε ανταγωνι(7) ΟδηγÝα 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του
ΣυµβουλÝου, τησ 30ησ ΙουνÝου 1998, για τη διασυνδεση στο
χωρο των τηλεπικοινωνιων προκειµÛνου να διασφαλιστεÝ καθολικη υπηρεσÝα και διαλειτουργικÞτητα µε εφαρµογη των αρχων
παροχησ ανοιχτου δικτυου (ONP) (ΕΕ L 199 τησ 24.7.1997,
σ. 32).
(8) ΕΕ L 192 τησ 24.7.1990, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 97/51/ΕΚ (ΕΕ L 295 τησ 29.10.1997, σ. 23).
(9) ΕΕ L 321 τησ 30.12.1995, σ. 6.
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στικη αγορÀ, ορισµÛνεσ υποχρεωσεισ θα πρÛπει να
ισχυουν για Þλουσ τουσ οργανισµουσ που παρÛχουν
τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ µÛσω σταθερων δικτυων, και
Þτι Àλλεσ θα πρÛπει να ισχυουν µÞνον για ορισµÛνουσ
οργανισµουσ οι οποÝοι κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην
αγορÀ η Ûχουν οριστεÝ ωσ φορεÝσ καθολικησ υπηρεσÝασ συµφωνα µε το Àρθρο 5¯ Þτι Ûχουν ληφθεÝ πληρωσ
υπÞψη οι απαιτησεισ των χρηστων και των καταναλωτων για οικονοµικη προσιτÞτητα, Ûλεγχο του κÞστουσ και διευκολυνσεισ χρηστων, Þπωσ εκφρÀστηκαν στο δηµÞσιο διÀλογο σχετικÀ µε την καθολικη
υπηρεσÝα στισ τηλεπικοινωνÝεσ¯ Þτι, δεδοµÛνου Þτι οι
απαιτουµενεσ τροποποιησεισ τησ οδηγÝασ 95/62/ΕΚ
εÝναι ουσιαστικÛσ, εÝναι σκÞπιµο, για λÞγουσ σαφηνειασ, να αναδιατυπωθεÝ η εν λÞγω οδηγÝα¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει το χρονοδιÀγραµµα των
κρατων µελων για την εφαρµογη τησ οδηγÝασ
95/62/ΕΚ, Þπωσ αναφÛρεται στο παρÀρτηµα IV¯

(4) Þτι η βασικη απαÝτηση καθολικησ υπηρεσÝασ εÝναι η
παροχη στουσ χρηστεσ, κατÞπιν αιτησεωσ τουσ,
συνδεσησ µε το σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο
σε σταθερη θÛση και σε προσιτη τιµη¯ Þτι δεν θα
πρÛπει να υφÝστανται περιορισµοÝ στα τεχνικÀ µÛσα
παροχησ τησ συνδεσησ, επιτρÛποντασ τÞσο τισ
ενσυρµατεσ Þσο και τισ ασυρµατεσ τεχνολογÝεσ¯ Þτι η
ποιÞτητα τησ νεοεγκαθιστÀµενησ, µετÀ την 1η ΙανουαρÝου 1998, υποδοµησ σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου θα πρÛπει να εÝναι τÛτοια ωστε να
υποστηρÝζεται, εκτÞσ τησ οµιλÝασ, διαβÝβαση δεδοµÛνων µε ταχυτητεσ κατÀλληλεσ για πρÞσβαση σε επιγραµµικÛσ υπηρεσÝεσ πληροφοριων¯ Þτι προσιτη τιµη
σηµαÝνει µια τιµη την οποÝα το κρÀτοσ µÛλοσ καθορÝζει σε εθνικÞ επÝπεδο ανÀλογα µε τισ ειδικÛσ εθνικÛσ
συνθηκεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των πολεοδοµικων
και χωροταξικων αρχων, υστερα απÞ τη διεξαγωγη
των διαβουλευσεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 24¯
Þτι η Επιτροπη εκπονεÝ εκθÛσεισ σχετικÀ µε την
εξÛλιξη των τιµολογÝων σε ολÞκληρη την ΚοινÞτητα
επÝ τη βÀσει κανÞνων και κριτηρÝων προκειµÛνου να
διασφαλÝσει την οικονοµικη προσιτÞτητα, οι οποÝεσ
δηµοσιευονται σε εθνικÞ επÝπεδο, και µπορεÝ να διεξÀγει συµπληρωµατικη διαβουλευση σε ευρωπαϊκÞ
επÝπεδο¯ Þτι η οικονοµικη προσιτÞτητα τησ τηλεφωνικησ υπηρεσÝασ συναρτÀται µε την πληροφÞρηση που
λαµβÀνουν οι καταναλωτÛσ σχετικÀ µε τισ δαπÀνεσ
απÞ τη χρηση του τηλεφωνου καθωσ και µε το σχετικÞ κÞστοσ τησ χρησησ του τηλεφωνου σε συγκριση µε
Àλλεσ υπηρεσÝεσ¯ Þτι, σε συσχετισµÞ µε τισ διατÀξεισ
περÝ οικονοµικωσ προσιτων υπηρεσιων για χρηστεσ
σε αγροτικÛσ η υψηλου κÞστουσ περιοχÛσ, τα κρÀτη
µÛλη µπορουν να εξαιρουν τισ εξοχικÛσ κατοικÝεσ¯

(5) Þτι η επανεξισορρÞπηση των τιµολογÝων Ûχει ωσ αποτÛλεσµα την αποµÀκρυνση απÞ τα µη κοστοστραφη
τιµολÞγια¯ Þτι, Ûωσ Þτου εµπεδωθεÝ αποτελεσµατικÀ ο
ανταγωνισµÞσ, ενδÛχεται να απαιτηθουν διασφαλÝσεισ
ωστε να εξασφαλÝζεται Þτι οι αυξησεισ τιµων σε
αποµακρυσµÛνεσ η αγροτικÛσ περιοχÛσ δεν χρησιµοποιουνται για αντιστÀθµιση απωλειων εσÞδων που
προκυπτουν απÞ µειωσεισ τιµων αλλου¯ Þτι η επανεξισορρÞπηση των τιµολογÝων αποτελεÝ βασικÞ χαρα-
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κτηριστικÞ τησ ανταγωνιστικησ αγορÀσ¯ Þτι, Þµωσ, τα
ανωτατα Þρια τιµων, οι γεωγραφικοÝ µÛσοι Þροι η
Àλλα παρεµφερη συστηµατα µπορουν να χρησιµοποιουνται, για να εξασφαλÝζεται Þτι η απαραÝτητη επανεξισορρÞπηση δεν επηρεÀζει αρνητικÀ τουσ χρηστεσ,
ουτε θÛτει σε κÝνδυνο την οικονοµικη προσιτÞτητα
των τηλεφωνικων υπηρεσιων¯

(6) Þτι η σηµασÝα του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου
δικτυου και των αντÝστοιχων υπηρεσιων εÝναι τοιαυτη ωστε θα πρÛπει να διατÝθενται σε οποιονδηποτε το
ζητεÝ ευλÞγωσ¯ Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ επικουρικÞτητασ, εναπÞκειται στα κρÀτη µÛλη να αποφασÝσουν επÝ τη βÀσει αντικειµενικων κριτηρÝων, ποιοι
οργανισµοÝ εÝναι υπευθυνοι για την παροχη τησ
καθολικησ υπηρεσÝασ τηλεπικοινωνιων Þπωσ ορÝζεται
στην παρουσα οδηγÝα, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ ικανÞτητασ και, αναλÞγωσ µε την περÝπτωση, τησ
προθυµÝασ των οργανισµων να την παρÀσχουν εν
Þλω η εν µÛρει¯ Þτι αντÝστοιχεσ υποχρεωσεισ θα µπορουσαν να περιληφθουν ωσ Þροι για εγκρÝσεισ παροχησ διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεφωνικων υπηρεσιων¯
Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 τησ
οδηγÝασ 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου, τησ 30ησ ΙουνÝου 1998, για τη
διασυνδεση στο χωρο των τηλεπικοινωνιων, προκειµÛνου να διασφαλισθεÝ καθολικη υπηρεσÝα και διαλειτουργικÞτητα µε εφαρµογη των αρχων παροχησ
ανοικτου δικτυου (ONP) (1), τα κρÀτη µÛλη δυνανται
να θεσπÝζουν µηχανισµουσ για τον επιµερισµÞ του
καθαρου κÞστουσ των υποχρεωσεων παροχησ καθολικησ υπηρεσÝασ µε Àλλουσ οργανισµουσ οι οποÝοι
εκµεταλλευονται δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα
η/και διαθÛσιµεσ στο κοινÞ υπηρεσÝεσ φωνητικησ
τηλεφωνÝασ¯ Þτι τα δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα
περιλαµβÀνουν δηµÞσια σταθερÀ και κινητÀ δÝκτυα¯
Þτι οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ θα πρÛπει να βεβαιωνονται Þτι οι οργανισµοÝ που λαµβÀνουν χρηµατοδÞτηση για παροχη καθολικησ υπηρεσÝασ αιτιολογουν
τη σχετικη τουσ αÝτηση παρÛχοντασ επαρκεÝσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τα συγκεκριµÛνα στοιχεÝα για τα
οποÝα ζητουν τη χρηµατοδÞτηση αυτη¯ Þτι, συµφωνα
µε την κοινοτικη νοµοθεσÝα, τα συστηµατα των κρατων µελων για το κÞστοσ και τη χρηµατοδÞτηση τησ
καθολικησ υπηρεσÝασ κοινοποιουνται στην Επιτροπη
προκειµÛνου να διαπιστωσει κατÀ πÞσον συµβιβÀζονται µε τη συνθηκη¯

(7) Þτι η παροχη υπηρεσιων καταλÞγου εÝναι δραστηριÞτητα σε ανταγωνιστικÞ περιβÀλλον¯ Þτι, µε την οδηγÝα 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του
ΣυµβουλÝου, τησ 24ησ ΟκτωβρÝου 1995, για την προστασÝα των φυσικων προσωπων Ûναντι τησ επεξεργασÝασ δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και για την
ελευθερη κυκλοφορÝα των δεδοµÛνων αυτων (2),
ρυθµÝζεται η επεξεργασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα¯ Þτι, µε την οδηγÝα 97/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ
15ησ ∆εκεµβρÝου 1997, για την επεξεργασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και την προστασÝα
(1) ΕΕ L 199 τησ 26.7.1997, σ. 32.
(2) ΕΕ L 281 τησ 23.11.1995, σ. 31.
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τησ ιδιωτικησ ζωησ στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων (1), ιδÝωσ στο ψηφιακÞ δÝκτυο ενοποιηµÛνων
υπηρεσιων (ISDN) και στα ψηφιακÀ δÝκτυα κινητησ
τηλεφωνÝασ, θα παρÛχεται το δικαÝωµα παρÀλειψησ
ενÞσ συνδροµητη η ορισµÛνων δεδοµÛνων του απÞ
Ûντυπο η ηλεκτρονικÞ κατÀλογο, κατÞπιν αιτησεωσ
του¯ Þτι οι χρηστεσ και οι καταναλωτÛσ επιθυµουν
εκτεταµÛνουσ καταλÞγουσ και υπηρεσÝεσ πληροφοριων καταλÞγου που να περιλαµβÀνουν Þλουσ τουσ
καταχωρηµÛνουσ τηλεφωνικουσ συνδροµητÛσ και
τουσ αριθµουσ τουσ (συµπεριλαµβανοµÛνων των σταθερων, κινητων και προσωπικων τηλεφωνικων αριθµων)¯ Þτι, µε την παρουσα οδηγÝα, δεν επηρεÀζεται η
κατÀσταση κατÀ την οποÝα ορισµÛνοι τηλεφωνικοÝ
κατÀλογοι και υπηρεσÝεσ καταλÞγου παρÛχονται στο
χρηστη κατÀ τρÞπο ωστε να θεωρεÝται Þτι η παροχη
γÝνεται ατελωσ¯
(8) Þτι τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν κατÀλληλα µÛτρα, ανÀλογα µε την περÝπτωση, προκειµÛνου να εξασφαλÝσουν την πρÞσβαση και την οικονοµικη προσιτÞτητα
Þλων των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων, για χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ και χρηστεσ µε
ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ¯ Þτι στα ειδικÀ µÛτρα για
χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ πρÛπει να συµπεριλαµβÀνονται, ανÀλογα µε την περÝπτωση, η διÀθεση κοινÞχρηστου τηλεκειµενογρÀφου, η αντÝστοιχα µÛτρα για
Àτοµα µε σοβαρÀ προβληµατα ακοησ και Àρθρωσησ,
παρÛχοντασ υπηρεσÝεσ Þπωσ υπηρεσÝεσ πληροφοριων
καταλÞγου δωρεÀν η αντÝστοιχα µÛτρα για τυφλουσ η
Àτοµα µε προβληµατα ορÀσεωσ και παρÛχοντασ
αναλυτικη χρÛωση σε εναλλακτικÞ σχηµα κατÞπιν
αιτησεωσ για τουσ τυφλουσ η τα Àτοµα µε σοβαρÀ
προβληµατα Þρασησ¯
(9) Þτι, µε την απÞφαση 91/396/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου,
τησ 29ησ ΙουλÝου 1991, για τη δηµιουργÝα ενÞσ ενιαÝου
ευρωπαϊκου αριθµου κλησησ Ûκτακτησ ανÀγκησ (2),
ζητεÝται απÞ τα κρÀτη µÛλη να εξασφαλÝσουν, Þχι
αργÞτερα απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1996, την εισαγωγη
του αριθµου «112» σε δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα ωσ
ενιαÝου ευρωπαϊκου αριθµου κλησησ για Ûκτακτη
ανÀγκη¯ Þτι εÝναι σηµαντικÞ να µπορουν οι χρηστεσ
να καλουν τηλεφωνικουσ αριθµουσ Ûκτακτησ ανÀγκησ
και, ιδÝωσ, τον ενιαÝο ευρωπαϊκÞ αριθµÞ κλησησ για
Ûκτακτη ανÀγκη «112», ατελωσ απÞ κÀθε τηλεφωνικη
συσκευη, συµπεριλαµβανοµÛνων των δηµÞσιων κοινÞχρηστων τηλεφωνων, χωρÝσ να χρησιµοποιουν κÛρµατα η κÀρτεσ¯

(10) Þτι η διαφÀνεια των προδιαγραφων διεπαφησ δικτυου εÝναι απαραÝτητη προυMπÞθεση για µια ανταγωνιστικη αγορÀ τερµατικου εξοπλισµου¯ Þτι η εθνικη
κανονιστικη αρχη µπορεÝ να προβαÝνει σε διαβουλευσεισ µε τα ενδιαφερÞµενα µÛρη, και ιδÝωσ µε τουσ
παρÞχουσ τερµατικου εξοπλισµου και τουσ εκπροσωπουσ των χρηστων και των καταναλωτων, σχετικÀ µε
τισ µεταβολÛσ υφισταµÛνων προδιαγραφων διεπαφησ
δικτυου¯
(1) ΕΕ L 24 τησ 30.1.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 217 τησ 6.8.1991, σ. 31.
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(11) Þτι η οδηγÝα 97/13/ΕΚ (3) προβλÛπει κοινÞ πλαÝσιο για
γενικÛσ και ειδικÛσ Àδειεσ στο πεδÝο των τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων¯ Þτι η ποιÞτητα και η τιµη αποτελουν καÝριουσ παρÀγοντεσ σε µια ανταγωνιστικη αγορÀ και Þτι οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ θα πρÛπει
να εÝναι σε θÛση να παρακολουθουν την επιτυγχανÞµενη ποιÞτητα υπηρεσÝασ για οργανισµουσ οι οποÝοι
Ûχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ η Ûχουν οριστεÝ
συµφωνα µε το Àρθρο 5¯ Þτι οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ θα πρÛπει να εÝναι επÝσησ σε θÛση να παρακολουθουν την επιτευχθεÝσα ποιÞτητα των υπηρεσιων
απÞ Àλλουσ οργανισµουσ που παρÛχουν σταθερÀ
δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ
τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ, εφÞσον οι τελευταÝεσ λειτουργουν για χρονικÞ διÀστηµα Àνω των 18 µηνων
και η εθνικη κανονιστικη αρχη το θεωρεÝ αναγκαÝο¯
Þτι, σε σχÛση µε την ποιÞτητα τησ επιτευχθεÝσασ
υπηρεσÝασ και απÞ τουσ δυο τυπουσ οργανισµων, οι
εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ πρÛπει να εÝναι σε θÛση
να λαµβÀνουν πρÞσφορα διορθωτικÀ µÛτρα εφÞσον
το κρÝνουν αναγκαÝο¯ Þτι η Επιτροπη υποβÀλλει Ûωσ
την 1η ΙανουαρÝου 1998 και εν συνεχεÝα σε τακτικÀ
διαστηµατα Ûκθεση σχετικÀ µε την ποιÞτητα, το επÝπεδο και την εµβÛλεια τησ καθολικησ υπηρεσÝασ στην
Ευρωπαϊκη Ενωση, Þπωσ αναφÛρεται στην ανακοÝνωση τησ τησ 13ησ ΜαρτÝου 1996 σχετικÀ µε την
καθολικη υπηρεσÝα για τισ τηλεπικοινωνÝεσ στην προοπτικη ενÞσ πληρωσ ελευθερωµÛνου περιβÀλλοντοσ¯
Þτι οι εξουσÝεσ αυτÛσ ισχυουν υπÞ την επιφυλαξη τησ
εφαρµογησ του δικαÝου περÝ ανταγωνισµου απÞ τισ
εθνικÛσ και κοινοτικÛσ αρχÛσ¯
(12) Þτι Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να επιβÀλλει, κατ’ εξαÝρεση και βÀσει των βασικων απαιτησεων, Þρουσ για
την πρÞσβαση και τη χρηση των σταθερων δηµÞσιων
τηλεφωνικων δικτυων η των διαθÛσιµων στο κοινÞ
τηλεφωνικων υπηρεσιων¯ Þτι οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ θα πρÛπει να επιτρÛπουν διαδικασÝεσ για να
διορθωνουν τουλÀχιστον την κατÀσταση αυτη Þταν
Ûνασ οργανισµÞσ που παρÛχει υπηρεσÝεσ φωνητικησ
τηλεφωνÝασ ο οποÝοσ Ûχει σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ
η Ûχει οριστεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5 και Ûχει
σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ, διακÞπτει, µειωνει η
ποικÝλλει τη διαθεσιµÞτητα των υπηρεσιων σε οργανισµουσ που παρÛχουν τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα η/
και υπηρεσÝεσ¯ Þτι, εξαιρουµÛνων των περιπτωσεων
επανειληµµÛνησ εκπρÞθεσµησ εξÞφλησησ η µη εξÞφλησησ των λογαριασµων, οι καταναλωτÛσ θα πρÛπει
να προστατευονται απÞ την Àµεση διακοπη τησ
συνδεσησ µε το δÝκτυο λÞγω µη εξÞφλησησ λογαριασµου, και, ιδÝωσ σε περιπτωσεισ αµφισβητησεων υπÛρογκων λογαριασµων για υπηρεσÝεσ πρÞσθετου τÛλουσ, θα πρÛπει να εξακολουθουν να Ûχουν πρÞσβαση σε βασικÛσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ µÛχρισ Þτου
επιλυθεÝ η διαφορÀ¯ Þτι, σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη, η
πρÞσβαση αυτη µπορεÝ να εξακολουθεÝ να παρÛχεται
µÞνον εφÞσον ο συνδροµητησ εξακολουθεÝ να καταβÀλλει τα τÛλη µÝσθωσησ τησ γραµµησ. Þτι οι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ δεν εµποδÝζουν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ να λαµβÀνει µÛτρα τα οποÝα δικαιολογουνται βÀσει λÞγων που εκτÝθενται στα Àρθρα 36 και 56
τησ συνθηκησ, ιδÝωσ για λÞγουσ δηµÞσιασ ασφÀλειασ,
δηµÞσιασ τÀξησ και δηµÞσιασ ηθικησ¯
(3) ΕΕ L 117 τησ 7.5.1997, σ. 15.
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(13) Þτι οι διευκολυνσεισ τονικησ επιλογησ και αναλυτικησ
χρÛωσησ διατÝθενται κατÀ κανÞνα στα συγχρονα
τηλεφωνικÀ κÛντρα και, εποµÛνωσ, µπορουν να παρÛχονται ανÛξοδα κατÀ τον εκσυγχρονισµÞ των παλαιων η την εγκατÀσταση νÛων κÛντρων¯ Þτι η τονικη
επιλογη χρησιµοποιεÝται Þλο και περισσÞτερο σε
συνδυασµÞ µε ειδικÛσ υπηρεσÝεσ και διευκολυνσεισ,
συµπεριλαµβανοµÛνων υπηρεσιων προστιθÛµενησ αξÝασ, και Þτι η Ûλλειψη τησ µπορεÝ να στερησει τουσ
χρηστεσ απÞ την πρÞσβαση σε ορισµÛνεσ υπηρεσÝεσ¯
Þτι η αναλυτικη χρÛωση και η επιλεκτικη φραγη
κλησεων αποτελουν για τουσ χρηστεσ πολυτιµα µÛσα
για τον Ûλεγχο και την παρακολουθηση τησ χρησιµοποÝησησ των τηλεφωνικων δικτυων¯ Þτι η οδηγÝα
97/66/ΕΚ για την προστασÝα των δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ στον τοµÛα
των τηλεπικοινωνιων διασφαλÝζει την ιδιωτικη ζωη
των χρηστων Þσον αφορÀ την αναλυτικη χρÛωση,
τουσ παρÛχει τα µÛσα προστασÝασ τησ ιδιωτικησ τουσ
ζωησ Þσον αφορÀ την αναγνωριση τησ καλουσασ
γραµµησ και τουσ εξασφαλÝζει απÞ οχλησεισ τισ οποÝεσ µπορεÝ να προκαλÛσει µια προωθηση κλησησ¯ Þτι η
«φορητÞτητα αριθµου» εÝναι η διευκÞλυνση µε την
οποÝα οι τελικοÝ χρηστεσ που το ζητουν µπορουν να
διατηρουν τον η τουσ αριθµουσ τουσ στο σταθερÞ
δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο σε σταθερη θÛση ανεξÀρτητα απÞ τον οργανισµÞ που παρÛχει την υπηρεσÝα¯
Þτι οι ευρωπαϊκοÝ οργανισµοÝ τυποποÝησησ Ûχουν
καταρτÝσει εναρµονισµÛνα πρÞτυπα τεχνικων διεπαφων για πρÞσβαση στο ψηφιακÞ δÝκτυο ενοποιηµÛνων υπηρεσιων (ISDN) στο λεγÞµενο «σηµεÝο αναφορÀσ S/T»¯
(14) Þτι η διαφÀνεια τιµων θα πρÛπει να εξασφαλÝζει Þτι
οι οικιστικοÝ συνδροµητÛσ δεν επιδοτουν εκπτωσεισ
για τουσ βιοµηχανικουσ καταναλωτÛσ¯ Þτι ορισµÛνεσ
υποχρεωσεισ αναφορικÀ µε τιµολÞγια και λογιστικÀ
συστηµατα θα καταστουν περιττÛσ µετÀ την εισαγωγη
του ανταγωνισµου, και Þτι Àλλεσ µπορουν να καταστουν ηπιÞτερεσ απÞ την αρµÞδια εθνικη κανονιστικη
αρχη µÞλισ ο ανταγωνισµÞσ επιτυχει τουσ επιθυµητουσ στÞχουσ¯ Þτι οι απαιτησεισ περÝ αµεροληψÝασ
των περÝ ανταγωνισµου κανÞνων του κοινοτικου
δικαÝου ισχυουν σε κÀθε περÝπτωση¯ Þτι οι απαιτησεισ χωριστησ χρÛωσησ των διαφÞρων υπηρεσιων δεν
εµποδÝζουν την παροχη ορισµÛνων διευκολυνσεων ωσ
τιµολογιακησ δÛσµησ, µε την προυMπÞθεση Þτι η πρακτικη αυτη δεν θα χρησιµοποιεÝται για να περιορÝζεται
αδικαιολογητωσ η ελευθερÝα του χρηστη ωσ προσ την
επιλογη των προµηθευτων του για τισ διÀφορεσ υπηρεσÝεσ που επιθυµεÝ να χρησιµοποιησει¯
(15) Þτι, για θÛµατα που αφορουν το επÝπεδο τησ οικονοµικησ προσιτÞτητασ, την ποιÞτητα υπηρεσÝασ και το
µελλοντικÞ πεδÝο εφαρµογησ τησ καθολικησ υπηρεσÝασ, θα πρÛπει να διεξÀγονται διαβουλευσεισ σε εθνικÞ επÝπεδο µε Þλουσ τουσ ενδιαφεροµÛνουσ¯ Þτι, προσ
τουτο, πρÛπει να διατÝθενται οι κατÀλληλεσ πληροφορÝεσ για το επÝπεδο, την ποιÞτητα και την οικονοµικη
προσιτÞτητα τησ καθολικησ υπηρεσÝασ¯ Þτι, στο µÛτρο
του δυνατου, στουσ χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ θα
πρÛπει να παρÛχεται εν γÛνει παρÞµοιο επÝπεδο υπηρεσÝασ µε τουσ λοιπουσ χρηστεσ Þσον αφορÀ την
πρÞσβαση τουσ σε τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ η τη χρηση
τουσ¯
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(16) Þτι η Επιτροπη πρÛπει να µπορεÝ να παρακολουθεÝ
αποτελεσµατικÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ, και Þτι οι ευρωπαÝοι χρηστεσ χρειÀζεται να γνωρÝζουν που ευρÝσκονται οι δηµοσιευµÛνεσ πληροφορÝεσ
για τισ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ σε Àλλα κρÀτη µÛλη¯
Þτι, συµφωνα µε την οδηγÝα 97/13/ΕΚ περÝ αδειων, οι
εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ δεν αποκαλυπτουν πληροφορÝεσ που καλυπτονται απÞ την υποχρÛωση επαγγελµατικου απορρητου, εκτÞσ απÞ τισ περιπτωσεισ
κατÀ τισ οποÝεσ η αποκÀλυψη αυτη εÝναι αναγκαÝα
για την εκτÛλεση των καθηκÞντων τουσ¯
(17) Þτι, ενÞψει τησ προβλεπÞµενησ συγκλισησ των υπηρεσιων σταθερησ και κινητησ τηλεφωνÝασ, θα πρÛπει,
κατÀ την αναθεωρηση τησ οδηγÝασ, να επανεξετασθεÝ
κατÀ πÞσον η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται στισ
κινητÛσ υπηρεσÝεσ¯ Þτι η ηµεροµηνÝα αναθεωρησησ
τησ 31ησ ∆εκεµβρÝου 1999 θα δωσει τη δυνατÞτητα
για συντονισµÛνη αναθεωρηση Þλων των οδηγιων
ΟΝΡ υπÞ το φωσ των εµπειριων απÞ την ελευθÛρωση
των δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και των
υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ¯ Þτι η αναθεωρηση
θα µπορουσε επÝσησ να εξετÀζει την Àρση των υποχρεωσεων οι οποÝεσ δεν απαιτουνται πλÛον στην αγορÀ Þπου υπÀρχει αποτελεσµατικÞσ ανταγωνισµÞσ¯
(18) Þτι οι βασικοÝ στÞχοι τησ εξασφÀλισησ καθολικησ
υπηρεσÝασ στισ τηλεπικοινωνÝεσ για Þλουσ τουσ ευρωπαÝουσ χρηστεσ, καθωσ και εναρµονισµÛνων Þρων
πρÞσβασησ και χρησησ σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων και διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεφωνικων υπηρεσιων, δεν µπορουν να επιτευχθουν ικανοποιητικÀ σε επÝπεδο κρÀτουσ µÛλουσ¯
(19) Þτι Ûνα modus vivendi συµφωνηθηκε στισ 20 ∆εκεµβρÝου 1994 µεταξυ Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου,
ΣυµβουλÝου και Επιτροπησ σχετικÀ µε τα εκτελεστικÀ
µÛτρα για πρÀξεισ που εγκρÝνονται συµφωνα µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ συνθηκησ¯

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Α
 ρθρο 1
ΠεδÝο εφαρµογησ και σκοπÞσ
1. Η παρουσα οδηγÝα αφορÀ την εναρµÞνιση των
συνθηκων για ανοιχτη και αποτελεσµατικη πρÞσβαση και
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χρηση των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων και
των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων σε περιβÀλλον ανοιχτων και ανταγωνιστικων αγορων, συµφωνα
µε τισ αρχÛσ τησ παροχησ ανοιχτου δικτυου (ΟΝΡ).
ΣκοποÝ τησ παρουσασ οδηγÝασ εÝναι η εξασφÀλιση τησ
διαθεσιµÞτητασ, σε κοινοτικη κλÝµακα, σταθερων δηµÞσιων
τηλεφωνικων υπηρεσιων καλησ ποιÞτητασ και ο καθορισµÞσ του συνÞλου υπηρεσιων στισ οποÝεσ θα πρÛπει να
Ûχουν πρÞσβαση Þλοι οι χρηστεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων
των καταναλωτων, στα πλαÝσια τησ καθολικησ υπηρεσÝασ,
ανÀλογα µε τισ ιδιαÝτερεσ εθνικÛσ συνθηκεσ, σε προσιτη
τιµη.
2. Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται στα δηµÞσια
δÝκτυα κινητησ τηλεφωνÝασ και στισ δηµÞσιεσ υπηρεσÝεσ
κινητησ τηλεφωνÝασ, µε εξαÝρεση το Àρθρο 6, το Àρθρο 9
στοιχεÝα β) και γ), το Àρθρο 10 και το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 1.

ζ) «εθνικη κανονιστικη αρχη»: οργανισµÞσ(-οÝ) σε κÀθε
κρÀτοσ µÛλοσ, στον (στουσ) οποÝο(-ουσ) Ûχουν ανατεθεÝ
απÞ το εν λÞγω κρÀτοσ µÛλοσ, µεταξυ Àλλων, τα κανονιστικÀ καθηκοντα που αναφÛρονται στην παρουσα
οδηγÝα¯
η) «επιτροπη ΟΝΡ»: η επιτροπη που συστÀθηκε µε το
Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 1 τησ οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ¯
θ) «οργανισµÞσ µε σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ»: κÀθε
οργανισµÞσ διαθÛτων Àδεια παροχησ σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων η/και υπηρεσιων φωνητικησ
τηλεφωνÝασ σε κρÀτοσ µÛλοσ ο οποÝοσ Ûχει ορισθεÝ, για
τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, απÞ την εθνικη
κανονιστικη αρχη του εν λÞγω κρÀτουσ µÛλουσ ωσ
κατÛχων σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ, και δηλωθεÝ στην
Επιτροπη.
Ενασ οργανισµÞσ θεωρεÝται ωσ κατÛχων σηµαντικη
ισχυ στην αγορÀ, εφÞσον διαθÛτει µερÝδιο τουλÀχιστον
25% τησ οικεÝασ αγορÀσ στη γεωγραφικη Ûκταση του
κρÀτουσ µÛλουσ εντÞσ του οποÝου Ûχει Àδεια λειτουργÝασ.

3. Η παρουσα οδηγÝα αντικαθιστÀ την οδηγÝα 95/62/
ΕΚ.
Α
 ρθρο 2

Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ δυνανται να ορÝζουν Þτι
οργανισµÞσ µε µερÝδιο αγορÀσ µικρÞτερο του 25 %
στην οικεÝα αγορÀ κατÛχει σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ.
Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ δυνανται επÝσησ να
ορÝζουν Þτι οργανισµÞσ µε µερÝδιο Àνω του 25% στην
οικεÝα αγορÀ δεν κατÛχει σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ.
Σε αµφÞτερεσ τισ περιπτωσεισ, κατÀ τον εν λÞγω ορισµÞ, συνεκτιµÀται η δυνατÞτητα του οργανισµου να
επηρεÀζει τισ συνθηκεσ τησ αγορÀσ, ο κυκλοσ εργασιων
του σε σχÛση µε το µÛγεθοσ τησ αγορÀσ, ο ÛλεγχÞσ του
επÝ των µÛσων πρÞσβασησ σε τελικουσ χρηστεσ, η πρÞσβαση του σε χρηµατοοικονοµικουσ πÞρουσ και η πεÝρα του στην παροχη προϊÞντων και υπηρεσιων στην
αγορÀ.

ΟρισµοÝ
1. Οι ορισµοÝ τησ οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ ισχυουν, ανÀλογα
µε την περÝπτωση, για την παρουσα οδηγÝα.
2. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται
ωσ:
α) «χρηστεσ»: τα Àτοµα, συµπεριλαµβανοµÛνων των καταναλωτων, η οι οργανισµοÝ, που χρησιµοποιουν η
ζητουν διαθÛσιµεσ στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ¯
β) «καταναλωτησ»: κÀθε φυσικÞ πρÞσωπο που χρησιµοποιεÝ διαθÛσιµη στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακη υπηρεσÝα,
για σκοπουσ εκτÞσ του επιτηδευµατοσ, τησ επιχειρηµατικησ του δραστηριÞτητασ η του επαγγÛλµατÞσ του¯
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3.

Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ:

γ) «συνδροµητησ»: κÀθε φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο το
οποÝο Ûχει συνÀψει συµβαση µε το φορÛα διαθÛσιµων
στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων για την παροχη των υπηρεσιων αυτων¯

α) οι Þροι «σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο» και
«δηµÞσιο δÝκτυο κινητησ τηλεφωνÝασ» περιγρÀφονται
στο παρÀρτηµα Ι τησ οδηγÝασ 97/33/ΕΚ για τη διασυνδεση¯

δ) «κοινÞχρηστο τηλÛφωνο»: τηλÛφωνο διαθÛσιµο στο κοινÞ, για τη χρηση του οποÝου τα µÛσα πληρωµησ εÝναι
κÛρµατα η/και πιστωτικÛσ/χρεωστικÛσ κÀρτεσ η/και
προπληρωµÛνεσ κÀρτεσ¯

β) ο Þροσ «διαθÛσιµη στο κοινÞ τηλεφωνικη υπηρεσÝα»
περιλαµβÀνει τÞσο τισ σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ
υπηρεσÝεσ Þσο και τισ δηµÞσιεσ υπηρεσÝεσ κινητησ τηλεφωνÝασ.

ε) «υπηρεσÝα φωνητικησ τηλεφωνÝασ»: υπηρεσÝα διαθÛσιµη στο κοινÞ για την εµπορικη παροχη Àµεσησ µετÀδοσησ οµιλÝασ σε πραγµατικÞ χρÞνο µÛσω του η των
δηµÞσιων µεταγÞµενων δικτυων κατÀ τρÞπο ωστε
οποιοσδηποτε χρηστησ να µπορεÝ να χρησιµοποιεÝ
εξοπλισµÞ συνδεδεµÛνο µε σηµεÝο απÞληξησ ενÞσ δικτυου σε σταθερη θÛση για να επικοινωνεÝ µε Àλλο
χρηστη εξοπλισµου συνδεδεµÛνου µε Àλλο σηµεÝο απÞληξησ¯
στ) «καθολικη υπηρεσÝα»: καθορισµÛνο ελÀχιστο συνολο
υπηρεσιων δεδοµÛνησ ποιÞτητασ το οποÝο προσφÛρεται
σε Þλουσ τουσ χρηστεσ ανεξÀρτητα απÞ τη γεωγραφικη
τουσ θÛση και, ανÀλογα µε τισ ιδιαÝτερεσ εθνικÛσ συνθηκεσ, σε προσιτη τιµη¯

Οι σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ, Þπωσ
µνηµονευονται στο παρÀρτηµα Ι µÛροσ Ι τησ οδηγÝασ
97/33/ΕΚ για τη διασυνδεση, µπορουν να περιλαµβÀνουν — επιπλÛον τησ υπηρεσÝασ φωνητικησ τηλεφωνÝασ
— την πρÞσβαση στισ υπηρεσÝεσ επεÝγουσασ ανÀγκησ
«112», την παροχη υπηρεσιων συνδροµησ απÞ τηλεφωνητη, τισ υπηρεσÝεσ καταλÞγου, την παροχη κοινÞχρηστων τηλεφωνων, την παροχη υπηρεσιων υπÞ ειδικουσ
Þρουσ η/και την παροχη ειδικων διευκολυνσεων για
πελÀτεσ που εÝναι Àτοµα µε ειδικÛσ ανÀγκεσ η που
Ûχουν ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ, Þπωσ προβλÛπεται
στην παρουσα οδηγÝα, αλλÀ δεν περιλαµβÀνουν τισ
υπηρεσÝεσ προστιθÛµενησ αξÝασ που παρÛχονται µÛσω
του δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι οργανισµοÝ που επωφελουνται απÞ αυτÀ τα κοινÀ χρηµατοδοτικÀ προγρÀµµατα προβαÝνουν σε δηλωση στην εθνικη τουσ
κανονιστικη αρχη, αναφÛροντασ τα συγκεκριµÛνα στοιχεÝα
για τα οποÝα ζητεÝται η χρηµατοδÞτηση¯ οι πληροφορÝεσ
που µνηµονευονται στο Àρθρο 5 τησ οδηγÝασ 97/33/ΕΚ για
τη διασυνδεση διατÝθενται στα ενδιαφερÞµενα µÛρη κατÞπιν αιτησεωσ, συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.

Α
 ρθρο 3
∆ιαθεσιµÞτητα των υπηρεσιων
1. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι οι υπηρεσÝεσ που
ορÝζονται στο παρÞν κεφÀλαιο εÝναι διαθÛσιµεσ σε Þλουσ
τουσ χρηστεσ τησ επικρÀτειÀσ τουσ, ανεξαρτητωσ γεωγραφικησ θÛσησ και, ανÀλογα µε τισ ιδιαÝτερεσ εθνικÛσ συνθηκεσ, σε προσιτη τιµη.
ΛαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ προοδευτικησ προσαρµογησ των
τιµολογÝων προσ το κÞστοσ, τα κρÀτη µÛλη διατηρουν ιδÝωσ
την οικονοµικη προσιτÞτητα των υπηρεσιων που προβλÛπονται στο παρÞν κεφÀλαιο για χρηστεσ σε αγροτικÛσ η
υψηλου κÞστουσ περιοχÛσ και για ευαÝσθητεσ οµÀδεσ χρηστων, Þπωσ οι ηλικιωµÛνοι, τα Àτοµα µε ειδικÛσ ανÀγκεσ, η
οι Ûχοντεσ ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ.
Για το σκοπÞ αυτÞ, τα κρÀτη µÛλη αÝρουν υποχρεωσεισ
που εµποδÝζουν η περιορÝζουν τη χρηση ειδικων η στοχοθετηµÛνων τιµολογÝων για την παροχη των υπηρεσιων που
καθορÝζονται στην παρουσα οδηγÝα και δυνανται, συµφωνα µε το κοινοτικÞ δÝκαιο, να εφαρµÞζουν ανωτατα Þρια
τιµων η γεωγραφικουσ µÛσουσ Þρουσ η Àλλα παρεµφερη
συστηµατα για ορισµÛνεσ η Þλεσ τισ καθορισµÛνεσ υπηρεσÝεσ µÛχρισ Þτου ο ανταγωνισµÞσ επιτρÛψει τον αποτελεσµατικÞ Ûλεγχο των τιµων.
Τα συστηµατα εξασφÀλισησ προσιτων τιµων ακολουθουν
τισ αρχÛσ τησ διαφÀνειασ και τησ αµεροληψÝασ. Τα κρÀτη
µÛλη δηµοσιευουν τουσ κανÞνεσ και τα κριτηρια για την
εξασφÀλιση τησ οικονοµικησ προσιτÞτητασ σε εθνικÞ επÝπεδο, λαµβÀνοντασ υπÞψη το Àρθρο 24.
2. Τα κρÀτη µÛλη δηµοσιευουν τακτικÀ εκθÛσεισ σχετικÀ
µε την εξÛλιξη των τιµολογÝων. Οι εκθÛσεισ αυτÛσ θα πρÛπει
να καθÝστανται διαθÛσιµεσ στο κοινÞ. Η Επιτροπη δηµοσιευει τακτικÀ εκθÛσεισ για την εξÛλιξη των τιµων σε
ολÞκληρη την ΚοινÞτητα.

Τα κρÀτη µÛλη δυνανται, συµφωνα µε την ισχυουσα κοινοτικη νοµοθεσÝα, να επιβÀλουν συµπληρωµατικÛσ προυMποθÛσεισ Þσον αφορÀ την παροχη τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων. Οι προυMποθÛσεισ αυτÛσ δεν µπορουν να Ûχουν επιπτωσεισ στον υπολογισµÞ του κÞστουσ τησ καθολικησ υπηρεσÝασ Þπωσ προβλÛπεται σε κοινοτικÞ επÝπεδο ουτε να
χρηµατοδοτουνται µÛσω υποχρεωτικησ εισφορÀσ των φορÛων τησ αγορÀσ.

Α
 ρθρο 5
Παροχη συνδÛσεων δικτυου και πρÞσβαση σε
τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ
1. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν την ικανοποÝηση κÀθε
ευλογου αιτηµατοσ για συνδεση µε το σταθερÞ δηµÞσιο
τηλεφωνικÞ δÝκτυο σε σταθερη θÛση και για πρÞσβαση σε
σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ απÞ Ûναν τουλÀχιστον φορÛα και δυνανται, εφÞσον εÝναι απαραÝτητο, για
τον σκοπÞ αυτÞ, να ορÝζουν Ûναν η περισσÞτερουσ φορεÝσ
προκειµÛνου να καλυπτεται ολÞκληρη η επικρÀτειÀ τουσ.
2. Η παρεχÞµενη συνδεση πρÛπει να επιτρÛπει στουσ
χρηστεσ να πραγµατοποιουν και να δÛχονται εθνικÛσ και
διεθνεÝσ κλησεισ, και θα υποστηρÝζει τη διαβÝβαση φωνησ,
τηλεοµοιοτυπÝασ η/και δεδοµÛνων.

Α
 ρθρο 6
ΥπηρεσÝεσ καταλÞγου
1. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου εφαρµÞζονται µε
την επιφυλαξη των απαιτησεων τησ σχετικησ νοµοθεσÝασ
για την προστασÝα των προσωπικων δεδοµÛνων και τησ
ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα
97/66/ΕΚ.

Α
 ρθρο 4
2.

Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι:

ΧρηµατοδοτικÀ προγρÀµµατα
Οταν οι υπηρεσÝεσ που αναφÛρονται στο παρÞν κεφÀλαιο
δεν εÝναι δυνατÞν να παρÛχονται εµπορικωσ βÀσει των
Þρων που καθορÝζονται απÞ το εκÀστοτε κρÀτοσ µÛλοσ, τα
κρÀτη µÛλη δυνανται να καταρτÝζουν προγρÀµµατα χρηµατοδÞτησησ τησ καθολικησ υπηρεσÝασ για την απÞ κοινου
χρηµατοδÞτηση των εν λÞγω υπηρεσιων, συµφωνα µε το
κοινοτικÞ δÝκαιο, και ιδÝωσ την οδηγÝα 97/33/ΕΚ για τη
διασυνδεση.

α) οι συνδροµητÛσ Ûχουν το δικαÝωµα να καταχωρουνται
σε δηµÞσια διατιθÛµενουσ καταλÞγουσ, καθωσ και να
ελÛγχουν και, εÀν εÝναι απαραÝτητο, να διορθωνουν η
να ζητουν τη διαγραφη τησ σχετικησ καταχωρησησ¯
β) κατÀλογοι Þλων των συνδροµητων που δεν Ûχουν διατυπωσει αντÝρρηση για την καταχωρηση τουσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των σταθερων, των κινητων και των
προσωπικων αριθµων, διατÝθενται στουσ χρηστεσ υπÞ
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µορφη εγκεκριµÛνη απÞ την εθνικη κανονιστικη αρχη,
εÝτε Ûντυπη εÝτε ηλεκτρονικη εÝτε αµφÞτερεσ, και ενηµερωνονται τακτικÀ¯
γ) σε Þλουσ τουσ χρηστεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των
χρηστων κοινÞχρηστων τηλεφωνων, διατÝθεται µÝα τουλÀχιστον υπηρεσÝα πληροφοριων τηλεφωνικου καταλÞγου η οποÝα καλυπτει Þλουσ τουσ καταχωρηµÛνουσ
συνδροµητικουσ αριθµουσ,
3. Για να εξασφαλιστεÝ η παροχη των υπηρεσιων των
αναφεροµÛνων στην παραγρÀφο 2, στοιχεÝα β) και γ), τα
κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι οργανισµοÝ που
παραχωρουν τηλεφωνικουσ αριθµουσ σε συνδροµητÛσ ικανοποιουν κÀθε ευλογο αÝτηµα για διÀθεση, υπÞ συµφωνηµÛνη µορφη, των σχετικων πληροφοριων υπÞ δÝκαιουσ,
κοστοστρεφεÝσ και αµερÞληπτουσ Þρουσ.
4. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι οι οργανισµοÝ που
παρÛχουν τισ αναφερÞµενεσ στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝα β)
και γ) υπηρεσÝεσ, τηρουν την αρχη τησ αµεροληψÝασ κατÀ
την επεξεργασÝα και παρουσÝαση των πληροφοριων που
τουσ παρÛχονται.

Α
 ρθρο 7
ΚοινÞχρηστα τηλÛφωνα
1. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι υπÀρχουν κοινÞχρηστα τηλÛφωνα ανταποκρινÞµενα στισ ευλογεσ ανÀγκεσ
των χρηστων, τÞσο απÞ Àποψη αριθµου Þσο και απÞ
Àποψη γεωγραφικησ κÀλυψησ.
Ενα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να επιτρÛπει στην εθνικη κανονιστικη του αρχη να µην εφαρµÞζει τισ απαιτησεισ τησ
παρουσασ παραγρÀφου σε ολÞκληρη την επικρÀτειÀ του η
σε τµηµα αυτησ, εÀν κρÝνει Þτι οι διευκολυνσεισ αυτÛσ εÝναι
ευρÛωσ διαθÛσιµεσ.
2. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν την δυνατÞτητα πραγµατοποÝησησ, ατελωσ και χωρÝσ τη χρηση κερµÀτων η
καρτων, κλησεων Ûκτακτησ ανÀγκησ απÞ κοινÞχρηστα
τηλÛφωνα µε τη χρησιµοποÝηση του ενιαÝου ευρωπαϊκου
αριθµου «112» για κλησεισ Ûκτακτησ ανÀγκησ, ο οποÝοσ
αναφÛρεται στην απÞφαση 91/396/ΕΟΚ, καθωσ και Àλλων
εθνικων αριθµων Ûκτακτησ ανÀγκησ.

Α
 ρθρο 8
ΕιδικÀ µÛτρα για χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ και
χρηστεσ µε ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν ειδικÀ µÛτρα, ανÀλογα µε την
περÝπτωση, προκειµÛνου να εξασφαλÝσουν την Ýση πρÞσβαση και την οικονοµικη προσιτÞτητα των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων, συµπεριλαµβανοµÛνων των
υπηρεσιων καταλÞγου, για χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ και
χρηστεσ µε ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ.
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Α
 ρθρο 9
Συνδεση τερµατικου εξοπλισµου και χρηση του δικτυου
Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι χρηστεσ που
διαθÛτουν συνδεση µε το σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ
δÝκτυο µπορουν:
α) να συνδÛουν και να χρησιµοποιουν τερµατικÞ εξοπλισµÞ κατÀλληλο για την παρεχÞµενη συνδεση, συµφωνα
µε το εθνικÞ και το κοινοτικÞ δÝκαιο¯
β) να Ûχουν πρÞσβαση σε υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη και υπηρεσÝεσ πληροφοριων καταλÞγου συµφωνα µε το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ), εκτÞσ εÀν ο συνδροµητησ αποφασÝσει Àλλωσ¯
γ) να Ûχουν ατελη πρÞσβαση σε υπηρεσÝεσ Ûκτακτησ
ανÀγκησ, χρησιµοποιωντασ τον κωδικÞ επιλογησ «112»
και κÀθε Àλλο κωδικÞ αριθµÞ επιλογησ που καθορÝζεται απÞ εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ για χρηση σε εθνικη κλÝµακα.
Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι χρηστεσ κινητησ
τηλεφωνÝασ µπορουν να Ûχουν πρÞσβαση στισ υπηρεσÝεσ
που µνηµονευονται στα στοιχεÝα β) και γ).

Α
 ρθρο 10
ΣυµβÀσεισ
1. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ που παρÛχουν πρÞσβαση σε σταθερÀ δηµÞσια
τηλεφωνικÀ δÝκτυα και σε δηµÞσια δÝκτυα κινητησ τηλεφωνÝασ παρÛχουν συµβαση. Η συµβαση καθορÝζει την παρεχÞµενη υπηρεσÝα η κÀνει µνεÝα σε διαθÛσιµουσ στο κοινÞ
Þρουσ και προυMποθÛσεισ. Η συµβαση η οι διαθÛσιµοι στο
κοινÞ Þροι και προυMποθÛσεισ πρÛπει να καθορÝζουν τουλÀχιστον την προθεσµÝα παροχησ τησ αρχικησ συνδεσησ και
τουσ τυπουσ των προσφερÞµενων υπηρεσιων συντηρησησ,
τουσ ισχυοντεσ διακανονισµουσ αποζηµÝωσησ η/και επιστροφησ καταβληθÛντων στουσ συνδροµητÛσ σε περÝπτωση
µη παροχησ τησ συµβατικησ υπηρεσÝασ και περÝληψη του
τρÞπου κÝνησησ των διαδικασιων επÝλυσησ διαφορων,
συµφωνα µε το Àρθρο 26 και πρÛπει να παρÛχουν πληροφορÝεσ για τα ποιοτικÀ επÝπεδα τησ παρεχÞµενησ υπηρεσÝασ.
2. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ η Àλλα αρµÞδια Þργανα βÀσει τησ εθνικησ νοµοθεσÝασ µπορουν µε δικη τουσ
πρωτοβουλÝα η κατÞπιν αιτησεωσ φορÛα εκπροσωπησησ
των συµφερÞντων χρηστων η καταναλωτων να απαιτουν
την τροποποÝηση των αναφεροµÛνων στην παρÀγραφο 1

1.4.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

Þρων των συµβÀσεων, καθωσ και των Þρων οποιωνδηποτε
χρησιµοποιουµÛνων καθεστωτων αποζηµÝωσησ η/και επιστροφησ καταβληθÛντων, εφÞσον αφορουν τισ διατÀξεισ
τησ παρουσασ οδηγÝασ και µε σκοπÞ την προστασÝα των
δικαιωµÀτων των χρηστων η/και των συνδροµητων.

Α
 ρθρο 11
∆ηµοσÝευση πληροφοριων και πρÞσβαση σε αυτÛσ
1. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι Þλοι οι οργανισµοÝ
που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα και
δηµÞσια δÝκτυα κινητησ τηλεφωνÝασ η διαθÛσιµεσ στο κοινÞ
τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ δηµοσιευουν επαρκεÝσ και ενηµερωµÛνεσ πληροφορÝεσ για τουσ καταναλωτÛσ σχετικÀ µε
τουσ κανονικουσ τουσ Þρουσ και προυMποθÛσεισ Þσον αφορÀ την πρÞσβαση και τη χρηση των δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων η/και των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεφωνικων
υπηρεσιων. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν,
ιδÝωσ, τη σαφη και ορθη παρουσÝαση των τιµολογÝων για
τουσ τελικουσ χρηστεσ, τησ τυχÞν ελÀχιστησ συµβατικησ
περιÞδου, ανÀλογα µε την περÝπτωση, και των Þρων ανανÛωσησ των συµβÀσεων.
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Α
 ρθρο 12

ΠοιÞτητα υπηρεσÝασ
1. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να καθορÝζουν την ποιÞτητα
των υπηρεσιων που προσδιορÝζονται στην παρουσα οδηγÝα
για οργανισµουσ που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που καθορÝζονται στο
παρÞν Àρθρο.
Συµφωνα µε την οδηγÝα 97/13/ΕΚ περÝ αδειων, τα κρÀτη
µÛλη µπορουν, προσ το σκοπÞ αυτÞ, να θÛτουν στÞχουσ
επιδÞσεων στισ ειδικÛσ Àδειεσ, ιδÝωσ για οργανισµουσ οι
οποÝοι κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ, Þσον αφορÀ
την παροχη σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων
η/και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ η οι οποÝοι Ûχουν
ορισθεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5.
ΠροκειµÛνου για οργανισµουσ που διατηρουν ειδικÀ η
αποκλειστικÀ δικαιωµατα Þσον αφορÀ την παροχη σταθερων δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων η/και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ, τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν
τον καθορισµÞ και τη δηµοσÝευση στÞχων για τισ σχετικÛσ
παραµÛτρουσ που ορÝζονται στο παρÀρτηµα ΙΙΙ, συµφωνα
µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.

2. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ
δÝκτυα παρÛχουν σ’ αυτÛσ λεπτοµÛρειεσ των προσδιοριζοµÛνων στο παρÀρτηµα ΙΙ µÛροσ 1 τεχνικων προδιαγραφων
διεπαφησ για πρÞσβαση δικτυου, οι οποÝεσ πρÛπει να
διατÝθενται συµφωνα µε την παρÀγραφο 4. ΜεταβολÛσ των
υφιστÀµενων προδιαγραφων διεπαφησ δικτυου και των
πληροφοριων σχετικÀ µε νÛεσ προδιαγραφÛσ διεπαφησ δικτυου, γνωστοποιουνται στην εθνικη κανονιστικη αρχη
πριν απÞ την εφαρµογη τουσ. Η εθνικη κανονιστικη αρχη
δυναται να ορÝζει κατÀλληλη προθεσµÝα ειδοποÝησησ.

2. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ οι οποÝοι κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ
η Ûχουν ορισθεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5, αρχÝζουν να
διατηρουν ενηµερωµÛνεσ πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ τισ επιδÞσεισ τουσ βÀσει των παραµÛτρων, ορισµων και µεθÞδων
µÛτρησησ που ορÝζονται στο παρÀρτηµα ΙΙΙ. Οι εθνικÛσ
κανονιστικÛσ αρχÛσ δυνανται επÝσησ να ζητουν και απÞ
Àλλουσ οργανισµουσ, οι οποÝοι παρεÝχαν σταθερÀ δηµÞσια
τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ
υπηρεσÝεσ επÝ χρονικÞ διÀστηµα µεγαλυτερο των 18 µηνων,
να πρÀξουν το Ýδιο.

3. ΕÀν και εφÞσον η παροχη σταθερων δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ υπÞκειται σε ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα σε
κρÀτοσ µÛλοσ, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν
τη δηµοσÝευση επαρκων και ενηµερωµÛνων πληροφοριων
σχετικÀ µε την πρÞσβαση και τη χρηση των σταθερων
δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και των σταθερων
δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων, συµφωνα µε τον κατÀλογο τÝτλων που περιλαµβÀνεται στο παρÀρτηµα ΙΙ µÛροσ 2
και συµφωνα µε τον τρÞπο που ορÝζεται στην παρÀγραφο 4.

Οι πληροφορÝεσ αυτÛσ παρÛχονται στισ εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ κατÞπιν αιτησεωσ τουσ.

4. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
πληροφορÝεσ διατÝθενται µε κατÀλληλο τρÞπο ωστε να
παρÛχεται στουσ ενδιαφεροµÛνουσ ευχερησ πρÞσβαση στισ
εν λÞγω πληροφορÝεσ. Στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα του οικεÝου κρÀτουσ µÛλουσ δηµοσιευεται µνεÝα του τρÞπου µε τον
οποÝον παρÛχονται οι πληροφορÝεσ αυτÛσ.
5. Ùχι αργÞτερα απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1997, οι εθνικÛσ
κανονιστικÛσ αρχÛσ κοινοποιουν στην Επιτροπη τον τρÞπο
µε τον οποÝο παρÛχονται οι αναφερÞµενεσ στισ παραγρÀφουσ 2 και 3 πληροφορÝεσ. Η Επιτροπη δηµοσιευει τακτικÀ
µνεÝα των κοινοποιησεων αυτων στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα
των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Οι τυχÞν αλλαγÛσ κοινοποιουνται πÀραυτα.

3. ΚατÀ περÝπτωση, και ιδÝωσ λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ
απÞψεισ των ενδιαφεροµÛνων συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του Àρθρου 24, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν τη δηµοσÝευση, συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4, των αναφερÞµενων στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝων
σχετικÀ µε τισ επιδÞσεισ, και δυνανται να καθορÝζουν
στÞχουσ επιδÞσεων, για οργανισµουσ οι οποÝοι παρÛχουν
σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ και οι οποÝοι εÝτε κατÛχουν
σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ εÝτε Ûχουν ορισθεÝ συµφωνα µε
το Àρθρο 5, εφÞσον δεν υπÀρχουν ηδη τÛτοιοι στÞχοι.
Η συνεχιζÞµενη παρÀλειψη οργανισµου να ανταποκριθεÝ
στουσ στÞχουσ επιδÞσεων δυναται να Ûχει ωσ αποτÛλεσµα
τη ληψη ειδικων µÛτρων συµφωνα µε τουσ Þρουσ που
καθορÝζονται στη σχετικη Àδεια για τον εν λÞγω οργανισµÞ.
4. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ Ûχουν το δικαÝωµα να
ζητουν τη διεξαγωγη ανεξÀρτητων ελÛγχων επÝ των στοιχεÝων που αφορουν τισ επιδÞσεισ, ωστε να εξασφαλÝζεται η
ακρÝβεια και η συγκρισιµÞτητα των στοιχεÝων που διατÝθενται απÞ τουσ αναφερÞµενουσ στην παρÀγραφο 2 οργανισµουσ.
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Α
 ρθρο 13

ανωτÛρασ βÝασ, Þπωσ κακοκαιρÝα, σεισµÞσ, πληµµυρα,
πτωση κεραυνου η πυρκαϊÀ.

Οροι πρÞσβασησ και χρησησ, βασικÛσ απαιτησεισ

Στισ περιπτωσεισ που αναφÛρονται στο πρωτο εδÀφιο,
οι ενδιαφερÞµενοι φορεÝσ καταβÀλλουν κÀθε προσπÀθεια για τη διατηρηση του υψηλÞτερου επιπÛδου υπηρεσÝασ το οποÝο ανταποκρÝνεται στισ προτεραιÞτητεσ
που Ûχουν καθοριστεÝ απÞ τισ αρµÞδιεσ αρχÛσ.

1. Με την επιφυλαξη τησ διαδικασÝασ για την επÝλυση
των διαφορων σε εθνικÞ επÝπεδο η οποÝα ορÝζεται στο
Àρθρο 26 παρÀγραφοσ 1, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ
θεσπÝζουν διαδικασÝεσ για να αντιµετωπÝζουν περιπτωσεισ
κατÀ τισ οποÝεσ οργανισµοÝ που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ, η τουλÀχιστον οι οργανισµοÝ οι οποÝοι
παρÛχουν υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλεφωνÝασ και οι οποÝοι
εÝτε κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ εÝτε Ûχουν οριστεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5 και κατÛχουν σηµαντικη ισχυ
στην αγορÀ, λαµβÀνουν µÛτρα Þπωσ η διακοπη, ο τερµατισµÞσ, η σηµαντικη µεταβολη η η µεÝωση τησ διαθεσιµÞτητασ των υπηρεσιων τουλÀχιστον προσ οργανισµουσ που
παρÛχουν τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα η/και υπηρεσÝεσ.
Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι, µε τισ εν
λÞγω διαδικασÝεσ, παρÛχεται διαφÀνεια κατÀ τη ληψη αποφÀσεων και γÝνονται σεβαστÀ τα δικαιωµατα των µερων. Η
απÞφαση λαµβÀνεται αφου δοθεÝ η δυνατÞτητα και στα
δυο µÛρη να διατυπωσουν τισ απÞψεισ τουσ. Η απÞφαση
αιτιολογεÝται δεÞντωσ και κοινοποιεÝται στα µÛρη εντÞσ
µιασ εβδοµÀδασ απÞ την Ûκδοση τησ.
ΠερÝληψη των εν λÞγω διαδικασιων δηµοσιευεται Þπωσ
ορÝζεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.
Η διÀταξη αυτη δεν θÝγει τα δικαιωµατα προσφυγησ των
ενδιαφεροµÛνων στη δικαιοσυνη.
2. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι, σε περιπτωσεισ
κατÀ τισ οποÝεσ περιορÝζεται, Ûνεκα των βασικων απαιτησεων, η πρÞσβαση η η χρηση σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων η/και σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων, οι σχετικÛσ εθνικÛσ διατÀξεισ καθορÝζουν ποιεσ απÞ
τισ βασικÛσ απαιτησεισ που καθορÝζονται στα στοιχεÝα α)
Ûωσ ε) αποτελουν τη βÀση των εν λÞγω περιορισµων.
Οι περιορισµοÝ αυτοÝ επιβÀλλονται µε κανονιστικÀ µÛσα
και δηµοσιευονται Þπωσ ορÝζεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.
Με την επιφυλαξη των µÛτρων που µπορουν να ληφθουν
συµφωνα µε το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 5 και το Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 3 τησ οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ, οι ακÞλουθεσ
βασικÛσ απαιτησεισ εφαρµÞζονται επÝ του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου και των σταθερων δηµÞσιων
τηλεφωνικων υπηρεσιων:
α) ΑσφÀλεια των λειτουργιων του δικτυου
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν κÀθε απαραÝτητο µÛτρο
ωστε να εξασφαλÝζεται η διαθεσιµÞτητα των σταθερων
δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων και των σταθερων
δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων σε περÝπτωση
καταστροφικησ βλÀβησ του δικτυου η σε περιπτωσεισ

Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
τυχÞν περιορισµοÝ στην πρÞσβαση και τη χρηση του
σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου για λÞγουσ
ασφÀλειασ δικτυων εÝναι αναλογικου και αµερÞληπτου
χαρακτηρα και βασÝζονται σε προκαθορισµÛνα αντικειµενικÀ κριτηρια.
β) ∆ιατηρηση τησ ακεραιÞτητασ του δικτυου
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν κÀθε απαραÝτητο µÛτρο
ωστε να εξασφαλÝζεται η διατηρηση τησ ακεραιÞτητασ
του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι περιορισµοÝ στην πρÞσβαση και τη χρηση του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου για λÞγουσ διατηρησησ τησ
ακεραιÞτητασ του δικτυου, προκειµÛνου να προστατευτουν, µεταξυ Àλλων, ο εξοπλισµÞσ του δικτυου, το
λογισµικÞ η τα αποθηκευµÛνα στοιχεÝα, παραµÛνουν
στο κατωτατο επÝπεδο που εÝναι αναγκαÝο για την
κανονικη λειτουργÝα του δικτυου. Οι εν λÞγω περιορισµοÝ εÝναι αµερÞληπτου χαρακτηρα και βασÝζονται σε
προκαθορισµÛνα αντικειµενικÀ κριτηρια.
γ) ∆ιαλειτουργικÞτητα υπηρεσιων
Οταν ο τερµατικÞσ εξοπλισµÞσ λειτουργεÝ συµφωνα µε
την οδηγÝα 91/263/ΕΟΚ(1), δεν επιβÀλλονται για λÞγουσ διαλειτουργικÞτητασ υπηρεσιων περαιτÛρω περιορισµοÝ χρησησ.
δ) ΠροστασÝα δεδοµÛνων
Για λÞγουσ προστασÝασ δεδοµÛνων, εÝναι δυνατÞν να
επιβÀλλονται Þροι στην πρÞσβαση και τη χρηση σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων η/και σταθερων
δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων µÞνο συµφωνα µε
τη σχετικη νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των δεδοµÛνων
προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ
η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα 97/66/ΕΚ.
ε) Αποτελεσµατικη χρηση του φÀσµατοσ συχνοτητων
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν κÀθε απαραÝτητο µÛτρο
ωστε να εξασφαλÝζεται η αποτελεσµατικη χρηση του
φÀσµατοσ συχνοτητων και να αποφευγονται οι επιβλαβεÝσ παρεµβολÛσ µεταξυ ραδιοσυστηµÀτων οι οποÝεσ θα
µπορουσαν να παρεµποδÝσουν η να περιορÝσουν την
πρÞσβαση η τη χρηση σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων και σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων
υπηρεσιων.
(1) ΕΕ L 128 τησ 23.5.1991, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993, σ. 1).
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3. ΕÀν και εφÞσον τα κρÀτη µÛλη διατηρουν ειδικÀ η
αποκλειστικÀ δικαιωµατα για την παροχη δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ, οι
επιβαλλÞµενοι στουσ χρηστεσ, δυνÀµει των εν λÞγω ειδικων
η αποκλειστικων δικαιωµÀτων, Þροι επιβÀλλονται µε κανονιστικÀ µÛσα υπÞ τον Ûλεγχο τησ εθνικησ κανονιστικησ
αρχησ.
Α
 ρθρο 14
Αναλυτικη χρÛωση, τονικη επιλογη και επιλεκτικη
φραγη κλησεων
1. Για να εξασφαλιστεÝ Þτι οι χρηστεσ Ûχουν πρÞσβαση,
το νωρÝτερο δυνατÞ, µÛσω των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων δικτυων στισ ακÞλουθεσ διευκολυνσεισ:
— τονικη επιλογη,
— αναλυτικη χρÛωση και επιλεκτικη φραγη κλησεων,
κατÞπιν αιτησεωσ,
τα κρÀτη µÛλη µπορουν να ορÝζουν Ûναν η περισσÞτερουσ
φορεÝσ εκµετÀλλευσησ για την παροχη των διευκολυνσεων
αυτων στουσ περισσÞτερουσ χρηστεσ τηλεφωνου πριν απÞ
τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1998, και για να εξασφαλÝζουν Þτι οι
διευκολυνσεισ αυτÛσ εÝναι γενικωσ διαθÛσιµεσ στισ 31 ∆εκεµβρÝου 2001.
Ενα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να εξουσιοδοτεÝ την εθνικη
κανονιστικη του αρχη να µην εφαρµÞζει τισ απαιτησεισ τησ
παρουσασ παραγρÀφου σε ολÞκληρη την επικρÀτειÀ του η
σε τµηµα αυτησ, εÀν κρÝνει Þτι οι διευκολυνσεισ αυτÛσ εÝναι
ευρÛωσ διαθÛσιµεσ.
Η τονικη επιλογη και η επιλεκτικη φραγη κλησεων ορÝζονται στο παρÀρτηµα Ι µÛροσ 1.
2. Με την επιφυλαξη των απαιτησεων τησ σχετικησ
νοµοθεσÝασ περÝ προστασÝασ των δεδοµÛνων προσωπικου
χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/
46/ΕΚ και η οδηγÝα 97/66/ΕΚ, οι αναλυτικοÝ λογαριασµοÝ
πρÛπει να παρÛχουν επαρκεÝσ λεπτοµÛρειεσ ωστε να καθÝσταται δυνατη η επαληθευση και ο Ûλεγχοσ των τελων τα
οποÝα συνεπÀγεται η χρηση του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου η/και των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων.
Στουσ χρηστεσ διατÝθεται χωρÝσ πρÞσθετο τÛλοσ Ûνα βασικÞ
επÝπεδο αναλυτικησ χρÛωσησ. ΚατÀ περÝπτωση, εÝναι δυνατÞν να παρÛχονται στουσ συνδροµητÛσ πρÞσθετεσ πληροφορÝεσ σε λογικÛσ τιµÛσ η ατελωσ. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ δυνανται να καθορÝζουν το βασικÞ επÝπεδο αναλυτικÞτητασ των λογαριασµων.
Κλησεισ οι οποÝεσ εÝναι δωρεÀν για τον καλουντα συνδροµητη, συµπεριλαµβανοµÛνων των κλησεων σε γραµµÛσ βοηθειασ, δεν εµφανÝζονται στον αναλυτικÞ λογαριασµÞ του
καλουντοσ συνδροµητη.
Α
 ρθρο 15
Παροχη πρÞσθετων διευκολυνσεων
1. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ οι οποÝοι παρÛχουν υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλε-
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φωνÝασ και οι οποÝοι εÝτε διαθÛτουν σηµαντικη ισχυ στην
αγορÀ εÝτε Ûχουν οριστεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5 και
κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ, παρÛχουν ανÀλογα
µε την τεχνικη εφικτÞτητα και την οικονοµικη βιωσιµÞτητα,
τισ διευκολυνσεισ που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα Ι
µÛροσ 2.
2. Με την επιφυλαξη των απαιτησεων τησ σχετικησ
νοµοθεσÝασ περÝ προστασÝασ των δεδοµÛνων προσωπικου
χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/
46/ΕΚ και η οδηγÝα 97/66/ΕΚ, τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν
Þλα τα απαιτουµενα µÛτρα για την Àρση των τυχÞν κανονιστικων περιορισµων οι οποÝοι εµποδÝζουν την παροχη
των υπηρεσιων και διευκολυνσεων που απαριθµουνται στο
παρÀρτηµα Ι µÛροσ 3, συµφωνα µε τουσ περÝ ανταγωνισµου κανÞνεσ του κοινοτικου δικαÝου.
3. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
ηµεροµηνÝεσ για την εισαγωγη των διευκολυνσεων του
παραρτηµατοσ Ι µÛροσ 2, καθορÝζονται ανÀλογα µε την
ανÀπτυξη του δικτυου, τη ζητηση τησ αγορÀσ και την
πρÞοδο στον τοµÛα τησ τυποποÝησησ, και Þτι δηµοσιευονται µε τον τρÞπο που ορÝζεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.
4. ΕφÞσον δεν χρησιµοποιεÝται ακÞµα η διευκÞλυνση
«φορητÞτητα αριθµου», που αναφÛρεται στο Àρθρο 12
παρÀγραφοσ 5 τησ οδηγÝασ 97/33/ΕΚ για τη διασυνδεση, οι
εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι, επÝ µια ευλογη περÝοδο µετÀ την αλλαγη παρÞχου απÞ το χρηστη,
µπορεÝ εÝτε, Ûναντι ευλÞγου τιµηµατοσ, να αναδροµολογεÝται στο νÛο αριθµÞ του χρηστη µια τηλεφωνικη κληση προσ
τον παλαιÞ του αριθµÞ εÝτε να παρÛχονται στουσ καλουντεσ πληροφορÝεσ για το νÛο αριθµÞ χωρÝσ να επιβαρυνεται
ο χρηστησ για την εν λÞγω παρεχÞµενη υπηρεσÝα.
Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι τα τυχÞν
τÛλη για τισ προαναφερÞµενεσ διευκολυνσεισ εÝναι ευλογα.

Α
 ρθρο 16
Ειδικη πρÞσβαση στο δÝκτυο
1. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ µε σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ Þσον αφορÀ την
παροχη σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων
ανταποκρÝνονται σε ευλογεσ αιτησεισ εκ µÛρουσ οργανισµων που παρÛχουν τηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ για πρÞσβαση στο σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο σε σηµεÝα
απÞληξησ του δικτυου που δεν εÝναι τα συνηθωσ παρεχÞµενα σηµεÝα απÞληξησ του δικτυου τα αναφερÞµενα στο
παρÀρτηµα ΙΙ µÛροσ 1. Η υποχρÛωση αυτη µπορεÝ να
περιορÝζεται σε µÝα ατοµικη βÀση και λÞγω του Þτι υπÀρχουν τεχνικωσ και εµπορικωσ βιωσιµεσ εναλλακτικÛσ λυσεισ
στην αιτουµενη ειδικη πρÞσβαση και εÀν η αιτουµενη
πρÞσβαση δεν αντιστοιχεÝ στουσ διαθÛσιµουσ πÞρουσ για
την ικανοποÝηση του αιτηµατοσ.
2. Ο οργανισµÞσ που διατυπωνει σχετικÞ αÝτηµα Ûχει τη
δυνατÞτητα να εκθÛσει τα επιχειρηµατÀ του ενωπιον τησ
εθνικησ κανονιστικησ αρχησ προτου ληφθεÝ οριστικη απÞφαση για τον περιορισµÞ η την Àρνηση πρÞσβασησ σε
απÀντηση συγκεκριµÛνησ αÝτησησ.
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Σε περÝπτωση απÞρριψησ αÝτησησ για ειδικη πρÞσβαση στο
δÝκτυο, θα πρÛπει να δÝδεται ταχεÝα και αιτιολογηµÛνη
απÀντηση στον αιτουντα οργανισµÞ, Þσον αφορÀ τουσ
λÞγουσ απÞρριψησ τησ αÝτησησ του.
3. Οι τεχνικοÝ και εµπορικοÝ διακανονισµοÝ για ειδικη
πρÞσβαση στο δÝκτυο συµφωνουνται απÞ τα ενδιαφερÞµενα µÛρη, µε την επιφυλαξη τησ παρÛµβασησ τησ εθνικησ
κανονιστικησ αρχησ, Þπωσ ορÝζεται στισ παραγρÀφουσ 2, 4
και 5.
Η συµφωνÝα µπορεÝ να περιλαµβÀνει επιστροφη στον
οργανισµÞ των δαπανων στισ οποÝεσ υποβληθηκε για την
παροχη τησ αιτηθεÝσασ πρÞσβασησ στο δÝκτυο. Οι εν λÞγω
επιβαρυνσεισ τηρουν πληρωσ τισ αρχÛσ τησ κοστοστρεφουσ
τιµολÞγησησ, οι οποÝεσ καθορÝζονται στο παρÀρτηµα ΙΙ τησ
οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ.
4. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ µπορουν να παρεµβαÝνουν εÝτε µε δικη τουσ πρωτοβουλÝα ανÀ πÀσα στιγµη,
εφÞσον δικαιολογεÝται, προκειµÛνου να εξασφαλÝσουν
πραγµατικÞ ανταγωνισµÞ η/και διαλειτουργικÞτητα των
υπηρεσιων, εÝτε εφÞσον τουσ ζητεÝται απÞ εκÀτερο των
µερων, για να καθορÝζουν Þρουσ αµερÞληπτουσ, δÝκαιουσ
και ευλογουσ για αµφÞτερα τα µÛρη, οι οποÝοι προσφÛρουν
το µεγαλυτερο δυνατÞ Þφελοσ σε Þλουσ τουσ χρηστεσ.
5. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ δικαιουνται επÝσησ,
προσ το συµφÛρον Þλων των χρηστων, να εξασφαλÝζουν
Þτι οι συµφωνÝεσ περιλαµβÀνουν Þρουσ που πληρουν τα
καθοριζÞµενα στην παρÀγραφο 4 κριτηρια, συνÀπτονται
και εφαρµÞζονται αποτελεσµατικÀ και Ûγκαιρα και περιÛχουν Þρουσ σχετικÀ µε τη συµµÞρφωση µε συναφη πρÞτυπα, τη συµµÞρφωση µε βασικÛσ απαιτησεισ η/και τη
διατηρηση τησ απÞ Àκρου εισ Àκρον ποιÞτητασ τησ υπηρεσÝασ.
6. Οι Þροι που καθορÝζουν οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 5 δηµοσιευονται Þπωσ
ορÝζεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 4.
7. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
αναφερÞµενοι στην παρÀγραφο 1 οργανισµοÝ οι οποÝοι
Ûχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ τηρουν την αρχη τησ
αµεροληψÝασ Þταν χρησιµοποιουν το σταθερÞ δηµÞσιο
τηλεφωνικÞ δÝκτυο, και ιδÝωσ Þταν χρησιµοποιουν οποιαδηποτε µορφησ ειδικη πρÞσβαση στο δÝκτυο, για την παροχη διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων.
Οι οργανισµοÝ αυτοÝ επιβÀλλουν παρÞµοιεσ προυMποθÛσεισ
υπÞ παρÞµοιεσ περιστÀσεισ στουσ οργανισµουσ που παρÛχουν παρÞµοιεσ υπηρεσÝεσ και παρÛχουν διευκολυνσεισ και
πληροφορÝεσ για ειδικη πρÞσβαση στο δÝκτυο σε Àλλουσ,
υπÞ τισ αυτÛσ προυMποθÛσεισ και τησ αυτησ ποιÞτητασ Þπωσ
αυτÛσ που παρÛχουν για τισ δικÛσ τουσ υπηρεσÝεσ, η για τισ
υπηρεσÝεσ των θυγατρικων τουσ η των εταÝρων τουσ.
8. Οπου απαιτεÝται, η Επιτροπη, σε διαβουλευση µε την
επιτροπη ΟΝΡ και ενεργωντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 29, ζητÀ απÞ το ΕυρωπαϊκÞ Ινστιτουτο ΤυποποÝησησ
στον τοµÛα των Τηλεπικοινωνιων (ETSI), την κατÀρτιση
προτυπων για νÛουσ τυπουσ πρÞσβασησ στο δÝκτυο. ΜνεÝα
των εν λÞγω προτυπων δηµοσιευεται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, συµφωνα µε το
Àρθρο 5 τησ οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ.
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9. Οι λεπτοµÛρειεσ των συµφωνιων για ειδικη πρÞσβαση
στο δÝκτυο διατÝθενται, κατÞπιν αιτησεωσ, στην εθνικη
κανονιστικη αρχη. Με την επιφυλαξη των δικαιωµÀτων και
υποχρεωσεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 97/13/ΕΚ περÝ αδειων, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ τηρουν εµπιστευτικÀ τα µÛρη των συµφωνιων που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 3 και τα οποÝα
αφορουν την εµπορικη στρατηγικη των συµβαλλοµÛνων
µερων.
Α
 ρθρο 17
ΑρχÛσ τιµολÞγησησ
1. Με την επιφυλαξη των ειδικων διατÀξεων του Àρθρου
3 σχετικÀ µε την οικονοµικη προσιτÞτητα, η τησ παραγρÀφου 6, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι οι
οργανισµοÝ οι οποÝοι παρÛχουν υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλεφωνÝασ και οι οποÝοι εÝτε κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην
αγορÀ εÝτε Ûχουν οριστεÝ συµφωνα µε το Àρθρο 5 και
κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην αγορÀ, συµµορφουνται
προσ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου.
2. Τα τιµολÞγια για χρηση του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου και των σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων ακολουθουν τισ βασικÛσ αρχÛσ τησ κοστοστρεφουσ τιµολÞγησησ που καθορÝζονται στο παρÀρτηµα ΙΙ τησ οδηγÝασ 90/387/ΕΟΚ.
3. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 3 τησ
οδηγÝασ 97/33/ΕΚ για τη διασυνδεση, τα τιµολÞγια για
πρÞσβαση και χρηση του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου
δικτυου εÝναι ανεξÀρτητα απÞ τον τυπο εφαρµογησ που
επιλÛγουν οι χρηστεσ, εκτÞσ εÀν, και στο βαθµÞ που,
απαιτουνται διαφορετικÛσ υπηρεσÝεσ η διευκολυνσεισ.
4. Τα τιµολÞγια για πρÞσθετεσ διευκολυνσεισ επιπλÛον
τησ παροχησ συνδεσησ στο σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ
δÝκτυο και στισ σταθερÛσ δηµÞσιεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ
εÝναι, συµφωνα µε το κοινοτικÞ δÝκαιο, επαρκωσ διαφοροποιηµÛνα, ωστε να µην υποχρεουται ο χρηστησ να πληρωνει για διευκολυνσεισ που δεν εÝναι αναγκαÝεσ για τη
ζητουµενη υπηρεσÝα.
5. ΑλλαγÛσ στα τιµολÞγια εφαρµÞζονται µÞνον Ûπειτα
απÞ παρÛλευση κατÀλληλησ περιÞδου για την ενηµÛρωση
του κοινου, η οποÝα καθορÝζεται απÞ την εθνικη κανονιστικη αρχη.
6. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 3 σχετικÀ µε την
οικονοµικη προσιτÞτητα, Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορεÝ να επιτρÛπει στην εθνικη κανονιστικη αρχη του να µην εφαρµÞζει τισ παραγρÀφουσ 1, 2, 3, 4 η 5 του παρÞντοσ Àρθρου
σε συγκεκριµÛνη γεωγραφικη περιοχη για την οποÝα κρÝνει
Þτι υπÀρχει αποτελεσµατικÞσ ανταγωνισµÞσ στην αγορÀ
σταθερων δηµÞσιων τηλεφωνικων υπηρεσιων.
Α
 ρθρο 18
ΑρχÛσ κοστολÞγησησ
1. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι, σε περÝπτωση που
οργανισµÞσ Ûχει αναλÀβει υποχρÛωση να τηρεÝ την αρχη
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τησ κοστοστρεφουσ τιµολÞγησησ στα τιµολÞγιÀ του,
συµφωνα µε το Àρθρο 17, τα συστηµατα κοστολÞγησησ των
εν λÞγω οργανισµων προσφÛρονται για την εφαρµογη του
Àρθρου 17, και Þτι η συµµÞρφωση µε τα εν λÞγω συστηµατα ελÛγχεται απÞ αρµÞδιο φορÛα, ανεξÀρτητο απÞ τουσ εν
λÞγω οργανισµουσ. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν την ετησια δηµοσÝευση δηλωσησ αναφορικÀ µε τη
συµµÞρφωση.
2. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι,
κατÞπιν αιτησεωσ τουσ, τουσ διατÝθεται περιγραφη των
αναφερÞµενων στην παρÀγραφο 1 συστηµÀτων κοστολÞγησησ, Þπου εµφαÝνονται οι κυριεσ κατηγορÝεσ δαπανων και
οι χρησιµοποιουµενοι κανÞνεσ για την κατανοµη των
δαπανων στισ υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλεφωνÝασ. Οι εθνικÛσ
κανονιστικÛσ αρχÛσ υποβÀλλουν, κατÞπιν αιτησεωσ τησ,
στην Επιτροπη πληροφορÝεσ για τα συστηµατα κοστολÞγησησ των οικεÝων οργανισµων.
3. ΕÀν και εφÞσον η διÀθεση δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ υπÞκειται σε ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα σε Ûνα κρÀτοσ
µÛλοσ, τα αναφερÞµενα στην παρÀγραφο 1 συστηµατα, µε
την επιφυλαξη του τελευταÝου εδαφÝου τησ παρουσασ
παραγρÀφου, περιλαµβÀνουν τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
α) το κÞστοσ τησ υπηρεσÝασ φωνητικησ τηλεφωνÝασ πρÛπει
να περιλαµβÀνει, ιδÝωσ, τισ Àµεσεσ δαπÀνεσ των τηλεπικοινωνιακων οργανισµων για τη δηµιουργÝα, τη λειτουργÝα και τη συντηρηση τησ υπηρεσÝασ φωνητικησ
τηλεφωνÝασ, καθωσ και για την εµπορÝα και τη χρÛωση
τησ υπηρεσÝασ¯
β) οι κοινÛσ δαπÀνεσ, δηλαδη οι δαπÀνεσ που δεν µπορουν να αποδοθουν Àµεσα ουτε στην υπηρεσÝα φωνητικησ τηλεφωνÝασ ουτε σε Àλλεσ δραστηριÞτητεσ, κατανÛµονται ωσ εξησ:
i) Þποτε εÝναι εφικτÞ, οι κοινÛσ κατηγορÝεσ δαπανων
κατανÛµονται σε κατηγορÝεσ µε βÀση την Àµεση
ανÀλυση τησ προÛλευσησ τουσ,
ii) εÀν δεν εÝναι εφικτη η Àµεση ανÀλυση, οι κοινÛσ
κατηγορÝεσ δαπανων κατανÛµονται βÀσει Ûµµεσησ
σχÛσησ µε Àλλη κατηγορÝα δαπανων η µε οµÀδα
κατηγοριων δαπανων για τισ οποÝεσ εÝναι εφικτη η
Àµεση αντιστοÝχιση η κατανοµη¯ η Ûµµεση σχÛση
βασÝζεται σε συγκρÝσιµη διÀρθρωση δαπανων,
iii) Þταν δεν εÝναι εφικτη η εξευρεση Àµεσων η Ûµµεσων µÛτρων για την κατανοµη των δαπανων, οι
δαπÀνεσ κατÀ κατηγορÝα κατανÛµονται βÀσει γενικου συντελεστη επιµερισµου, ο οποÝοσ υπολογÝζεται µε βÀση την αναλογÝα µεταξυ Þλων των δαπανων που, Àµεσα η Ûµµεσα, αποδÝδονται η επιµερÝζονται στην υπηρεσÝα φωνητικησ τηλεφωνÝασ, αφενÞσ, και στισ λοιπÛσ υπηρεσÝεσ, αφετÛρου.
ΕÝναι δυνατÞν να εφαρµÞζονται και Àλλα συστηµατα κοστολÞγησησ εφÞσον εÝναι κατÀλληλα για την εφαρµογη του
Àρθρου 17 και Ûχουν εγκριθεÝ απÞ την εθνικη κανονιστικη
αρχη, για εφαρµογη εκ µÛρουσ των οργανισµων τηλεπικοι-
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νωνιων, υπÞ την επιφυλαξη Þτι η Επιτροπη Ûχει ενηµερωθεÝ πριν απÞ την εφαρµογη τουσ.
4. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι οι χρηµατοοικονοµικοÝ λογαριασµοÝ Þλων των οργανισµων που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλεφωνÝασ καταρτÝζονται, ελÛγχονται και δηµοσιευονται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του εθνικου και του κοινοτικου δικαÝου, οι οποÝεσ ισχυουν για τισ εµπορικÛσ επιχειρησεισ. Στην εθνικη κανονιστικη αρχη διατÝθενται, σε εµπιστευτικη βÀση και Ûπειτα απÞ αÝτηση τησ, λεπτοµερη λογιστικÀ στοιχεÝα, ωστε να εξασφαλÝζεται η τηρηση των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, µε την επιφυλαξη των
δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων των εθνικων κανονιστικων
αρχων, που αναφÛρονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 2 τησ
οδηγÝασ 97/13/ΕΚ περÝ αδειων.

Α
 ρθρο 19
Εκπτωσεισ και Àλλεσ ειδικÛσ τιµολογιακÛσ διατÀξεισ
Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι τα προγρÀµµατα εκπτωσεων για χρηστεσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των καταναλωτων, τα οποÝα προσφÛρονται απÞ οργανισµουσ υποχρεουµενουσ να ακολουθουν, στα τιµολÞγιÀ τουσ, την αρχη τησ
κοστοστρεφουσ τιµολÞγησησ, συµφωνα µε το Àρθρο 17,
εÝναι πληρωσ διαφανη και Þτι δηµοσιευονται και εφαρµÞζονται συµφωνα µε την αρχη τησ αµεροληψÝασ.
Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ µπορουν να απαιτουν την
τροποποÝηση η την απÞσυρση των εν λÞγω προγραµµÀτων
εκπτωσεων.

Α
 ρθρο 20
ΠροδιαγραφÛσ πρÞσβασησ στο δÝκτυο,
συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ υποδοχησ (πρÝζασ)
1. ΠρÞτυπα κατÀλληλα για πρÞσβαση σε σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα δηµοσιευονται στον κατÀλογο
προτυπων ΟΝΡ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 τησ οδηγÝασ
90/387/ΕΟΚ.
2. Οταν οι υπηρεσÝεσ που αναφÛρονται στην παρουσα
οδηγÝα παρÛχονται σε χρηστεσ µÛσω του δικτυου ISDN στο
σηµεÝο αναφορÀσ S/T, οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι τα σηµεÝα απÞληξησ δικτυου ISDN συµµορφουνται προσ τισ σχετικÛσ προδιαγραφÛσ φυσικησ διεπαφησ, ιδÝωσ τισ σχετικÛσ µε την υποδοχη (πρÝζα), οι οποÝεσ
αναφÛρονται στον κατÀλογο προτυπων ΟΝΡ.

Α
 ρθρο 21
Μη εξÞφληση λογαριασµων
Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν τη ληψη συγκεκριµÛνων µÛτρων, αναλογικου και αµερÞληπτου χαρακτηρα και δηµοσιευÞµενων µε τον τρÞπο που ορÝζεται στο Àρθρο 11,
παρÀγραφοσ 4, για την περÝπτωση µη εξÞφλησησ τηλεφωνικων λογαριασµων χρησεωσ του σταθερου δηµÞσιου τηλε-
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φωνικου δικτυου. Με τα εν λÞγω µÛτρα εξασφαλÝζεται Þτι
ο συνδροµητησ ειδοποιεÝται δεÞντωσ πριν απÞ κÀθε επακÞλουθη διακοπη η αποσυνδεση.
ΕξαιρουµÛνων περιπτωσεων απÀτησ, επανειληµµÛνησ
εκπρÞθεσµησ εξÞφλησησ η µη εξÞφλησησ, µε τα µÛτρα αυτÀ
εξασφαλÝζεται, στο µÛτρο του τεχνικωσ εφικτου, Þτι η
διακοπη παροχησ υπηρεσÝασ περιορÝζεται µÞνο στη
συγκεκριµÛνη υπηρεσÝα. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να αποφασÝζουν Þτι η πληρησ αποσυνδεση, Þπου απαιτεÝται,
επÛρχεται µÞνον Ûπειτα απÞ την πÀροδο ορισµÛνησ περιÞδου κατÀ την οποÝα επιτρÛπεται η πραγµατοποÝηση κλησεων που δεν συνεπÀγονται χρÛωση για τον εν λÞγω συνδροµητη.
Α
 ρθρο 22
Ùροι τερµατισµου τησ παροχησ των προσφεροµÛνων
υπηρεσιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α
 ρθρο 24
∆ιαβουλευσεισ µε τουσ ενδιαφεροµÛνουσ
Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν υπÞψη, συµφωνα µε τισ εθνικÛσ
διαδικασÝεσ, τισ απÞψεισ των εκπροσωπων των οργανισµων
που παρÛχουν δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα, των
χρηστων, των καταναλωτων, των κατασκευαστων και των
παρÞχων υπηρεσιων για θÛµατα που σχετÝζονται µε το
πεδÝο εφαρµογησ, την οικονοµικη προσιτÞτητα και την
ποιÞτητα των διαθÛσιµων στο κοινÞ τηλεφωνικων υπηρεσιων.

1. Το παρÞν Àρθρο ισχυει εÀν και εφÞσον η παροχη
δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και υπηρεσιων
φωνητικησ τηλεφωνÝασ υπÞκεινται σε ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα σε κρÀτοσ µÛλοσ.
2. Οι εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ εξασφαλÝζουν Þτι η
παροχη των προσφερÞµενων υπηρεσιων απÞ οργανισµουσ
που διαθÛτουν τα εν λÞγω ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα συνεχÝζεται επÝ ευλογο χρονικÞ διÀστηµα και Þτι ο
τερµατισµÞσ παροχησ µιασ υπηρεσÝασ η µια αλλαγη που
αλλοιωνει ουσιαστικÀ την ενδεχÞµενη χρηση τησ, πραγµατοποιεÝται µÞνον Ûπειτα απÞ διαβουλευση µε τουσ θιγÞµενουσ χρηστεσ και Ûπειτα απÞ πÀροδο ενδεδειγµÛνησ προθεσµÝασ προειδοποÝησησ του κοινου, η οποÝα καθορÝζεται
απÞ την εθνικη κανονιστικη αρχη.
3. Με την επιφυλαξη Àλλων δικαιωµÀτων προσφυγησ
που προβλÛπονται απÞ το εθνικÞ δÝκαιο, τα κρÀτη µÛλη
εξασφαλÝζουν Þτι οι χρηστεσ, καθωσ και, Þταν αυτÞ προβλÛπεται απÞ το εθνικÞ δÝκαιο, οι οργανισµοÝ που εκπροσωπουν συµφÛροντα χρηστων η/και καταναλωτων, µπορουν να προσφευγουν ενωπιον τησ εθνικησ κανονιστικησ
αρχησ Þταν οι θιγÞµενοι χρηστεσ διαφωνουν µε την ηµεροµηνÝα τερµατισµου που προτεÝνουν οι εν λÞγω οργανισµοÝ.
Α
 ρθρο 23
ΠαρÛκκλιση απÞ δηµοσιευµÛνουσ Þρουσ
1. Το παρÞν Àρθρο ισχυει εÀν και εφÞσον η παροχη
δηµÞσιων τηλεπικοινωνιακων δικτυων και υπηρεσιων
φωνητικησ τηλεφωνÝασ υπÞκεινται σε ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα σε κρÀτοσ µÛλοσ.
2. Οταν, ανταποκρινÞµενοσ σε συγκεκριµÛνο αÝτηµα,
οργανισµÞσ µε τα εν λÞγω ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα δεν θεωρεÝ ευλογη την παροχη συνδεσησ στο σταθερÞ
δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο βÀσει των δηµοσιευµÛνων
τιµολογÝων και των Þρων παροχησ, πρÛπει να ζητÀ τη
συγκατÀθεση τησ εθνικησ κανονιστικησ αρχησ ωστε να
παρεκκλÝνει απÞ τουσ εν λÞγω Þρουσ στη συγκεκριµÛνη
περÝπτωση.
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Α
 ρθρο 25
ΚοινοποÝηση και υποβολη εκθÛσεων
1. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν στην Επιτροπη οποιεσδηποτε αλλαγÛσ στισ πληροφορÝεσ που Ûπρεπε να δηµοσιευθουν βÀσει τησ οδηγÝασ 95/62/ΕΚ. Η Επιτροπη δηµοσιευει
τισ πληροφορÝεσ αυτÛσ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
2.

Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν επÝσησ στην Επιτροπη:

— τουσ οργανισµουσ που κατÛχουν σηµαντικη ισχυ στην
αγορÀ για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— λεπτοµÛρειεσ για τισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ οι
οργανισµοÝ που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και υπηρεσÝεσ φωνητικησ τηλεφωνÝασ δεν
υποχρεουνται πλÛον να τηρουν την αρχη τησ κοστοστρεφουσ τιµολÞγησησ για τα τιµολÞγια, συµφωνα µε το
Àρθρο 17 παρÀγραφοσ 6,
— τουσ οργανισµουσ που Ûχουν οριστεÝ συµφωνα µε το
Àρθρο 5, εÀν υπÀρχουν.
Η Επιτροπη µπορεÝ να ζητÀ απÞ τισ εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ να εκθÛσουν τουσ λÞγουσ τησ Ûνταξησ η µη Ûνταξησ
οργανισµων σε µÝα απÞ η σε αµφÞτερεσ τισ κατηγορÝεσ που
αναφÛρονται στην πρωτη και δευτερη περÝπτωση.
3. Οταν Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ διατηρεÝ ειδικÀ η αποκλειστικÀ δικαιωµατα για την παροχη δηµÞσιων τηλεφωνικων
δικτυων και υπηρεσιων φωνητικησ τηλεφωνÝασ, οι εθνικÛσ
κανονιστικÛσ αρχÛσ τηρουν και υποβÀλλουν στην Επιτροπη, κατÞπιν αιτησεωσ, στοιχεÝα των ατοµικων περιπτωσεων
που τουσ Ûχουν υποβληθεÝ, εκτÞσ των καλυπτοµÛνων απÞ
το Àρθρο 21, κατÀ τισ οποÝεσ Ûχει περιοριστεÝ η απορριφθεÝ
η πρÞσβαση η η χρηση του σταθερου δηµÞσιου τηλεφωνικου δικτυου η τησ υπηρεσÝασ φωνητικησ τηλεφωνÝασ,
συµπεριλαµβανοµÛνων των ληφθÛντων µÛτρων, καθωσ και
τησ αιτιολÞγησησ τουσ.
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Α
 ρθρο 26
Συνδιαλλαγη και επÝλυση διαφορων σε εθνικÞ επÝπεδο
Με την επιφυλαξη:
α) οποιασδηποτε δρÀσησ την οποÝα µπορεÝ να αναλÀβει η
Επιτροπη η Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ δυνÀµει τησ συνθηκησ¯
β) των δικαιωµÀτων του προσωπου που επικαλεÝται τη
διαδικασÝα των σηµεÝων 3 και 4, των ενδιαφερÞµενων
οργανισµων η οποιουδηποτε Àλλου προσωπου κατÀ
την ισχυουσα εθνικη νοµοθεσÝα, εκτÞσ εÀν Ûχει συναφθεÝ συµφωνÝα για την επÝλυση των µεταξυ τουσ διαφορων¯
γ) του Àρθρου 10 παρÀγραφοσ 2 µε το οποÝο επιτρÛπεται
στισ εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ να τροποποιουν τουσ
Þρουσ των συµβÀσεων µε τουσ συνδροµητÛσ,
τÝθενται στη διÀθεση των ενδιαφεροµÛνων οι ακÞλουθεσ
διαδικασÝεσ:
1) Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι κÀθε µÛροσ, συµπεριλαµβανοµÛνων, παραδεÝγµατοσ χÀριν, χρηστων, παρÞχων υπηρεσιων, καταναλωτων η Àλλων οργανισµων, το
οποÝο Ûχει διαφορÀ µε οργανισµÞ παρÛχοντα σταθερÀ
δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα η/και σταθερÛσ δηµÞσιεσ
τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ σχετικÀ µε εικαζÞµενη παρÀβαση των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, Ûχει δικαÝωµα προσφυγησ στην εθνικη κανονιστικη αρχη η σε Àλλο
ανεξÀρτητο φορÛα. Για τη δÝκαιη, διαφανη και Ûγκαιρη
επÝλυση των διαφορων αυτων, θεσπÝζονται ευπρÞσιτεσ
και καταρχην µη δαπανηρÛσ διαδικασÝεσ σε εθνικÞ
επÝπεδο. Οι εν λÞγω διαδικασÝεσ εφαρµÞζονται, ιδÝωσ,
Þταν οι χρηστεσ Ûχουν διαφορÀ µε οργανισµÞ σχετικÀ
µε τουσ τηλεφωνικουσ λογαριασµουσ τουσ, η σχετικÀ µε
τουσ Þρουσ και τισ προυMποθÛσεισ βÀσει των οποÝων
παρÛχεται η τηλεφωνικη υπηρεσÝα.
Οι οργανωσεισ που αντιπροσωπευουν συµφÛροντα
χρηστων η/και καταναλωτων, µπορουν να εφιστουν την
προσοχη τησ εθνικησ κανονιστικησ αρχησ η Àλλου ανεξÀρτητου φορÛα σε περιπτωσεισ Þπου οι Þροι και προυMποθÛσεισ υπÞ τουσ οποÝουσ παρÛχεται τηλεφωνικη υπηρεσÝα θεωρουνται ωσ µη ικανοποιητικοÝ για τουσ χρηστεσ.
2) Οταν στη διαφορÀ ενÛχονται οργανισµοÝ απÞ περισσÞτερα του ενÞσ κρÀτη µÛλη, Ûνασ χρηστησ η Ûνασ οργανισµÞσ µπορεÝ να κινησει τη διαδικασÝα συνδιαλλαγησ
που προβλÛπεται στα σηµεÝα 3 και 4, µÛσω γραπτησ
κοινοποÝησησ στην εθνικη κανονιστικη αρχη και την
Επιτροπη. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν επÝσησ να επιτρÛπουν στην εθνικη κανονιστικη αρχη τουσ να κινησει τη
διαδικασÝα συνδιαλλαγησ.
3) Οταν η εθνικη κανονιστικη αρχη η η Επιτροπη διαπιστωνει Þτι συντρÛχουν λÞγοι για περαιτÛρω εξÛταση,
Ûπειτα απÞ κοινοποÝηση βÀσει του σηµεÝου 2, µπορεÝ να
παραπÛµπει το ζητηµα στον πρÞεδρο τησ επιτροπησ
ΟΝΡ.
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4) Στισ περιπτωσεισ του σηµεÝου 3, ο πρÞεδροσ τησ επιτροπησ ΟΝΡ κινεÝ την ακÞλουθη διαδικασÝα εÀν κρÝνει
Þτι Ûχουν εξαντληθεÝ Þλα τα ευλογα µÛσα σε εθνικÞ
επÝπεδο:
— ο πρÞεδροσ τησ επιτροπησ ΟΝΡ συγκαλεÝ το ταχυτερο οµÀδα εργασÝασ περιλαµβÀνουσα δυο τουλÀχιστον µÛλη τησ επιτροπησ ΟΝΡ και Ûναν αντιπρÞσωπο των οικεÝων εθνικων κανονιστικων αρχων, και
τον πρÞεδρο τησ επιτροπησ ΟΝΡ η Àλλο υπÀλληλο
τησ Επιτροπησ, οριζÞµενο απÞ αυτÞν. Η οµÀδα
εργασÝασ, τησ οποÝασ προεδρευει ο αντιπρÞσωποσ
τησ Επιτροπησ, συνÛρχεται κανονικÀ εντÞσ δÛκα
ηµερων απÞ τη συγκληση τησ. Ο πρÞεδροσ τησ
οµÀδασ εργασÝασ µπορεÝ να αποφασÝσει, κατÞπιν
προτÀσεωσ οποιουδηποτε µÛλουσ τησ, να προσκαλÛσει Àλλα δυο το πολυ πρÞσωπα ωσ εµπειρογνωµονεσ για παροχη συµβουλων,
— η οµÀδα εργασÝασ παρÛχει τη δυνατÞτητα στον
κινουντα τη διαδικασÝα, τισ εθνικÛσ κανονιστικÛσ
αρχÛσ των ενεχοµÛνων κρατων µελων και τουσ ενεχÞµενουσ οργανισµουσ, να διατυπωσουν τισ απÞψεισ
τουσ, γραπτωσ η προφορικωσ,
— η οµÀδα εργασÝασ επιδιωκει την επÝτευξη συµφωνÝασ µεταξυ των µερων εντÞσ τριων µηνων απÞ την
ηµεροµηνÝα παραλαβησ τησ κοινοποÝησησ που αναφÛρεται στο σηµεÝο 2. Ο πρÞεδροσ τησ επιτροπησ
ΟΝΡ την ενηµερωνει σχετικÀ µε τα αποτελÛσµατα
τησ διαδικασÝασ ωστε να µπορεÝ η τελευταÝα να
εκφρÀσει τισ απÞψεισ τησ.
5) Το µÛροσ που κινεÝ τη διαδικασÝα βαρυνεται µε τισ
δαπÀνεσ τησ συµµετοχησ του σ’ αυτην.

Α
 ρθρο 27
Αναστολη ορισµÛνων υποχρεωσεων
1. Οι χορηγουµενεσ αναστολÛσ σε σχÛση µε τα Àρθρα 12
και 13 τησ οδηγÝασ 95/62/ΕΚ παραµÛνουν αµετÀβλητεσ
αναφορικÀ µε τα Àρθρα 17 και 18 τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2. Η αναστολη των υποχρεωσεων του Àρθρου 15 παρÀγραφοσ 4 µπορεÝ να ζητηθεÝ Þταν το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ
µÛλοσ µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι αυτÛσ θα επÛβαλαν υπερβολικη επιβÀρυνση σε ορισµÛνουσ οργανισµουσ η κατηγορÝεσ
οργανισµων. Το κρÀτοσ µÛλοσ ενηµερωνει την Επιτροπη
σχετικÀ µε τουσ λÞγουσ για τουσ οποÝουσ ζητÀ αναστολη,
την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα µπορουν να τηρηθουν οι
απαιτησεισ και τα προβλεπÞµενα µÛτρα προκειµÛνου να
τηρησει την εν λÞγω προθεσµÝα. Η Επιτροπη εξετÀζει το
αÝτηµα, λαµβÀνοντασ υπÞψη τησ την ιδιαÝτερη κατÀσταση
στο εν λÞγω κρÀτοσ µÛλοσ και την ανÀγκη διασφÀλισησ
συνεκτικου ρυθµιστικου περιβÀλλοντοσ σε κοινοτικÞ επÝπεδο και πληροφορεÝ το κρÀτοσ µÛλοσ κατÀ πÞσον θεωρεÝ Þτι
η συγκεκριµÛνη κατÀσταση στο εν λÞγω κρÀτοσ µÛλοσ
δικαιολογεÝ αναστολη και, στην περÝπτωση αυτη, του
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ανακοινωνει την ηµεροµηνÝα µÛχρι τησ οποÝασ δικαιολογεÝται η αναστολη αυτη.

Α
 ρθρο 28
ΤεχνικÛσ προσαρµογÛσ
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3. Η Επιτροπη θεσπÝζει τα σχεδιαζÞµενα µÛτρα Þταν
αυτÀ εÝναι συµφωνα µε τη γνωµη τησ επιτροπησ.
Οταν τα σχεδιαζÞµενα µÛτρα δεν εÝναι συµφωνα µε τη
γνωµη τησ επιτροπησ, η ελλεÝψει γνωµησ, η Επιτροπη υποβÀλλει, χωρÝσ καθυστÛρηση, στο Συµβουλιο πρÞταση σχετικÀ µε τα µÛτρα που πρÛπει να ληφθουν. Το Συµβουλιο
αποφασÝζει µε ειδικη πλειοψηφÝα.

Οι απαιτουµενεσ τροποποιησεισ για την προσαρµογη των
παραρτηµÀτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τησ παρουσασ οδηγÝασ στισ
τεχνολογικÛσ εξελÝξεισ η στισ µεταβολÛσ τησ ζητησησ στην
αγορÀ, καθορÝζονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα του
Àρθρου 30.

Αν το Συµβουλιο δεν αποφανθεÝ εντÞσ τριων µηνων απÞ
την υποβολη τησ πρÞτασησ σ’ αυτÞ, η Επιτροπη θεσπÝζει
τα προτεινÞµενα µÛτρα.

Α
 ρθρο 29

Α
 ρθρο 31

∆ιαδικασÝα συµβουλευτικησ επιτροπησ
1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ την επιτροπη ONP. Η
τελευταÝα συµβουλευεται, ιδÝωσ, τουσ αντιπροσωπουσ των
οργανισµων που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεπικοινωνιακÀ δÝκτυα και διαθÛσιµεσ στο κοινÞ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ, τουσ χρηστεσ, τουσ καταναλωτÛσ και τουσ κατασκευαστÛσ.
2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην εν
λÞγω επιτροπη σχÛδιο των µÛτρων που πρÛπει να ληφθουν.
Η τελευταÝα διατυπωνει τη γνωµη τησ επÝ του σχεδÝου
αυτου µÛσα σε προθεσµÝα που µπορεÝ να ορÝζει ο πρÞεδροσ
ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θÛµατοσ, προβαÝνοντασ, εν ανÀγκη, σε ψηφοφορÝα.

Αναθεωρηση
Η Επιτροπη εξετÀζει τη λειτουργÝα τησ παρουσασ οδηγÝασ
και υποβÀλλει σχετικη Ûκθεση στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο, Þχι αργÞτερα απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου
1999, λαµβÀνοντασ υπÞψη την Ûκθεση για την καθολικη
υπηρεσÝα που θα δηµοσιευσει η Επιτροπη πριν απÞ την
1η ΙανουαρÝου 1998. Η Ûκθεση βασÝζεται, µεταξυ Àλλων,
στισ πληροφορÝεσ που παρÛχουν τα κρÀτη µÛλη στην Επιτροπη και εξετÀζει ιδÝωσ:
— το πεδÝο εφαρµογησ τησ οδηγÝασ, και ιδÝωσ κατÀ πÞσον
εÝναι επιθυµητÞ να εφαρµοστουν οι διατÀξεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ στην κινητη τηλεφωνÝα,

Η γνωµη καταχωρεÝται στα πρακτικÀ¯ επιπλÛον, κÀθε κρÀτοσ µÛλοσ δικαιουται να ζητησει να καταχωρηθεÝ η θÛση
του στα πρακτικÀ.

— τισ διατÀξεισ του κεφαλαÝου ΙΙ υπÞ το φωσ των µεταβολων στισ συνθηκεσ τησ αγορÀσ, τη ζητηση εκ µÛρουσ
των χρηστων και την τεχνολογικη πρÞοδο,

Η Επιτροπη λαµβÀνει ιδιαÝτερα υπÞψη τη γνωµη τησ επιτροπησ και την ενηµερωνει για τον τρÞπο µε τον οποÝο
Ûλαβε υπÞψη τη γνωµη αυτη.

— την τηρηση των υποχρεωσεων που επιβÀλλουν τα Àρθρα 17, 18 και 19 υπÞ το φωσ τησ δηµιουργÝασ ανταγωνισµου.

Α
 ρθρο 30

ΕφÞσον απαιτεÝται, η Ûκθεση µπορεÝ να προτεÝνει περαιτÛρω περιοδικÛσ αναθεωρησεισ.

∆ιαδικασÝα κανονιστικησ επιτροπησ
1. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ του Àρθρου 29, εφαρµÞζεται η
ακÞλουθη διαδικασÝα Þσον αφορÀ τα θÛµατα που καλυπτονται απÞ το Àρθρο 28.
2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην εν
λÞγω επιτροπη σχÛδιο των µÛτρων που πρÛπει να ληφθουν.
Η τελευταÝα διατυπωνει τη γνωµη τησ επÝ του σχεδÝου
αυτου µÛσα σε προθεσµÝα που µπορεÝ να ορÝζει ο πρÞεδροσ
ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θÛµατοσ. Η
γνωµη διατυπωνεται µε την πλειοψηφÝα που προβλÛπει το
Àρθρο 148 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για την Ûκδοση
των αποφÀσεων που καλεÝται να λÀβει το Συµβουλιο βÀσει
προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ. ΚατÀ την ψηφοφορÝα στην
επιτροπη, οι ψηφοι των αντιπροσωπων των κρατων µελων
σταθµÝζονται συµφωνα µε το προαναφερÞµενο Àρθρο. Ο
πρÞεδροσ δεν λαµβÀνει µÛροσ στη ψηφοφορÝα.

Α
 ρθρο 32
ΜεταφορÀ
1. Τα κρÀτη µÛλη θεσπÝζουν τισ απαιτουµενεσ διατÀξεισ
για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα Ûωσ τισ
30 ΙουνÝου 1998. Πληροφορουν αµÛσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
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2. Τα κρÀτη µÛλη ενηµερωνουν την Επιτροπη σχετικÀ µε
τισ βασικÛσ διατÀξεισ εθνικου δικαÝου τισ οποÝεσ θεσπÝζουν
στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.

Εναρξη ισχυοσ

Α
 ρθρο 33

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει εÝκοσι ηµÛρεσ µετÀ
τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

ΚατÀργηση τησ οδηγÝασ 95/62/ΕΚ

Α
 ρθρο 35

Η οδηγÝα 95/62/ΕΚ καταργεÝται απÞ τισ 30 ΙουνÝου 1998, µε
την επιφυλαξη των υποχρεωσεων των κρατων µελων να
εφαρµÞσουν την οδηγÝα αυτη συµφωνα µε το χρονοδιÀγραµµα του παραρτηµατοσ IV.
Οι παραποµπÛσ που γÝνονται προσ την καταργουµενη οδηγÝα θεωρουνται ωσ παραποµπÛσ στην παρουσα οδηγÝα.
Το παρÀρτηµα V περιÛχει πÝνακα αντιστοιχÝασ των Àρθρων
τησ οδηγÝασ 95/62/ΕΚ προσ τα Àρθρα τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Α
 ρθρο 34

ΑποδÛκτεσ
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

ΒρυξÛλλεσ, 26 ΦεβρουαρÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

B. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 14 ΚΑΙ 15 ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1
∆ιευκολυνσεισ που αναφÛρονται στο Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1
α) Τονικη επιλογη η DTMF (πολυσυχνικη λειτουργÝα διπλου τÞνου)
Το σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο υποστηρÝζει τη χρηση τηλεφωνικων συσκευων DTMF για
σηµατοδοσÝα προσ το τηλεφωνικÞ κÛντρο, µε χρηση τÞνων Þπωσ ορÝζονται στο ETSI ETR 207 και
υποστηρÝζει τουσ Ýδιουσ τÞνουσ για σηµατοδοσÝα µÛσω του δικτυου απÞ Àκρου εισ Àκρον, τÞσο εντÞσ ενÞσ
κρÀτουσ µÛλουσ Þσο και µεταξυ κρατων µελων.
β) Επιλεκτικη φραγη κλησεων για εξερχÞµενεσ κλησεισ
Η διευκÞλυνση µε την οποÝα ο συνδροµητησ µπορεÝ, κατÞπιν αιτησεωσ στον πÀροχο τησ τηλεφωνικησ
υπηρεσÝασ, να προβαÝνει σε φραγη εξερχÞµενων κλησεων καθορισµÛνου τυπου η καθορισµÛνων τυπων
αριθµων.

ΜΕΡΟΣ 2
ΚατÀλογοσ διευκολυνσεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 1
α) Αναγνωριση καλουσασ γραµµησ
Ο αριθµÞσ του καλουντοσ εµφανÝζεται στον καλουµενο πριν απÞ την αποκατÀσταση τησ κλησησ.
Η διευκÞλυνση αυτη πρÛπει να παρÛχεται συµφωνα µε τη σχετικη νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα
97/66/ΕΚ.
β) ∆ιεπιλογη εισÞδου (η διευκολυνσεισ αντÝστοιχησ λειτουργικÞτητασ)
Η δυνατÞτητα απευθεÝασ κλησησ των χρηστων συνδροµητικου τηλεφωνικου κÛντρου (PBY) η παρÞµοιου
ιδιωτικου συστηµατοσ απÞ το σταθερÞ δηµÞσιο τηλεφωνικÞ δÝκτυο χωρÝσ παρÛµβαση του τηλεφωνητη του
RBX.
γ) Προωθηση κλησεων
ΠεραιτÛρω διαβÝβαση εισερχÞµενησ κλησησ σε Àλλο προορισµÞ στο Ýδιο η σε Àλλο κρÀτοσ µÛλοσ (π.χ. σε
περÝπτωση µη απÀντησησ, κατειληµµÛνησ γραµµησ η σε οιεσδηποτε συνθηκεσ).
Η διευκÞλυνση αυτη πρÛπει να παρÛχεται συµφωνα µε τη σχετικη νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα
97/66/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 3
ΚατÀλογοσ υπηρεσιων και διευκολυνσεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 15 παρÀγραφοσ 2
α) ΠρÞσβαση, σε υπηρεσÝεσ «πρÀσινων αριθµων»/ατελων κλησεων, σε κοινοτικη κλÝµακα
Οι υπηρεσÝεσ αυτÛσ, ποικιλοτρÞπωσ γνωστÛσ ωσ πρÀσινοι αριθµοÝ η ωσ υπηρεσÝεσ ατελων κλησεων,
αφορουν υπηρεσÝεσ για τισ οποÝεσ ο καλων συνδÛεται ατελωσ µε τον αντÝστοιχο αριθµÞ.
β) ΥπηρεσÝεσ επιµερισµÛνου κÞστουσ
Οι υπηρεσÝεσ αυτÛσ αφορουν υπηρεσÝεσ επιλογησ Þπου ο καλων καταβÀλλει µÛροσ µÞνον του κÞστουσ
κλησησ του καλουµενου αριθµου.
γ) ΥπηρεσÝεσ πρÞσθετου τÛλουσ/υπηρεσÝεσ επιµεριζοµÛνων εσÞδων σε κοινοτικη κλÝµακα
ΠρÞκειται για διευκÞλυνση κατÀ την οποÝα το τÛλοσ για χρηση υπηρεσÝασ που παρÛχεται µÛσω τηλεπικοινωνιακου δικτυου συνδυÀζεται µε το τÛλοσ κλησεωσ.
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δ) Αναγνωριση καλουσασ γραµµησ σε κοινοτικη κλÝµακα
Ο αριθµÞσ του καλουντοσ εµφανÝζεται στον καλουµενο πριν απÞ την αποκατÀσταση τησ κλησησ.
Η διευκÞλυνση αυτη πρÛπει να παρÛχεται συµφωνα µε τη σχετικη νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα
97/66/ΕΚ.
ε) ΠρÞσβαση σε υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη σε Àλλα κρÀτη µÛλη
Οι χρηστεσ σε Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορουν να καλουν τισ υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη ενÞσ Àλλου κρÀτουσ
µÛλουσ.
στ) ΠρÞσβαση σε υπηρεσÝεσ πληροφοριων καταλÞγου σε Àλλα κρÀτη µÛλη
Οι χρηστεσ σε Ûνα κρÀτοσ µÛλοσ µπορουν να καλουν την υπηρεσÝα πληροφοριων καταλÞγου Àλλου
κρÀτουσ µÛλουσ.
Η διευκÞλυνση αυτη πρÛπει να παρÛχεται συµφωνα µε τη σχετικη νοµοθεσÝα περÝ προστασÝασ των
δεδοµÛνων προσωπικου χαρακτηρα και τησ ιδιωτικησ ζωησ, Þπωσ η οδηγÝα 95/46/ΕΚ και η οδηγÝα
97/66/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΡΟΣ 1
ΠληροφορÝεσ που πρÛπει να παρÛχονται στην εθνικη κανονιστικη αρχη συµφωνα µε το Àρθρο 11
παρÀγραφοσ 2
ΤεχνικÀ χαρακτηριστικÀ διεπαφων δικτυου
Απαιτουνται τεχνικÀ χαρακτηριστικÀ διεπαφων στα συνηθη παρεχÞµενα σηµεÝα απÞληξησ δικτυου, συµπεριλαµβανοµÛνων, κατÀ περÝπτωση, παραποµπων σε συναφη εθνικÀ η/και διεθνη πρÞτυπα η συστÀσεισ:
— για αναλογικÀ η/και ψηφιακÀ δÝκτυα:
α) διεπαφη µονησ γραµµησ¯
β) διεπαφÛσ πολλαπλων γραµµων¯
γ) διεπαφÛσ διεπιλογησ εισÞδου (DDI)¯
δ) Àλλεσ, συνηθωσ παρεχÞµενεσ, διεπαφÛσ¯
— για το ψηφιακÞ δÝκτυο ενοποιηµÛνων υπηρεσιων (ISDN) (Þπου παρÛχεται):
α) προδιαγραφη διεπαφων βασικου και πρωτευοντοσ ρυθµου στα σηµεÝα αναφορÀσ S/T, συµπεριλαµβανοµÛνου του πρωτοκÞλλου σηµατοδοσÝασ¯
β) στοιχεÝα σχετικÀ µε τισ κοµιστικÛσ υπηρεσÝεσ που Ûχουν ικανÞτητα παροχησ υπηρεσιων φωνητικησ
τηλεφωνÝασ¯
γ) Àλλεσ, συνηθωσ παρεχÞµενεσ, διεπαφÛσ¯
— για οποιεσδηποτε Àλλεσ, συνηθωσ παρεχÞµενεσ διεπαφÛσ.
ΕκτÞσ απÞ τισ ανωτÛρω πληροφορÝεσ που πρÛπει να υποβÀλλονται τακτικÀ στισ εθνικÛσ κανονιστικÛσ αρχÛσ,
Þπωσ ορÝζεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 2, Þλοι οι οργανισµοÝ που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ
δÝκτυα οφεÝλουν να ενηµερωνουν, χωρÝσ αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση, την εθνικη κανονιστικη αρχη τουσ
σχετικÀ µε οποιαδηποτε ειδικÀ χαρακτηριστικÀ του δικτυου τα οποÝα ενδÛχεται να επηρεÀσουν την οµαλη
λειτουργÝα του τερµατικου εξοπλισµου.
Η εθνικη κανονιστικη αρχη διαθÛτει, κατÞπιν αιτησεωσ, τισ εν λÞγω πληροφορÝεσ στουσ προµηθευτÛσ
τερµατικου εξοπλισµου.

ΜΕΡΟΣ 2
ΠληροφορÝεσ που πρÛπει να δηµοσιευονται συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 3
ΣηµεÝωση:
Η εθνικη κανονιστικη αρχη εÝναι υπευθυνη για την εξασφÀλιση τησ δηµοσÝευσησ των πληροφοριων του
παρÞντοσ παραρτηµατοσ, συµφωνα µε το Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 3. ΕναπÞκειται στην εθνικη κανονιστικη αρχη
να αποφασÝσει ποιεσ πληροφορÝεσ δηµοσιευονται απÞ τουσ οργανισµουσ που παρÛχουν τηλεπικοινωνιακÀ
δÝκτυα η/και διαθÛσιµεσ στο κοινÞ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ, και ποιεσ απÞ την Ýδια την εθνικη κανονιστικη
αρχη.
1.

Ονοµα(-τα) και διευθυνση(-σεισ) του η των οργανισµων
ΕπωνυµÝα και διευθυνση τησ Ûδρασ των οργανισµων που παρÛχουν σταθερÀ δηµÞσια τηλεφωνικÀ δÝκτυα
η/και διαθÛσιµεσ στο κοινÞ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ.

2.

ΠροσφερÞµενεσ τηλεφωνικÛσ υπηρεσÝεσ

2.1

Εκταση των βασικων υπηρεσιων
Περιγραφη των προσφερÞµενων βασικων τηλεφωνικων υπηρεσιων, µε περιγραφη Þλων των στοιχεÝων που
περιλαµβÀνονται στο τÛλοσ συνδεσησ και το περιοδικÞ τÛλοσ µÝσθωσησ (π.χ. υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη,
τηλεφωνικοÝ κατÀλογοι, υπηρεσÝεσ καταλÞγου, επιλεκτικη φραγη κλησεων, αναλυτικη χρÛωση, συντηρηση
κ.λπ.).
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Περιγραφη των προαιρετικων διευκολυνσεων και χαρακτηριστικων λειτουργÝασ τησ τηλεφωνικησ υπηρεσÝασ που χρεωνονται ανεξÀρτητα απÞ τη βασικη προσφερÞµενη υπηρεσÝα, συµπεριλαµβανοµÛνησ, κατÀ
περÝπτωση, αναφορÀσ στα αντÝστοιχα τεχνικÀ πρÞτυπα η προδιαγραφÛσ µε τισ οποÝεσ συµµορφουνται.
2.2 ΤιµολÞγια
Καλυπτουν την πρÞσβαση, Þλα τα τÛλη χρησησ, τη συντηρηση, και περιλαµβÀνουν λεπτοµÛρειεσ για τυχÞν
δυνατÞτητεσ Ûκπτωσησ και για ειδικÀ και στοχοθετηµÛνα τιµολογιακÀ προγρÀµµατα.
2.3 Πολιτικη αποζηµιωσεων/επιστροφησ καταβληθÛντων
ΠεριλαµβÀνει συγκεκριµÛνα στοιχεÝα για τα τυχÞν προσφερÞµενα προγρÀµµατα αποζηµιωσεων/επιστροφησ καταβληθÛντων.
2.4 Τυποι τησ προσφερÞµενησ υπηρεσÝασ συντηρησησ
2.5 ΤυποποιηµÛνοι Þροι συµβÀσεων
ΠεριλαµβÀνουν, εÀν υπÀρχει, την ελÀχιστη συµβατικη περÝοδο.
3.

ΠρουMποθÛσεισ προσÀρτησησ τερµατικου εξοπλισµου
Πληρησ επισκÞπηση των απαιτησεων σχετικÀ µε τον τερµατικÞ εξοπλισµÞ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ των
οδηγιων 91/263/ΕΟΚ η 93/97/ΕΟΚ(1), συµπεριλαµβανοµÛνων, κατÀ περÝπτωση, των Þρων σχετικÀ µε τισ
καλωδιωσεισ στισ εγκαταστÀσεισ του πελÀτη και τη θÛση του σηµεÝου απÞληξησ του δικτυου.

4.

ΠεριορισµοÝ στην πρÞσβαση και τη χρηση
Ολοι οι περιορισµοÝ πρÞσβασησ και χρησησ που επιβÀλλονται συµφωνα µε τισ απαιτησεισ του
Àρθρου 13.

(1) ΕΕ L 290 τησ 24.11.1993, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12

∆εÝκτησ (1)

ΟρισµÞσ

ΜÛθοδοσ µÛτρησησ

χρÞνοσ παροχησ για αρχικη
συνδεση

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

συχνÞτητα βλαβων ανÀ συνδεση

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρÞνοσ αποκατÀστασησ βλαβων

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

ποσοστÞ αποτυχÝασ κλησεων

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρÞνοσ αποκατÀστασησ κλησησ

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρÞνοσ απÞκρισησ για υπηρεσÝεσ

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρÞνοσ απÞκρισησ για υπηρεσÝασ
καταλÞγου

Þπωσ στισ υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη

Þπωσ στισ υπηρεσÝεσ τηλεφωνητη

ποσοστÞ των κοινοχρηστων
τηλεφωνων (κερµατοδÛκτεσ και
καρτοδÛκτεσ) σε κατÀσταση
λειτουργÝασ

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

ορθÞτητα χρÛωσησ

(2)

(2)

(1) Ο δεÝκτεσ επιτρÛπουν την ανÀλυση των επιδÞσεων σε περιφερειακÞ επÝπεδο [δηλαδη Þχι κατωτερο του επιπÛδου αριθ. 2 τησ
ονοµατολογÝασ των Στατιστικων Εδαφικων ΜονÀδων (NUTS) που ορÝζονται απÞ την Eurostat].
(2) ΟρθÞτητα χρÛωσησ. Εωσ Þτου αποφασισθουν, σε ευρωπαϊκÞ επÝπεδο, κοινÞσ ορισµÞσ και κοινη µÛθοδοσ µετρησεων,
χρησιµοποιουνται εθνικοÝ ορισµοÝ και µÛθοδοι µετρησεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33
ΗµεροµηνÝα µÛχρι την οποÝα τα κρÀτη µÛλη οφεÝλουν να λÀβουν τα απαιτουµενα
µÛτρα προκειµÛνου να συµµορφωθουν µε την οδηγÝα 95/62/ΕΚ

13 ∆εκεµβρÝου 1996
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Α
 ρθρο τησ
οδηγÝασ
95/62/ΕΚ

ΑντικεÝµενο

Α
 ρθρο τησ
παρουσασ
οδηγÝασ

1

ΠεδÝο εφαρµογησ και σκοπÞσ

1

2

ΟρισµοÝ

2

∆ιαθεσιµÞτητα τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων

3

Οικονοµικη προσιτÞτητα

4

3

Παροχη υπηρεσιων, συνδεση τερµατικου εξοπλισµου και χρηση του
δικτυου

5 και 9

4

∆ηµοσÝευση πληροφοριων και πρÞσβαση σε αυτÛσ

11

5

ΠοιÞτητα υπηρεσÝασ

12

6

Οροι τερµατισµου τησ παροχησ των προσφεροµÛνων υπηρεσιων

22

7

ΣυµβÀσεισ µε χρηστεσ

10

8

ΠαρÛκκλιση απÞ δηµοσιευµÛνουσ Þρουσ

23

9

Παροχη πρÞσθετων διευκολυνσεων

15

10

Ειδικη πρÞσβαση στο δÝκτυο

16

11

∆ιασυνδεση

—

12

ΑρχÛσ τιµολÞγησησ

17

13

ΑρχÛσ κοστολÞγησησ

18

14

Εκπτωσεισ και Àλλεσ ειδικÛσ τιµολογιακÛσ διατÀξεισ

19

15

Αναλυτικη χρÛωση και Àλλεσ διευκολυνσεισ

14

16

ΥπηρεσÝεσ καταλÞγου

6

17

ΚοινÞχρηστα τηλÛφωνα

7

18

ΠροπληρωµÛνεσ τηλεφωνικÛσ κÀρτεσ

19

ΕιδικÀ µÛτρα για χρηστεσ µε ειδικÛσ ανÀγκεσ και χρηστεσ µε ειδικÛσ κοινωνικÛσ ανÀγκεσ
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ΠροδιαγραφÛσ πρÞσβασησ στο δÝκτυο, συµπεριλαµβανοµÛιησ τησ υποδοχησ
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ΑριθµοδÞτηση

—
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Οροι πρÞσβασησ και χρησησ, βασικÛσ απαιτησεισ
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Μη εξÞφληση λογαριασµων

21

24

ΤεχνικÀ πρÞτυπα

—

—
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ΤεχνικÛσ προσαρµογÛσ
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∆ιαδικασÝα συµβουλευτικησ επιτροπησ
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∆ιαδικασÝα ρυθµιστικησ επιτροπησ
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Αναθεωρηση
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ΑποδÛκτεσ
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