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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο

για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Οδηγία πλαίσιο)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 OJ C 365 E, 19.12.2000, σ. 198.
2 ΕΕ C 123, 25.4.2001, σ. 56.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της      (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της     (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες επέτυχε να δηµιουργήσει συνθήκες

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών κατά τη µετάβαση από

µονοπωλιακό περιβάλλον σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισµού.

(2) Στις 10 Νοεµβρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο

Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών

µε τίτλο «Για ένα νέο πλαίσιο για τις υποδοµές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς

υπηρεσίες � Ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999». Στην εν λόγω ανακοίνωση, η

Επιτροπή επανεξέτασε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, βάσει της

υποχρέωσής της σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 90/387/EΟΚ του Συµβουλίου, της

28ης Ιουνίου 1990, για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της εφαρµογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open

Network Provision � ΟΝΡ) 1. Παρουσίασε επίσης σειρά προτάσεων πολιτικής για ένα νέο

κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά µε τις υποδοµές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις

συναφείς υπηρεσίες προς δηµόσια διαβούλευση.

(3) Στις 26 Απριλίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο

Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών

για τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την ανασκόπηση των

επικοινωνιών για το 1999 και κατευθύνσεις για το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Στην

ανακοίνωση συνοψίζεται η δηµόσια διαβούλευση και καθορίζονται ορισµένοι βασικοί

προσανατολισµοί για τον σχεδιασµό ενός νέου πλαισίου για τις υποδοµές των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και τις συναφείς υπηρεσίες.

                                                
1 ΕΕ L 192, 24.7.1990, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/51/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 295, 29.10.1997, σ. 23).
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(4) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβώνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, υπογράµµισε το

δυναµικό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και δηµιουργίας απασχόλησης που εµπεριέχει η

στροφή προς µια ψηφιακή οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σηµασία,

για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες, της πρόσβασης σε φθηνή, παγκόσµιας

κλάσης, υποδοµή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσµα υπηρεσιών.

(5) Η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των µέσων επικοινωνίας και της

τεχνολογίας των πληροφοριών σηµαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες µετάδοσης θα

πρέπει να διέπονται από ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο

αποτελείται από την παρούσα οδηγία και από τέσσερις ειδικές οδηγίες: οδηγία 2001/.../ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της        , για την αδειοδότηση δικτύων

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) 1, οδηγία

2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της        , σχετικά µε την

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και για την

διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)2, οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της         , για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα

των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την

καθολική υπηρεσία) 3, οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της        , για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την

προστασία δεδοµένων) 4 (εφεξής αποκαλούµενες «ειδικές οδηγίες»). Είναι απαραίτητο να

διαχωριστεί η ρύθµιση της µετάδοσης από τη ρύθµιση του περιεχοµένου. Το πλαίσιο αυτό

δεν καλύπτει, εποµένως, το περιεχόµενο υπηρεσιών που παρέχονται µέσω δικτύων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

όπως το ραδιοτηλεοπτικά εκπεµπόµενο περιεχόµενο, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και

ορισµένες

                                                
1 Βλ. σ. � της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
2 Βλ. σ. � της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
3 Βλ. σ. � της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
4 Βλ. σ. � της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και, για τον λόγο αυτό, δεν συνιστά εµπόδιο για

µέτρα που λαµβάνονται, σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, σχετικά µε τις εν λόγω υπηρεσίες,

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, µε σκοπό την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής

πολυµορφίας και τη διασφάλιση της υπεράσπισης του πλουραλισµού των µέσων

ενηµέρωσης. Το περιεχόµενο των τηλεοπτικών προγραµµάτων καλύπτεται από την οδηγία

89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την

άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 1. Η διάκριση µεταξύ της ρύθµισης της µετάδοσης και

της ρύθµισης του περιεχοµένου δεν εµποδίζει να λαµβάνονται υπόψη οι δεσµοί που υπάρχουν

µεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση του πλουραλισµού των µέσων ενηµέρωσης,

της πολιτισµικής πολυµορφίας και της προστασίας του καταναλωτή.

(6) Η πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και η κανονιστική ρύθµιση του περιεχοµένου

ακολουθούν στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ο

πλουραλισµός των µέσων ενηµέρωσης, η πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία, η

κοινωνική ένταξη, η προστασία του καταναλωτή και η προστασία των ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική

πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα» και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 6ης

Ιουνίου 2000 τα οποία επικροτούν αυτή την ανακοίνωση, καθορίζουν τις κυριότερες δράσεις

που πρέπει να αναληφθούν από την Κοινότητα για την εφαρµογή της πολιτικής της στον

οπτικοακουστικό τοµέα.

(7) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών δεν θίγουν τη δυνατότητα κάθε

κράτους µέλους να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των ουσιαστικών

συµφερόντων του στον τοµέα της ασφάλειας και για την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και

ασφάλειας, καθώς και για να διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων,

συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης, από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, ειδικών και

αναλογικών υποχρεώσεων που ισχύουν για τους παρέχοντες υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών.

                                                
1 ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L202, 30.7.1997, σ. 60).
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(8) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τον εξοπλισµό που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου

1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την

αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών 1, καλύπτει όµως τον εξοπλισµό

ευρείας κατανάλωσης που χρησιµοποιείται για τη ψηφιακή τηλεόραση. Είναι σηµαντικό για

τις κανονιστικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης

δικτύων και των κατασκευαστών τερµατικού εξοπλισµού, µε στόχο να διευκολύνεται η

πρόσβαση των µειονεκτούντων χρηστών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(9) Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτονται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου,

στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο) 2.

(10) Ο ορισµός της «υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών» στο άρθρο 1 της οδηγίας

98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για

την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 3,

καλύπτει ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται επί γραµµής. Oι

περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας επειδή δεν έγκεινται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα

ηλεκτρονικών επικοινωνιών· οι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. H ίδια επιχείρηση, παραδείγµατος χάριν

ένας πάροχος  υπηρεσίας ∆ιαδικτύου, µπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα µια υπηρεσία

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο, και υπηρεσίες που δεν

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, όπως η παροχή περιεχοµένου WEB.

                                                
1 ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10.
2 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
3 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ

(ΕΕ L 217, 5.8.1998, σ. 18).
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(11) Σύµφωνα µε την αρχή του διαχωρισµού κανονιστικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, τα

κράτη µέλη θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία της εθνικής κανονιστικής αρχής ή

αρχών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αµεροληψία των αποφάσεών τους. Αυτή η απαίτηση

ανεξαρτησίας εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της θεσµικής αυτονοµίας και των

συνταγµατικών υποχρεώσεων των κρατών µελών, ή της αρχής της ουδετερότητας όσον

αφορά τους κανόνες των κρατών µελών που διέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, που ορίζεται

στο άρθρο 295 της συνθήκης. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν όλους

τους απαραίτητους πόρους, όσον αφορά το προσωπικό, την εµπειρία και τα οικονοµικά µέσα,

για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους.

(12) Κάθε µέρος που υπόκειται σε απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, θα πρέπει να έχει

δικαίωµα προσφυγής ενώπιον οργάνου το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από τα εµπλεκόµενα

µέρη. Η εν λόγω διαδικασία προσφυγής δεν θίγει τα δικαιώµατα νοµικών οντοτήτων ή

φυσικών προσώπων βάσει του εθνικού δικαίου.

(13) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές χρειάζεται να συγκεντρώνουν πληροφορίες από συντελεστές

της αγοράς προκειµένου να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στα καθήκοντά τους. Τέτοιου

είδους πληροφορίες µπορεί επίσης να χρειασθεί να συλλέγονται για λογαριασµό της

Επιτροπής, προκειµένου αυτή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του κοινοτικού

δικαίου. Τα αιτήµατα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να µην επιβάλλουν

υπέρµετρα βάρη στις επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι εθνικές κανονιστικές

αρχές θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στο κοινό, εκτός εάν πρόκειται για εµπιστευτικές

πληροφορίες δυνάµει των εθνικών κανόνων για την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

και εάν υπόκεινται στο κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο περί επιχειρηµατικού απορρήτου.

(14) Πληροφορίες που κρίνονται εµπιστευτικές από µια εθνική κανονιστική αρχή, σύµφωνα µε

τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες περί επιχειρηµατικού απορρήτου, είναι δυνατόν να

ανταλλάσσονται µε την Επιτροπή και άλλες εθνικές κανονιστικές αρχές, µόνον εφόσον αυτή

η ανταλλαγή είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας

οδηγίας και των ειδικών οδηγιών. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες θα πρέπει να

περιορίζονται σε ό,τι ενδείκνυται και αναλογεί στους σκοπούς µιας τέτοιας ανταλλαγής.
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(15) Είναι σηµαντικό οι εθνικές κανονιστικές αρχές να διαβουλεύονται µε όλα τα ενδιαφερόµενα

µέρη επί των προτεινόµενων αποφάσεων και να λαµβάνουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις

τους πριν να λάβουν τελική απόφαση. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις που

λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά ή σε

άλλους στόχους της συνθήκης, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να

ανακοινώνουν ορισµένα σχέδια αποφάσεων στην Επιτροπή και στις άλλες εθνικές

κανονιστικές αρχές προκειµένου να τους παρέχεται η ευκαιρία να υποβάλλουν τις

παρατηρήσεις τους. Είναι σκόπιµο οι εθνικές κανονιστικές αρχές να διαβουλεύονται µε τα

ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε όλα τα σχέδια µέτρων που µπορούν να έχουν σηµαντική

επίπτωση στην κοινότητα των φορέων ή των χρηστών. Στην περίπτωση µέτρων για τα οποία

απαιτείται διαβούλευση µε την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη, τα µέτρα αυτά λαµβάνουν

κυρίως τη µορφή γενικών αποφάσεων. Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζονται οι

διαδικασίες του άρθρου 6, ορίζονται στην παρούσα οδηγία και στις ειδικές οδηγίες.

Η διαδικασία αυτή δεν θίγει τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία

98/34/ΕΟΚ και την εξουσία της Επιτροπής δυνάµει της συνθήκης όσον αφορά τις παραβάσεις

του κοινοτικού δικαίου.

(16) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν ένα εναρµονισµένο σύνολο στόχων

και αρχών επί των οποίων να στηρίζονται και θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να συντονίζουν

τις δράσεις τους µε τις κανονιστικές αρχές άλλων κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή των

καθηκόντων τους εντός του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου.

(17) Οι δραστηριότητες των εθνικών κανονιστικών αρχών που ορίζονται δυνάµει της παρούσας

οδηγίας και των ειδικών οδηγιών, συµβάλλουν στην εκπλήρωση ευρύτερων πολιτικών στους

τοµείς του πολιτισµού, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και

της χωροταξίας.

(18) Η απαίτηση σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές

αρχές λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το επιθυµητό της τεχνολογικής ουδετερότητας των

κανονιστικών ρυθµίσεων, δηλαδή ότι, µε τις ρυθµίσεις ούτε επιβάλλεται ούτε ευνοείται η

χρησιµοποίηση συγκεκριµένου είδους τεχνολογίας, δεν αποκλείει τη λήψη ανάλογης

µέριµνας για την προώθηση ορισµένων ειδικών υπηρεσιών, οσάκις αυτό δικαιολογείται,

παραδείγµατος χάριν ψηφιακή τηλεόραση, ως µέσο για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας

του φάσµατος.
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(19) Οι ραδιοσυχνότητες είναι βασικό στοιχείο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ραδιοεπικοινωνιακής βάσης και, στο µέτρο που σχετίζεται µε τις εν λόγω υπηρεσίες, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να τις κατανέµουν και να τις παραχωρούν σύµφωνα µε

εναρµονισµένο σύνολο στόχων και αρχών που διέπουν τη δράση τους και βάσει

αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη τα

δηµοκρατικά, κοινωνικά, γλωσσικά και πολιτισµικά συµφέροντα που συνδέονται µε τη

χρήση των συχνοτήτων. Είναι σηµαντικό η διαχείριση της κατανοµής και της παραχώρησης

των ραδιοσυχνοτήτων, να πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Η µεταφορά

ραδιοσυχνοτήτων µπορεί να αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο αύξησης της αποδοτικής χρήσης

του φάσµατος, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ρήτρες διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος,

ιδίως της ανάγκης εξασφάλισης της διαφάνειας και της κανονιστικής εποπτείας της

µεταφοράς αυτής. Η απόφαση αριθ. .../2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της        , σχετικά µε κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσµατος στην

Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσµατος) 1, δηµιουργεί ένα πλαίσιο για την εναρµόνιση των

ραδιοσυχνοτήτων, και κάθε ενέργεια στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να

στοχεύει στη διευκόλυνση των εργασιών που πραγµατοποιούνται δυνάµει της εν λόγω

απόφασης.

(20) Η πρόσβαση σε πόρους αριθµοδότησης βάσει διαφανών, αντικειµενικών και αµερόληπτων

κριτηρίων, είναι απαραίτητη για τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων στον τοµέα των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαχείριση όλων των εθνικών σχεδίων αριθµοδότησης θα

πρέπει να πραγµατοποιείται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των

κωδίκων σηµείων που χρησιµοποιούνται στη διευθυνσιοδότηση δικτύου. Στις περιπτώσεις

κατά τις οποίες παρουσιάζεται ανάγκη εναρµόνισης των πόρων αριθµοδότησης στην

Κοινότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, η Επιτροπή,

χρησιµοποιώντας τις εκτελεστικές της εξουσίες, δύναται να λαµβάνει τεχνικά εκτελεστικά

µέτρα. Όπου είναι σκόπιµο να διασφαλίζεται η πλήρης και γενική διαλειτουργικότητα των

υπηρεσιών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να συντονίζουν τις εθνικές τους θέσεις µε τη συνθήκη,

στους κόλπους των διεθνών οργανισµών και φόρουµ, όπου λαµβάνονται οι σχετικές µε την

αριθµοδότηση αποφάσεις. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θεσπίζουν, για τις εθνικές

κανονιστικές αρχές, νέα πεδία ευθύνης στον τοµέα της ονοµατοδοσίας και

διευθυνσιοδότησης στα πλαίσια του ∆ιαδικτύου.

                                                
1 ΕΕ L
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(21) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν, µεταξύ άλλων, διαδικασίες ανταγωνιστικής ή

συγκριτικής επιλογής για την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων καθώς και αριθµών µε µεγάλη

οικονοµική αξία. Για τη διαχείριση των εν λόγω καθεστώτων, οι εθνικές κανονιστικές αρχές

θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το άρθρο 7.

(22) Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι υπάρχουν διαδικασίες για την παροχή δικαιωµάτων

εγκατάστασης ευκολιών, οι οποίες είναι έγκαιρες, αµερόληπτες και διαφανείς ώστε να

εγγυώνται όρους θεµιτού και αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει

τις εθνικές διατάξεις που διέπουν την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτων, τη συνήθη

άσκηση των δικαιωµάτων κυριότητας, τη συνήθη χρήση της δηµόσιας περιουσίας, ή την αρχή

της ουδετερότητας όσον αφορά τους ισχύοντες στα κράτη µέλη κανόνες, οι οποίοι διέπουν το

καθεστώς κυριότητας.

(23) Η από κοινού χρήση ευκολιών µπορεί να είναι επωφελής για λόγους χωροταξικούς, δηµόσιας

υγείας ή περιβάλλοντος, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές

µε βάση εθελοντικές συµφωνίες. Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις στερούνται πρόσβασης

σε βιώσιµες εναλλακτικές επιλογές, η υποχρεωτική από κοινού χρήση ευκολιών ή

περιουσιακών στοιχείων µπορεί να είναι σκόπιµη. Μεταξύ άλλων καλύπτει: την από κοινού

χρήση υλικής συνεγκατάστασης και αγωγών, κτιρίων, ιστών, κεραιών ή συστηµάτων

κεραιών. Η υποχρεωτική από κοινού χρήση ευκολιών ή περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει

να επιβάλλεται στις επιχειρήσεις µόνο έπειτα από πλήρη δηµόσια διαβούλευση.

(24) Όταν απαιτείται από φορείς εκµετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας να χρησιµοποιούν από

κοινού πύργους ή ιστούς για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτή η υποχρεωτική από κοινού

χρήση µπορεί να συνεπάγεται τη µείωση των ανώτατων επιτρεπόµενων επιπέδων

µεταδιδόµενης ισχύος για κάθε φορέα για λόγους δηµόσιας υγείας, και να οδηγήσει, εν

συνεχεία, τους φορείς στην εγκατάσταση περισσότερων αναµεταδοτών για την εξασφάλιση

εθνικής κάλυψης.
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(25) Σε ορισµένες περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη επιβολής υποχρεώσεων εκ των προτέρων

προκειµένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς. Ο ορισµός της

σηµαντικής ισχύος στην αγορά, στην οδηγία 97/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997, για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

προκειµένου να διασφαλισθεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των

αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) 1, υπήρξε αποτελεσµατικός στις αρχικές φάσεις του

ανοίγµατος της αγοράς ως όριο για τη θέσπιση εκ των προτέρων υποχρεώσεων, τώρα όµως

πρέπει να προσαρµοστεί σε περισσότερο σύνθετες και δυναµικές αγορές. Για τον λόγο αυτό,

ο ορισµός που χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία είναι ισοδύναµος µε την έννοια της

δεσπόζουσας θέσης, όπως ορίζεται στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(26) ∆ύο ή περισσότερες επιχειρήσεις µπορούν να απολαµβάνουν κοινής δεσπόζουσας θέσης, όχι

µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσµοί µεταξύ τους, αλλά και στις

περιπτώσεις που η δοµή της σχετικής αγοράς προσφέρεται για συντονισµένες ενέργειες,

δηλαδή ενθαρρύνει την παράλληλη ή ευθυγραµµισµένη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά

στην αγορά.

(27) Είναι απαραίτητο οι εκ των προτέρων κανονιστικές υποχρεώσεις να µην επιβάλλονται µόνο

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισµός και όπου τα µέτρα

αποκατάστασης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού, δεν

επαρκούν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να συντάξει η

Επιτροπή κατευθυντήριες γραµµές σε κοινοτικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου

περί ανταγωνισµού, τις οποίες να ακολουθούν οι εθνικές κανονιστικές αρχές όταν αξιολογούν

το κατά πόσο είναι αποτελεσµατικός ο ανταγωνισµός σε µια δεδοµένη αγορά και όταν

εκτιµούν τη σηµαντική ισχύ στην αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να

αναλύουν κατά πόσο µια αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών είναι πράγµατι ανταγωνιστική σε

έναν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, ο οποίος µπορεί να είναι το σύνολο ή τµήµα της

επικρατείας του συγκεκριµένου κράτους µέλους ή γειτονικές περιοχές κρατών µελών,

εκλαµβανόµενες ως ενιαίο σύνολο. Στην ανάλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού θα

                                                
1 ΕΕ L 199, 26.7.1997, σ. 32. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/61/ΕΚ

(ΕΕ L 268, 3.10.1998, σ. 37).
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πρέπει να περιλαµβάνεται ανάλυση του κατά πόσον η αγορά έχει ανταγωνιστικές προοπτικές

και, κατά συνέπεια, κατά πόσον η τυχόν έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού θα έχει

διάρκεια. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θα αντιµετωπίσουν επίσης το θέµα των

αναδυόµενων αγορών, όπου, εκ των πραγµάτων, η εταιρεία που ηγείται της αγοράς είναι

πιθανό να διαθέτει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς αλλά δεν θα πρέπει να της επιβάλλονται

άτοπες υποχρεώσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες

γραµµές ώστε να διασφαλίζει ότι αυτές παραµένουν επίκαιρες σε µία ταχέως εξελισσόµενη

αγορά. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους, στις

περιπτώσεις που η σχετική αγορά έχει λάβει πανευρωπαϊκή διάσταση. Πανευρωπαϊκή αγορά

σηµαίνει µια διακρατική αγορά που καλύπτει την Κοινότητα ή σηµαντικό µέρος της.

(28) Προκειµένου να καθορίσουν κατά πόσο µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε µία

συγκεκριµένη αγορά, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σύµφωνα µε το

κοινοτικό δίκαιο και να λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές της

Επιτροπής.

(29) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει δεσµεύσεις όσον αφορά τα πρότυπα και το

κανονιστικό πλαίσιο των δικτύων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, στον Παγκόσµιο

Οργανισµό Εµπορίου.

(30) Η τυποποίηση θα πρέπει να παραµείνει πρωτίστως διαδικασία καθοδηγούµενη από την

αγορά. Παρόλα αυτά, πιθανώς να υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι σκόπιµο

να απαιτείται η συµµόρφωση µε συγκεκριµένα πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να

εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη

υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η οδηγία 95/47/EΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε τη χρήση

προτύπων για την µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος 1, δεν προσδιόρισε κάποιο συγκεκριµένο

σύστηµα ή απαίτηση υπηρεσίας µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης. Μέσω του Digital Video

Broadcasting Group, οι ευρωπαίοι συντελεστές της αγοράς έχουν αναπτύξει µια οµάδα

συστηµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης, τα οποία έχουν τυποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 51.
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Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και αποτελούν συστάσεις της ∆ιεθνούς

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Οιαδήποτε απόφαση να καταστεί υποχρεωτική η εφαρµογή αυτών

των προτύπων, θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα ευρείας δηµόσιας διαβούλευσης. Οι

διαδικασίες τυποποίησης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ισχύουν µε την επιφύλαξη των

διατάξεων της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης

Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των

αναφεροµένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός

ορισµένων ορίων τάσεως 1 και της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου

1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 2.

(31) Στην περίπτωση διαφοράς µεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στο ίδιο κράτος µέλος επί

αντικειµένου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή από τις ειδικές οδηγίες,

παραδείγµατος χάριν όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την πρόσβαση και τη διασύνδεση ή

τους τρόπους µεταφοράς καταλόγων συνδροµητών, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο

θιγόµενο µέρος το οποίο συµµετείχε καλόπιστα στις διαπραγµατεύσεις αλλά δεν µπόρεσε να

καταλήξει σε συµφωνία, να απευθύνεται στην εθνική κανονιστική αρχή για την επίλυση της

διαφοράς. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν τη λύση

στα µέρη. Η παρέµβαση µιας εθνικής κανονιστικής αρχής στην επίλυση διαφοράς µεταξύ

επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ένα κράτος

µέλος, θα πρέπει να επιδιώκει την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από την παρούσα οδηγία ή τις ειδικές οδηγίες.

(32) Εκτός από τα δικαιώµατα προσφυγής που παρέχονται βάσει του εθνικού ή του κοινοτικού

δικαίου, υφίσταται η ανάγκη να ξεκινά µια απλή διαδικασία, κατόπιν αιτήµατος ενός των

µερών της διαφοράς, για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που δεν υπάγονται στην

αρµοδιότητα µιας και µόνης εθνικής κανονιστικής αρχής.

                                                
1 ΕΕ L   77, 26.3.1973, σ. 29.
2 ΕΕ L 139, 23.5.1989, σ. 19.
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(33) Μια ενιαία επιτροπή θα πρέπει να αντικαταστήσει την «επιτροπή ONP», που θεσπίστηκε

βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ και την επιτροπή αδειών, που θεσπίστηκε βάσει

του άρθρου 14 της οδηγίας 97/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 10ης Απριλίου 1997, σχετικά µε κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 1.

(34) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές και οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού θα πρέπει να

έχουν το δικαίωµα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την καλύτερη συνεργασία τους.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις

εµπιστευτικότητας όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως η «αρµόδια αρχή», που

ορίζεται στον κανονισµό αριθ. 17 του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1962: Πρώτος

κανονισµός εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης 2.

(35) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, ιδίως προκειµένου

να καθοριστεί η ανάγκη τροποποίησης υπό το πρίσµα των µεταβαλλόµενων συνθηκών στην

τεχνολογία ή τις αγορές.

(36) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 3.

(37) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η επίτευξη εναρµονισµένου

πλαισίου για τη ρύθµιση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν

επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των

αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο

άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται στο εν

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των

στόχων αυτών.

                                                
1 ΕΕ L 117, 7.5.1997, σ. 15.
2 ΕΕ L 13, 21.2.1962, σ. 204/62. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1216/1999. (ΕΕ L 148, 15.6.1999, σ. 5).
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(38) Ορισµένες οδηγίες και αποφάσεις στον τοµέα αυτό θα πρέπει να καταργηθούν.

(39) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη µετάβαση από το υφιστάµενο πλαίσιο στο νέο

πλαίσιο· ιδιαιτέρως, δύναται, σε εύθετο χρόνο, να υποβάλει πρόταση για την κατάργηση του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

18ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχος

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει εναρµονισµένο πλαίσιο για τη ρύθµιση υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών.

Καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών  κανονιστικών αρχών και θεσπίζει σύνολο διαδικασιών για

την εξασφάλιση της εναρµονισµένης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την

Κοινότητα.

2. Η παρούσα οδηγία καθώς και οι ειδικές οδηγίες ισχύουν υπό την επιφύλαξη των

υποχρεώσεων που επιβάλλονται το εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ή από το

κοινοτικό δίκαιο σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

                                                
1 ΕΕ L 336, 30.12.2000, σ. 4.
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3. Η παρούσα οδηγία, καθώς και οι ειδικές οδηγίες, ισχύουν υπό την επιφύλαξη των µέτρων που

λαµβάνονται, σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, για την επιδίωξη

στόχων γενικού συµφέροντος, ιδίως σχετικά µε τη ρύθµιση του περιεχοµένου και την πολιτική στον

οπτικοακουστικό τοµέα.

4. Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της

οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) «∆ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» : τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο

εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά

σηµάτων, µε τη χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού

µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής

δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου)

και κινητών επίγειων δικτύων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές

εκποµπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των

µεταφερόµενων πληροφοριών.

(β) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» : οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι

αµοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών

και των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές

µεταδόσεις, αλλά εξαιρουµένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόµενο µεταδιδόµενο µε

χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του

περιεχοµένου·δεν περιλαµβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν

µέρει, στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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(γ) «∆ηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» : το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο

χρησιµοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(δ) «Συναφείς ευκολίες» : οι ευκολίες που σχετίζονται µε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

και/ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και καθιστούν δυνατή και/ή στηρίζουν την

παροχή υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου και/ή υπηρεσίας. Περιλαµβάνουν επίσης

συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραµµάτων.

(ε) «Σύστηµα υπό όρους πρόσβασης» : κάθε τεχνικό µέτρο και/ή ρύθµιση, όπου η πρόσβαση σε

προστατευόµενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σε κατανοητή µορφή, εξαρτάται από

τη συνδροµή ή κάποια άλλη µορφή προγενέστερης ειδικής άδειας.

(στ) «Εθνική κανονιστική αρχή» : ο ή οι φορείς στους οποίους ένα κράτος µέλος έχει αναθέσει

οποιαδήποτε από τα κανονιστικά καθήκοντα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τις

ειδικές οδηγίες.

(ζ) «Χρήστης» : κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη

στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(η) «Καταναλωτής» : κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό

υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της

εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλµατός του.

(θ) «Καθολική υπηρεσία» : ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών, που ορίζεται στην οδηγία

2001/�/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), συγκεκριµένης ποιότητας, διαθέσιµο για

κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων

εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιµή.
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(ι) «Συνδροµητής» : κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που έχει συνάψει σύµβαση µε

φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή

τέτοιων υπηρεσιών.

(ια) «Ειδικές οδηγίες» : η οδηγία 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), η οδηγία 2001/.../ΕΚ

(οδηγία για την πρόσβαση), η οδηγία 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) και η

οδηγία 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την προστασία δεδοµένων).

(ιβ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών» : η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η

διάθεση τέτοιου δικτύου.

(ιγ) «Τελικός χρήστης» : χρήστης που δεν παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3

Εθνικές κανονιστικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι καθένα από τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές

κανονιστικές αρχές βάσει της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών, αναλαµβάνεται από

αρµόδιο φορέα.
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2. Τα κράτη µέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών κανονιστικών αρχών

εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι νοµικά διακριτές και λειτουργικά

ανεξάρτητες από όλους τους οργανισµούς παροχής δικτύων, εξοπλισµού ή υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη µέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο

επιχειρήσεων παροχής δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξασφαλίζουν τον

αποτελεσµατικό διαρθρωτικό διαχωρισµό της κανονιστικής λειτουργίας από τις δραστηριότητες

που έχουν σχέση µε την κυριότητα ή τον έλεγχο.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αµεροληψία και τη διαφάνεια των εθνικών κανονιστικών

αρχών κατά την άσκηση των εξουσιών τους.

4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα καθήκοντα που ανατίθενται στις εθνικές κανονιστικές αρχές

κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα προσιτά, ιδίως στην περίπτωση που τα καθήκοντα αυτά

ανατίθενται σε δύο ή περισσότερους φορείς. Ανάλογα µε την περίπτωση, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν τη διαβούλευση και τη συνεργασία µεταξύ των αρχών αυτών, καθώς και µεταξύ

αυτών και των εθνικών αρχών στις οποίες ανατίθεται η εφαρµογή του δικαίου περί ανταγωνισµού

και των εθνικών αρχών στις οποίες ανατίθεται η εφαρµογή του δικαίου του καταναλωτή, σε

ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Όταν περισσότερες της µιας αρχές έχουν αρµοδιότητα να

χειρίζονται τα θέµατα αυτά, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα αντίστοιχα καθήκοντα κάθε αρχής

δηµοσιεύονται σε εύκολα προσιτή µορφή.

5. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές και οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού έχουν το δικαίωµα

ανταλλαγής πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της αµοιβαίας ανταλλαγής

πληροφοριών, οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις

εµπιστευτικότητας σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως η «αρµόδια αρχή», που ορίζεται

στον κανονισµό αριθ. 17.

6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις εθνικές κανονιστικές αρχές στις οποίες

ανατίθενται καθήκοντα βάσει της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών, καθώς και τις

αντίστοιχες αρµοδιότητές τους.
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Άρθρο 4

∆ικαίωµα προσφυγής

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσµατικών µηχανισµών, σε εθνικό επίπεδο,

βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει δίκτυα και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών έχει, όταν επηρεάζεται από απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής, δικαίωµα

προσφυγής κατά της απόφασης σε όργανο προσφυγής, ανεξάρτητο από τα εµπλεκόµενα µέρη.

2. Εάν το όργανο προσφυγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν έχει δικαιοδοτικό

χαρακτήρα, αιτιολογεί πάντοτε εγγράφως τις αποφάσεις του. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, η

απόφασή του υπόκειται σε αναθεώρηση από δικαστήριο, κατά την έννοια του άρθρου 234 της

συνθήκης.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαβιβάζουν στις εθνικές  κανονιστικές αρχές όλες τις πληροφορίες,

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, που απαιτούνται για να

διασφαλίζεται η συµµόρφωσή προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των ειδικών oδηγιών

και προς τις αποφάσεις που λαµβάνονται κατ�εφαρµογή τους. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις

πληροφορίες αυτές αµέσως, κατόπιν αιτήµατος, και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τον βαθµό

λεπτοµέρειας που απαιτεί η εθνική κανονιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική

κανονιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριµένου καθήκοντος.

Η εθνική κανονιστική αρχή αιτιολογεί το αίτηµά της για παροχή πληροφοριών.
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2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή,

κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της

πληροφορίες βάσει της συνθήκης. Οι ζητούµενες από την Επιτροπή πληροφορίες είναι ανάλογες

προς την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών. Στις περιπτώσεις που οι παρεχόµενες πληροφορίες

αναφέρονται σε πληροφορίες οι οποίες είχαν προηγουµένως παρασχεθεί από επιχειρήσεις, κατόπιν

αιτήµατος της εθνικής κανονιστικής αρχής, οι επιχειρήσεις αυτές ενηµερώνονται σχετικά. Στο

βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, και πλην ρητού και αιτιολογηµένου αιτήµατος της παρέχουσας τις

πληροφορίες αρχής περί του αντιθέτου, η Επιτροπή θέτει τις παρασχεθείσες πληροφορίες στη

διάθεση µιας άλλης τέτοιας αρχής άλλου κράτους µέλους.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου 3, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι

πληροφορίες που παρέχονται σε µία εθνική κανονιστική αρχή µπορούν να διατίθενται σε άλλη

τέτοια αρχή στο ίδιο ή σε διαφορετικό κράτος µέλος, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, εάν αυτό

είναι αναγκαίο για να µπορεί η µία ή η άλλη κανονιστική αρχή να τηρήσει τις υποχρεώσεις της

δυνάµει του κοινοτικού δικαίου.

3. Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται εµπιστευτικές από µια εθνική κανονιστική αρχή σύµφωνα µε

τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηµατικού απορρήτου, η Επιτροπή και οι

ενδιαφερόµενες εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα αυτή.

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση του

κοινού σε πληροφορίες και µε την επιφύλαξη των κοινοτικών και των εθνικών κανόνων περί

επιχειρηµατικού απορρήτου, οι εθνικές κανονιστικές αρχές δηµοσιεύουν τις πληροφορίες που

συµβάλλουν στη δηµιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς.

5. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δηµοσιεύουν τους όρους πρόσβασης του κοινού στις

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών για την

παροχή της εν λόγω πρόσβασης.
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Άρθρο 6

Μηχανισµός διαβούλευσης και διαφάνειας

1. Πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στα άρθρα 18 ή 19, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι,

όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές σκοπεύουν να λάβουν µέτρα κατ� εφαρµογήν της παρούσας

οδηγίας, ή των ειδικών οδηγιών τα οποία έχουν σηµαντική επίπτωση στην αγορά, παρέχουν στα

ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο µέτρου,

εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δηµοσιοποιούν τις εθνικές

τους διαδικασίες διαβούλευσης.

2. Επιπροσθέτως της διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν µια εθνική

κανονιστική αρχή σκοπεύει να λάβει µέτρα, τα οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά βάσει

του άρθρου 14, παράγραφος 2  ή του άρθρου 15 παράγραφοι 3, 4 και 5 της παρούσας οδηγίας, ή

βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), καθιστά

ταυτόχρονα προσβάσιµο από την Επιτροπή και τις εθνικές κανονιστικές αρχές των άλλων κρατών

µελών, το σχέδιο µέτρου καθώς και το σκεπτικό στο οποίο αυτό βασίζεται, σύµφωνα µε το

άρθρο 5, παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τις άλλες

εθνικές κανονιστικές αρχές. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές και η Επιτροπή µπορούν να

υποβάλλουν παρατηρήσεις στην ενδιαφερόµενη εθνική κανονιστική αρχή, µόνον εντός ενός µηνός

ή εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν η περίοδος αυτή είναι µεγαλύτερη. Η

µηνιαία προθεσµία δεν µπορεί να παραταθεί.

3. Η ενδιαφερόµενη εθνική κανονιστική αρχή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις παρατηρήσεις των

άλλων εθνικών κανονιστικών αρχών και της Επιτροπής και, εκτός από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 4, µπορεί να θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο µέτρου, γνωστοποιώντας

το, στην περίπτωση αυτήν, στην Επιτροπή.
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4. Εάν το προκύπτον σχέδιο µέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 :

(α) διαφέρει σηµαντικά ως προς την ουσία του από το σχέδιο µέτρου που κατέστη προσβάσιµο

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ή

(β) εάν η Επιτροπή έχει δηλώσει στην εθνική κανονιστική αρχή ότι έχει σοβαρές αµφιβολίες ως

προς τη συµβατότητα του σχεδίου µέτρου, που κατέστη προσβάσιµο σύµφωνα µε την

παράγραφο 2, µε το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως µε τους στόχους του άρθρου 7,

η λήψη του µέτρου αναβάλλεται επί έναν ακόµη µήνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η

Επιτροπή µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να δηµοσιοποιεί εµπεριστατωµένη γνώµη την οποία

γνωστοποιεί στην ενδιαφερόµενη εθνική κανονιστική αρχή και στην οποία αναφέρει τους λόγους

για τους οποίους κρίνει ότι το σχέδιο µέτρου δεν συνάδει προς το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως προς

τους στόχους του άρθρου 7. Η εθνική κανονιστική αρχή µπορεί να θεσπίσει τα προτεινόµενα µέτρα

µετά τη δηµοσίευση της εµπεριστατωµένης γνώµης της Επιτροπής ή µετά τη λήξη της προθεσµίας

του ενός µηνός, και τα γνωστοποιεί στην Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, η µηνιαία προθεσµία δεν

µπορεί να παραταθεί. Εάν η εθνική κανονιστική αρχή επιλέξει να µην ακολουθήσει την

εµπεριστατωµένη γνώµη της Επιτροπής, γνωστοποιεί το σκεπτικό της στην Επιτροπή.

5. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν µια εθνική κανονιστική αρχή κρίνει ότι πρέπει επειγόντως

να αναληφθεί δράση, κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4,

προκειµένου να διασφαλιστούν ο ανταγωνισµός και η προστασία των συµφερόντων των χρηστών,

µπορεί να λαµβάνει αµέσως µέτρα. Τα µέτρα αυτά, δεόντως αιτιολογηµένα, ανακοινώνονται

αµελλητί, στην Επιτροπή και τις λοιπές εθνικές κανονιστικές αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 7

Στόχοι πολιτικής και κανονιστικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των κανονιστικών καθηκόντων που

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες, οι εθνικές κανονιστικές αρχές

λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων των παραγράφων 2, 3 και

4. Τα εν λόγω µέτρα είναι ανάλογα προς τους στόχους αυτούς.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των κανονιστικών καθηκόντων που

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και τις ειδικές οδηγίες, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην

εξασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού, οι εθνικές κανονιστικές αρχές λαµβάνουν ιδιαίτερα

υπόψη το επιθυµητό της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθµίσεων.

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να συµβάλλουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, στην

εξασφάλιση της εφαρµογής πολιτικών που αποσκοπούν στην προαγωγή της πολιτιστικής και

γλωσσικής πολυµορφίας, καθώς και στον πλουραλισµό των µέσων ενηµέρωσης.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές προάγουν τον ανταγωνισµό στην παροχή δικτύων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και

υπηρεσιών, µεταξύ άλλων:

(α) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων χρηστών,

αποκοµίζουν το µέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, την τιµή και την ποιότητα,
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(β) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισµός του ανταγωνισµού στον

τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ) ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές επενδύσεις  ως προς την υποδοµή και υποστηρίζοντας την

καινοτοµία, και

(δ) ενθαρρύνοντας την αποτελεσµατική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση

των ραδιοσυχνοτήτων και των πόρων αριθµοδότησης.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς µέσω,

µεταξύ άλλων :

(α) της άρσης των τελευταίων εµποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,

συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό

επίπεδο,

(β) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων και της

διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών,

(γ) της εξασφάλισης ότι, σε παρόµοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντιµετώπιση των

επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(δ) της συνεργασίας µεταξύ τους και µε την Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να

εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών.

4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές προάγουν τα συµφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, µεταξύ άλλων :

(α) εξασφαλίζοντας σε όλους του πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία που προβλέπεται

στην οδηγία 2001/../ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία),
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(β) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές

τους µε τους προµηθευτές, ιδίως µε την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας απλών και µη

δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα

ενδιαφερόµενα µέρη,

(γ) συµβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής,

(δ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των τιµολογίων

και των όρων χρήσης των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ε) ανταποκρινόµενες στις ανάγκες συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, και ιδίως των

µειονεκτούντων χρηστών και

(στ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δηµοσίων δικτύων

επικοινωνιών.

Άρθρο 8

∆ιαχείριση ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ουσιαστική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων για τις

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην επικράτειά τους σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Εξασφαλίζουν ότι η κατανοµή και η εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων αυτών από τις εθνικές

κανονιστικές αρχές, βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

2. Τα κράτη µέλη προάγουν την εναρµόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη

την Κοινότητα, σύµφωνα µε την ανάγκη εξασφάλισης της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής

χρήσης τους και σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. .../2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου (απόφαση ραδιοφάσµατος).
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν διατάξεις για τη µεταφορά δικαιωµάτων χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων µεταξύ επιχειρήσεων.

4. Tα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η πρόθεση µιας επιχείρησης για µεταφορά δικαιωµάτων

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κοινοποιείται στην εθνική κανονιστική αρχή που είναι αρµόδια για

εκχώρηση φάσµατος και ότι κάθε µεταφορά πραγµατοποιείται σύµφωνα µε διαδικασίες που

καθορίζονται από την εθνική κανονιστική αρχή και δηµοσιοποιείται. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές

εξασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αυτές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Στις περιπτώσεις όπου

η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων έχει εναρµονιστεί µέσω της εφαρµογής της απόφασης αριθ.

.../2001/ΕΚ (απόφαση ραδιοφάσµατος) ή άλλων κοινοτικών µέτρων, οποιαδήποτε τέτοια µεταφορά

δεν πρέπει να οδηγεί σε αλλαγή της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.

Άρθρο 9

Αριθµοδότηση, ονοµατοδοσία και διευθυνσιοδότηση

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές ελέγχουν την εκχώρηση

όλων των εθνικών πόρων αριθµοδότησης και τη διαχείριση του εθνικού σχεδίου αριθµοδότησης.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την παροχή επαρκούς πλήθους αριθµών και σειρών αριθµών, σε όλες

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στο κοινό. Οι εθνικές κανονιστικές

αρχές καθορίζουν αντικειµενικές, διαφανείς και αµερόληπτες διαδικασίες για την εκχώρηση των

εθνικών πόρων αριθµοδότησης

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια και οι διαδικασίες αριθµοδότησης

εφαρµόζονται κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση σε όλους τους παρόχους

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που είναι διαθέσιµες στο κοινό. Ειδικότερα, τα κράτη

µέλη εξασφαλίζουν ότι µια επιχείρηση στην οποία χορηγείται σειρά αριθµών δεν προβαίνει σε

διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά την

αλληλουχία αριθµών που χρησιµοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.
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3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά σχέδια αριθµοδότησης, καθώς και κάθε

µεταγενέστερη προσθήκη ή τροποποίησή τους, δηµοσιεύονται, µε την επιφύλαξη µόνο τυχόν

περιορισµών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

4. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν την εναρµόνιση των πόρων αριθµοδότησης σε όλη την

Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή µπορεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 3, να λαµβάνει κατάλληλα

τεχνικά εκτελεστικά µέτρα για το θέµα αυτό.

5. Όταν είναι σκόπιµο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η πλήρης και γενική διαλειτουργικότητα

των υπηρεσιών, τα κράτη µέλη συντονίζουν τις θέσεις τους στους διεθνείς οργανισµούς και

φόρουµ, όπου λαµβάνονται αποφάσεις επί ζητηµάτων σχετικών µε την αριθµοδότηση, την

ονοµατοδοσία και τη διευθυνσιοδότηση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 10

∆ικαιώµατα διέλευσης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν µια αρµόδια αρχή εξετάζει :

− αίτηση για την παραχώρηση δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών επί, υπεράνω ή υποκάτω

δηµόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, σε επιχείρηση στην οποία επιτρέπεται να παρέχει δηµόσια

δίκτυα επικοινωνιών, ή

− αίτηση για την παραχώρηση δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών επί, υπεράνω ή υποκάτω

δηµόσιου ακινήτου, σε επιχείρηση στην οποία επιτρέπεται να παρέχει δίκτυα επικοινωνιών,

εκτός των δηµοσίων δικτύων,
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η αρµόδια αρχή :

− ενεργεί βάσει διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρµόζονται χωρίς

διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, και

− ακολουθεί τις αρχές της διαφάνειας και της αµεροληψίας κατά τον καθορισµό των

προϋποθέσεων για τα δικαιώµατα αυτά.

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες είναι δυνατό να διαφέρουν αναλόγως του εάν ο αιτών παρέχει

δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν οι δηµόσιες ή οι τοπικές αρχές διατηρούν την

κυριότητα  ή τον έλεγχο των επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται δίκτυα και/ή υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάρχει ουσιαστικός διαρθρωτικός διαχωρισµός της αρµοδιότητας

σχετικά µε την παροχή των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από τις

δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την κυριότητα ή τον έλεγχο.

Άρθρο 11

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

1. Όταν µια επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωµα, δυνάµει

της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή υποκάτω δηµόσιου ή ιδιωτικού

ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές ενθαρρύνουν την από κοινού χρήση των ευκολιών ή των ακινήτων

αυτών.
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2. Ειδικότερα, όταν οι επιχειρήσεις στερούνται πρόσβασης σε άλλες βιώσιµες δυνατότητες

λόγω της ανάγκης να προστατευθεί το περιβάλλον, η δηµόσια υγεία ή η δηµόσια ασφάλεια, ή να

επιτευχθούν πολεοδοµικοί ή χωροταξικοί στόχοι, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν την από

κοινού χρήση των ευκολιών ή ακινήτων (συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης),

σε επιχείρηση που εκµεταλλεύεται δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να λαµβάνουν µέτρα για

να διευκολύνουν τον συντονισµό των δηµόσιων έργων, µόνο έπειτα από κατάλληλη περίοδο

δηµόσιας διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους. Οι ρυθµίσεις αυτές για από κοινού χρήση ή

συντονισµό µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες για την κατανοµή των δαπανών της από κοινού

χρήσης ευκολιών ή ακινήτων.

Άρθρο 12

Λογιστικός διαχωρισµός και οικονοµικές εκθέσεις

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή

διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και οι οποίες έχουν ειδικά ή

αποκλειστικά δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τοµείς, στο ίδιο ή σε άλλο κράτος µέλος :

(α) να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την παροχή

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο βαθµό που θα απαιτείτο εάν οι εν

λόγω δραστηριότητες διεξάγοντο από νοµικά ανεξάρτητες εταιρείες, ώστε να εντοπίζονται

όλα τα στοιχεία κόστους και εσόδων, µε τη βάση του υπολογισµού τους και τις λεπτοµερείς

χρησιµοποιούµενες µεθόδους απονοµής, που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητές τους που

συνδέονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

συµπεριλαµβανοµένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού

και των διαρθρωτικών δαπανών, ή

(β) να υπάρχει διαρθρωτικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την παροχή

δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν να µην εφαρµόζουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο

πρώτο εδάφιο, σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, όσον αφορά τις

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

στα κράτη µέλη, δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR.

2. Όταν οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών διαθέσιµες στο κοινό, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου και δεν

πληρούν τα κριτήρια µικροµεσαίων επιχειρήσεων των λογιστικών κανόνων του κοινοτικού δικαίου,

οι οικονοµικές τους εκθέσεις καταρτίζονται, υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο και

δηµοσιεύονται. Ο έλεγχος διεξάγεται σύµφωνα µε τους σχετικούς κοινοτικούς και εθνικούς

κανόνες.

Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται και στους χωριστούς λογαριασµούς που προβλέπονται στην

παράγραφο 1, σηµείο (α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά

1. Εφόσον, βάσει των ειδικών οδηγιών, απαιτείται να διαπιστώσουν οι εθνικές κανονιστικές

αρχές κατά πόσον οι φορείς εκµετάλλευσης κατέχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 15, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατοµικά είτε

σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναµη προς δεσπόζουσα θέση, ήτοι

σε θέση οικονοµικής ισχύος που της επιτρέπει να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό,

ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές.
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Ειδικότερα, οι εθνικές κανονιστικές αρχές, όταν εκτιµούν κατά πόσον δύο ή περισσότερες

επιχειρήσεις κατέχουν κοινή δεσπόζουσα θέση σε µια αγορά, ενεργούν σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ανάλυση της

αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά, τις οποίες δηµοσιεύει η Επιτροπή

σύµφωνα µε το άρθρο 14. Στο Παράρτηµα ΙΙ, περιλαµβάνονται τα κριτήρια που πρέπει να

χρησιµοποιούνται για την εν λόγω εκτίµηση.

3. Εάν µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά, είναι δυνατόν να

θεωρηθεί ότι κατέχει σηµαντική ισχύ και σε µια στενά συνδεδεµένη µε αυτήν αγορά, εάν οι δεσµοί

µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση της ισχύος στη µία

αγορά στο πλαίσιο της άλλης αγοράς, ενισχύοντας έτσι τη θέση ισχύος της επιχείρησης στην

αγορά.

Άρθρο 14

∆ιαδικασία καθορισµού της αγοράς

1. Μετά από διαβούλευση µε τις εθνικές κανονιστικές αρχές, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση

σχετικά µε συναφείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (στο εξής αποκαλούµενη «σύσταση»).

Στη σύσταση προσδιορίζονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι δυνατόν να

αιτιολογούν την επιβολή των κανονιστικών υποχρεώσεων που ορίζονται στις ειδικές οδηγίες, µε

την επιφύλαξη των αγορών που, ενδεχοµένως, προσδιορίζονται από το δίκαιο περί ανταγωνισµού,

σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή καθορίζει τις αγορές σύµφωνα µε τις αρχές του δίκαιου

περί ανταγωνισµού.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη σύσταση.
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2. Το αργότερο κατά τη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή

δηµοσιεύει κατευθυντήριες γραµµές για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής

ισχύος στην αγορά (στο εξής αποκαλούµενες «κατευθυντήριες γραµµές»), οι οποίες είναι

σύµφωνες µε τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισµού.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη σύσταση και τις

κατευθυντήριες γραµµές, καθορίζουν τις σχετικές αγορές που αντιστοιχούν στις εθνικές συνθήκες,

ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της επικράτειάς τους, σύµφωνα µε τις αρχές του

δικαίου περί ανταγωνισµού. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές ακολουθούν τη διαδικασία του

άρθρου 6, πριν να καθορίσουν αγορές διαφορετικές από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση.

4. Μετά από διαβούλευση µε τις εθνικές κανονιστικές αρχές, η Επιτροπή µπορεί, µε τη

διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 3, να εκδώσει απόφαση, µε την οποία καθορίζονται

πανευρωπαϊκές αγορές.

Άρθρο 15

∆ιαδικασία ανάλυσης της αγοράς

1. Το ταχύτερο δυνατό µετά την έκδοση ή οιαδήποτε ενηµέρωση της σύστασης, οι εθνικές

κανονιστικές αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις

κατευθυντήριες γραµµές. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η ανάλυση αυτή διεξάγεται, όπου

απαιτείται, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές για τον ανταγωνισµό.

2. Όταν εθνική κανονιστική αρχή, δυνάµει των άρθρων 16, 17, 18 ή 19 της οδηγίας 2000/../ΕΚ

(οδηγία για την καθολική υπηρεσία), ή των άρθρων 7 ή 8 της οδηγίας 2001/../ΕΚ (οδηγία για την

πρόσβαση), πρέπει να καθορίσει εάν θα επιβληθούν, θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα

αρθούν υποχρεώσεις επιχειρήσεων, καθορίζει, µε βάση την ανάλυση αγοράς, που αναφέρεται στην

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατά πόσον µια σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική.
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3. Όταν µια εθνική κανονιστική αρχή συµπεραίνει ότι, η αγορά είναι όντως ανταγωνιστική, δεν

επιβάλλει ούτε διατηρεί καµία από τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην

παράγραφο 2. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ήδη τοµεακές κανονιστικές υποχρεώσεις, η αρχή

αίρει τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις στη σχετική αγορά. Τα µέρη που

επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων, ειδοποιούνται εγκαίρως.

4. Εφόσον εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει ότι, µια συγκεκριµένη αγορά δεν είναι όντως

ανταγωνιστική, εντοπίζει επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά σύµφωνα µε το

άρθρο 13 και επιβάλλει τις ενδεδειγµένες κανονιστικές υποχρεώσεις, που αναφέρονται στην

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον

αυτές υφίστανται ήδη.

5. Στην περίπτωση των πανευρωπαϊκών αγορών που καθορίζονται στην απόφαση, η οποία

αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 4, οι αφορώµενες εθνικές κανονιστικές αρχές

πραγµατοποιούν από κοινού την ανάλυση αγοράς, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις

κατευθυντήριες γραµµές και αποφασίζουν µετά από συνεννόηση για την τυχόν επιβολή,

διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των κανονιστικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, και 5 του

παρόντος άρθρου, υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 6.
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Άρθρο 16

Τυποποίηση

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2,

καταρτίζει και δηµοσιεύει, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατάλογο

προτύπων και/ή προδιαγραφών που χρησιµεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρµονισµένης

παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

συναφών ευκολιών και υπηρεσιών. Οσάκις χρειάζεται, η Επιτροπή δύναται, ενεργώντας σύµφωνα

µε τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2, και κατόπιν διαβούλευσης µε την επιτροπή που

θεσπίζεται µε την οδηγία 98/34/ΕΚ, να ζητάει την εκπόνηση προτύπων από τους Ευρωπαϊκούς

Οργανισµούς Τυποποίησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των

Τηλεπικοινωνιών (ETSI)).

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των προτύπων και/ή προδιαγραφών που αναφέρονται

στην παράγραφο 1, για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών και/ή λειτουργιών δικτύων, στο

βαθµό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των

υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη.

Εφόσον πρότυπα και/ή προδιαγραφές δεν έχουν δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα

κράτη µέλη ενθαρρύνουν την εφαρµογή των προτύπων και/ή προδιαγραφών που θεσπίζονται από

τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης.

Ελλείψει τέτοιων προτύπων και/ή προδιαγραφών, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την εφαρµογή

διεθνών προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνονται από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU),

τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) ή τη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).
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Εφόσον υφίστανται διεθνή πρότυπα, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς

Τυποποίησης να χρησιµοποιούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα σχετικά στοιχεία τους, ως βάση για τα

πρότυπα που καταρτίζουν, εκτός εάν τα διεθνή πρότυπα ή τα σχετικά τους στοιχεία είναι

αναποτελεσµατικά.

3. Εάν η εφαρµογή των πρότυπων και/ή προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

δεν είναι ορθή και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των

υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, η εφαρµογή των προτύπων και/ή προδιαγραφών

αυτών µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, στο βαθµό που αυτό

είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της εν λόγω διαλειτουργικότητας και για τη

βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη.

4. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή ορισµένων προτύπων

και/ή προδιαγραφών, δηµοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 3, καθιστά

υποχρεωτική την εφαρµογή των σχετικών προτύπων, αναφέροντάς τα ως υποχρεωτικά πρότυπα

στον κατάλογο προτύπων και/ή προδιαγραφών που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρότυπα και/ή οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, δεν συµβάλλουν πλέον στην παροχή εναρµονισµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, ή ότι δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των καταναλωτών ή ότι

παρεµποδίζουν την τεχνολογική εξέλιξη, τα αποσύρει από τον κατάλογο των προτύπων και/ή των

προδιαγραφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 20, παράγραφος 2.

6. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρότυπα και/ή προδιαγραφές που αναφέρονται στην

παράγραφο 4, δεν συµβάλλουν πλέον στην παροχή εναρµονισµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, ή ότι δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες των καταναλωτών ή ότι

παρεµποδίζουν την τεχνολογική εξέλιξη, τα αποσύρει από τον κατάλογο των προτύπων και/ή

προδιαγραφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 20, παράγραφος 3.
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7. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για καµµία από τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές

διεπαφής, ή τα εναρµονισµένα πρότυπα, στα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας

1999/5/ΕΚ.

Άρθρο 17

∆ιαδικασίες εναρµόνισης

1. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20,

παράγραφος 2, εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη µέλη σχετικά µε την εναρµόνιση της εφαρµογής

των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών για να επισπευσθεί η επίτευξη των

στόχων του άρθρου 7, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές λαµβάνουν

ιδιαιτέρως υπόψη τις εν λόγω συστάσεις κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Στις

περιπτώσεις που µια εθνική κανονιστική αρχή επιλέγει να µην ακολουθήσει µία σύσταση,

ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή, αιτιολογώντας τη θέση της.

2. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι, αποκλίνουσες ρυθµίσεις, σε εθνικό

επίπεδο, οι οποίες αποσκοπούν στην εφαρµογή του άρθρου 9, παράγραφος 4, συνιστούν φραγµό

για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, µπορεί, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20,

παράγραφος 3, να λαµβάνει τα δέοντα τεχνικά µέτρα εφαρµογής.

Άρθρο 18

Επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων

1. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει σε σχέση µε υποχρεώσεις  που απορρέουν από την

παρούσα οδηγία ή τις ειδικές οδηγίες µεταξύ επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ένα κράτος µέλος, η ενδιαφερόµενη εθνική κανονιστική αρχή

εκδίδει, κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των µερών και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2,

δεσµευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς, το ταχύτερο δυνατό, και, πάντως, εντός

τεσσάρων µηνών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Το αφορώµενο κράτος µέλος απαιτεί την

πλήρη συνεργασία όλων των µερών µε την εθνική κανονιστική αρχή.
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2. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να

αρνηθούν να επιλύσουν διαφορά µε δεσµευτική απόφαση, εάν υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί,

συµπεριλαµβανοµένης της διαµεσολάβησης, οι οποίοι θα µπορούσαν να συµβάλλουν καλύτερα

στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. Τα µέρη

ενηµερώνονται σχετικά χωρίς καθυστέρηση από την εθνική κανονιστική αρχή. Εάν η διαφορά δεν

έχει επιλυθεί µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών και το µέρος το οποίο επιζητεί την επανόρθωση

δεν την έχει φέρει ενώπιον δικαστηρίου, η εθνική κανονιστική αρχή εκδίδει, κατόπιν αιτήµατος

ενός των µερών, δεσµευτική απόφαση για τη επίλυση της διαφοράς, το συντοµότερο δυνατό, και,

εν πάση περιπτώσει, εντός τεσσάρων µηνών.

3. Κατά την επίλυση µιας διαφοράς, η εθνική κανονιστική αρχή λαµβάνει αποφάσεις που

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων τους οποίους θέτει το άρθρο 7. Οι υποχρεώσεις που µπορεί

να επιβάλει η εθνική κανονιστική αρχή σε µια επιχείρηση, στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς,

πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών.

4. Η απόφαση της εθνικής κανονιστικής αρχής δηµοσιοποιείται, τηρουµένων των απαιτήσεων

περί επιχειρηµατικού απορρήτου. Στα ενδιαφερόµενα µέρη, παρέχεται πλήρης έκθεση των λόγων

επί των οποίων βασίζεται.

5. Η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 3 και 4, δεν στερεί από κανένα µέρος τη

δυνατότητα να ασκήσει αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων.

Άρθρο 19

Επίλυση διασυνοριακών διαφορών

1. Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή

των ειδικών οδηγιών µεταξύ µερών σε διαφορετικά κράτη µέλη, αν οι διαφορές αυτές εµπίπτουν

στην αρµοδιότητα εθνικών κανονιστικών αρχών δύο τουλάχιστον κρατών µελών, εφαρµόζεται η

διαδικασία των παραγράφων 2, 3 και 4.
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2. Κάθε µέρος µπορεί να παραπέµψει τη διαφορά στις ενδιαφερόµενες εθνικές κανονιστικές

αρχές. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της

διαφοράς, σύµφωνα µε τους στόχους τους οποίους θέτει το άρθρο 7. Οι υποχρεώσεις που µπορεί να

επιβάλει η εθνική κανονιστική αρχή σε µια επιχείρηση, στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς, πρέπει

να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να

αρνηθούν από κοινού την επίλυση διαφοράς, εάν υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί,

συµπεριλαµβανοµένης της διαµεσολάβησης, οι οποίοι θα µπορούσαν να συµβάλλουν καλύτερα

στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. Τα µέρη

ενηµερώνονται σχετικά, χωρίς καθυστέρηση. Εάν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί µετά την πάροδο

τεσσάρων µηνών και το µέρος το οποίο επιζητεί την επανόρθωση δεν την έχει φέρει ενώπιον

δικαστηρίου, οι εθνικές κανονιστικές αρχές, κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των µερών, συντονίζουν τις

προσπάθειές τους προκειµένου να επιτύχουν επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 7.

4. Η διαδικασία της παραγράφου 2 δεν στερεί από κανένα µέρος τη δυνατότητα να ασκήσει

αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων.

Άρθρο 20

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (« επιτροπή επικοινωνιών»).

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
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Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται

σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 21

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η Επιτροπή παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην επιτροπή επικοινωνιών σχετικά µε

το αποτέλεσµα των τακτικών διαβουλεύσεων µε τους αντιπροσώπους των φορέων εκµετάλλευσης

δικτύων, των φορέων παροχής υπηρεσιών, των χρηστών, των καταναλωτών, των κατασκευαστών,

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και των τρίτων χωρών και των διεθνών οργανισµών.

2. Η επιτροπή επικοινωνιών, λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών

και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση και την εξέλιξη των

κανονιστικών ενεργειών στον τοµέα των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 22

∆ηµοσίευση πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επικαιροποιηµένες πληροφορίες που αφορούν την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών, δηµοσιοποιούνται µε τρόπο που

εγγυάται την εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων µερών στις εν λόγω πληροφορίες.

∆ηµοσιεύουν ανακοίνωση στην εθνική επίσηµη εφηµερίδα τους, όπου αναφέρεται ο τρόπος και ο

τόπος δηµοσίευσης των πληροφοριών αυτών. Η πρώτη σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύεται πριν από

την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 26, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και, στη

συνέχεια, δηµοσιεύεται ανακοίνωση, κάθε φορά που µεταβάλλονται οι πληροφορίες που

περιλαµβάνονται σε αυτήν.
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2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο όλων αυτών των ανακοινώσεων κατά

τη δηµοσίευσή τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες, στην επιτροπή επικοινωνιών,

ανάλογα µε την περίπτωση.

Άρθρο 23

∆ιαδικασίες επανεξέτασης

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, την πρώτη φορά το αργότερο

τρία έτη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 26, παράγραφος 1,

δεύτερο εδάφιο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητά πληροφορίες από τα κράτη µέλη,

οι οποίες παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Κατάργηση

Οι ακόλουθες οδηγίες και αποφάσεις καταργούνται από την ηµεροµηνία εφαρµογής που

αναφέρεται στο άρθρο 26, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο :

− Οδηγία 90/387/ΕΟΚ,

− Απόφαση 91/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για τη δηµιουργία ενός

ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης 1,

                                                
1 ΕΕ L 217, 6.8.1991, σ. 31.
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− Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή της

παροχής ανοικτού δικτύου στις µισθωµένες γραµµές 1,

− Απόφαση 92/264/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 1992, περί θεσπίσεως κοινού

προθέµατος πρόσβασης στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο στην Κοινότητα 2,

− Οδηγία 95/47/ΕΚ,

− Οδηγία 97/13/ΕΚ,

− Οδηγία 97/33/ΕΚ,

− Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου

1997, περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της

ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα 3,

− Οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝP) στη

φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε

ανταγωνιστικό περιβάλλον 4.

                                                
1 ΕΕ L 165, 19.6.1992, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

98/80/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 14, 20.1.1998, σ. 27).
2 ΕΕ L 137, 20.5.1992, σ. 21.
3 ΕΕ L 24, 30.1.1998, σ. 1.
4 ΕΕ L 101, 1.4.1998, σ. 24.
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Άρθρο 25

Μεταβατικά µέτρα

Τα κράτη µέλη διατηρούν όλες τις υποχρεώσεις δυνάµει του εθνικού τους δικαίου που αναφέρονται

στο άρθρο 7 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) και στο άρθρο 16 της οδηγίας

2001/.../ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), µέχρις ότου η εθνική κανονιστική αρχή καθορίσει

αυτές τις υποχρεώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας. 

Οι φορείς εκµετάλλευσης σταθερών δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οι οποίοι έχουν ορισθεί από

την εθνική κανονιστική τους αρχή ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών

δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών, βάσει του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Ι της

οδηγίας 97/33/ΕΚ ή της οδηγίας 98/10/ΕΚ, εξακολουθούν να θεωρούνται ως «κοινοποιηµένοι

φορείς εκµετάλλευσης», για τους σκοπούς του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2887/2000, µέχρι την

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15. Στη συνέχεια,

παύουν να θεωρούνται ως «κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης», για τους σκοπούς του

παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις ........... ∗∗∗∗ .

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις .......... ∗∗∗∗∗∗∗∗ .

                                                
∗∗∗∗  ∆έκα πέντε µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Πρώτη ηµέρα µετά τη λήξη αυτής της δεκαπεντάµηνης περιόδου.
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2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και οιασδήποτε

µεταγενέστερης τροποποίησης των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 28

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος αγορών που θα συµπεριληφθεί στην αρχική σύσταση της Επιτροπής

σχετικά µε συναφείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 14

1. Αγορές που αναφέρονται στην οδηγία 2001/.../ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

Άρθρο 16 - Αγορές που ορίζονται βάσει του προηγούµενου κανονιστικού πλαισίου, και στις

οποίες οι υποχρεώσεις θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Παροχή σύνδεσης και χρήση των δηµόσιων τηλεφωνικών δικτύων σε σταθερές θέσεις.

Παροχή µισθωµένων γραµµών σε τελικούς χρήστες.

2. Αγορές που αναφέρονται στην οδηγία 2001/. . ./ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

Άρθρο 7 - Αγορές που ορίζονται βάσει του προηγούµενου κανονιστικού πλαισίου, και στις

οποίες οι υποχρεώσεις θα πρέπει να επανεξεταστούν.

∆ιασύνδεση (Οδηγία 97/33/ΕΚ)

Προέλευση κλήσης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

Απόληξη κλήσης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

Υπηρεσίες διαβίβασης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

Προέλευση κλήσης σε δηµόσια κινητά τηλεφωνικά δίκτυα

Απόληξη κλήσης σε δηµόσιο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο

∆ιασύνδεση µισθωµένων γραµµών (διασύνδεση τµηµάτων κυκλωµάτων)
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∆ικτυακή πρόσβαση και ειδική δικτυακή πρόσβαση (οδηγία 97/33/ΕΚ, οδηγία 98/10/EΚ)

Πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένης της

αποδεσµοποίησης του τοπικού βρόχου

Πρόσβαση σε δηµόσια κινητά τηλεφωνικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής

του φορέα

Χονδρική παροχή µισθωµένων γραµµών (οδηγία 92/44/ΕΟΚ)

Χονδρική παροχή µισθωµένων γραµµών σε άλλους προµηθευτές δικτύων και

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

3. Αγορές που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2887/2000

Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αδεσµοποίητων βρόχων (στρεπτό ζεύγος µεταλλικών

αγωγών)

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές κανονιστικές αρχές
κατά την εκτίµηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης,

σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

∆ύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται ως ευρισκόµενες σε κοινή δεσπόζουσα θέση, κατά
την έννοια του άρθρου 13, εάν, ακόµη και αν δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσµοί µεταξύ
τους, λειτουργούν σε µια αγορά, η δοµή της οποίας θεωρείται ότι προσφέρεται για συντονισµένες
ενέργειες. Με την επιφύλαξη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου σχετικά µε την κοινή δεσπόζουσα
θέση, εκτιµάται ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η αγορά πληροί ορισµένα κατάλληλα
χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση της αγοράς, τη διαφάνεια και οιοδήποτε άλλο
από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατωτέρω :

•  ώριµη αγορά

•  στασιµότητα ή µικρή αύξηση της ζήτησης

•  χαµηλή ελαστικότητα ζήτησης

•  οµοιογενές προϊόν

•  παρόµοιες δοµές κόστους

•  παρόµοια µερίδια αγοράς

•  έλλειψη τεχνικής καινοτοµίας, ώριµη τεχνολογία

•  απουσία πλεονάζοντος δυναµικού

•  υψηλοί φραγµοί στην είσοδο

•  έλλειψη αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος

•  έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού

•  διάφορα είδη άτυπων ή άλλων δεσµών µεταξύ των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων

•  ανταποδοτικοί µηχανισµοί

•  έλλειψη ή περιορισµένο πεδίο ανταγωνισµού ως προς τις τιµές

Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και τα κριτήρια δεν είναι σωρευτικά. Ο κατάλογος
προτίθεται µάλλον να παρουσιάσει απλώς τα είδη αποδεικτικών στοιχείων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη των ισχυρισµών περί ύπαρξης κοινής δεσπόζουσας θέσης.

______________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 29-31 Αυγούστου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε δέσµη προτάσεων για ένα

κανονιστικό πλαίσιο εφαρµόσιµο σε υποδοµές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

συναφείς υπηρεσίες. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στo κεντρικό θέµα της δέσµης αυτής

που είναι η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, γνωστή ως «Οδηγία πλαίσιο».

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Μαρτίου 2001

και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 21 Ιανουαρίου

2001. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι δεν πρόκειται να

γνωµοδοτήσει στο θέµα αυτό.

3. Στις 17 Σεπτεµβρίου 2001 το Συµβούλιο καθόρισε οµόφωνα την κοινή του θέση

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

1. Σκοπός του ρυθµιστικού πλαισίου είναι να ευθυγραµµιστεί η τρέχουσα κοινοτική

νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών µε τις εκτεταµένες µεταβολές που έχουν επέλθει

στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των µέσων ενηµέρωσης και των τεχνολογιών της

πληροφορίας. Η σύγκλιση των τοµέων αυτών στηρίζει την προσέγγιση των προτάσεων

της Επιτροπής, οι οποίες επιδιώκουν να υπαγάγουν όλα τα δίκτυα µετάδοσης και τις

συναφείς υπηρεσίες σε ένα και µοναδικό κανονιστικό πλαίσιο. Το προτεινόµενο νέο

ρυθµιστικό πλαίσιο σχεδιάσθηκε ως ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ του τρέχοντος πλαισίου

και της αναµενόµενης µελλοντικής κατάστασης όπου η αγορά των τηλεπικοινωνιών θα

είναι επαρκώς ώριµη προκειµένου να διέπεται µόνο από τη γενική νοµοθεσία περί

ανταγωνισµού.
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2. Η πρόταση για την οδηγία πλαίσιο θεσπίζει τη βασική δοµή του µελλοντικού

κανονιστικού πλαισίου, δυνάµει του οποίου οι φορείς εκµετάλλευσης µε σηµαντική

ισχύ στην αγορά θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε ορισµένες εκ των προτέρων

κανονιστικές υποχρεώσεις. Καθορίζει τους στόχους και τις βασικές αρχές για τις

εθνικές κανονιστικές αρχές, καθώς και το ρόλο της Επιτροπής στο νέο πλαίσιο.

Περιλαµβάνει επίσης διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση των σπανίων πόρων

(ραδιοσυχνότητες και αριθµοί) και συνενώνει όλες τις οριζόντιες διατάξεις που είναι

κοινές σε δύο ή περισσότερες οδηγίες της προτεινόµενης δέσµης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Μολονότι το Συµβούλιο υιοθέτησε την προσέγγιση και τους στόχους που προτείνει η

Επιτροπή, θεώρησε απαραίτητο, κατά την κατάρτιση της κοινής του θέσης, να προβεί

σε ορισµένες αλλαγές τόσο ουσίας όσο και συντακτικές της προτεινόµενης οδηγίας.

Κατά την εφαρµογή των αλλαγών το Συµβούλιο, πέραν της συνεκτίµησης της γνώµης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φρόντισε ώστε:

- να καταστεί η διατύπωση της οδηγίας περισσότερο ακριβής και κατά συνέπεια να

βελτιωθεί η νοµική σαφήνεια του κειµένου,

- να εξευρεθεί καλύτερη ισορροπία µεταξύ της ανάγκης ευελιξίας για τις εθνικές

κανονιστικές αρχές (ΕΚΑ) αφενός, και της ανάγκης συνεκτικής προσέγγισης της

Κοινότητας αφετέρου,

- να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη σχέση αυτού του

κανονιστικού πλαισίου µε την πολιτική του οπτικοακουστικού τοµέα και τη

σχετική νοµοθεσία,
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- να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η ποικιλία των εθνικών καταστάσεων και οι

υφιστάµενες συνταγµατικές και δικαστικές ρυθµίσεις στα κράτη µέλη,

παραδείγµατος χάριν όσον αφορά τις διατάξεις περί δικαιωµάτων προσφυγής και

διέλευσης,

- να δηµιουργήσει µεγαλύτερη νοµική ασφάλεια για τις ΕΚΑ που ασχολούνται µε

καταστάσεις όπου περισσότεροι του ενός φορέα εκµετάλλευσης εξασφαλίζουν

από κοινού δεσπόζουσα θέση στην αγορά,

- να διασφαλιστεί η συµβατότητα του κειµένου µε την κοινοτική νοµοθεσία

ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις για τη σύσταση επιτροπής και οµάδας

υψηλού επιπέδου.

Β. Επιµέρους παρατηρήσεις

1. Κυριότερες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής

α) Σηµαντική ισχύς στην αγορά (Άρθρο 13 και νέο Παράρτηµα 2)

Μαζί µε την εφαρµογή ορισµένων τεχνικών βελτιώσεων για την

διασαφήνιση του κειµένου, το Συµβούλιο θεωρεί απαραίτητο να αυξηθεί η

ασφάλεια δικαίου για τις ΕΚΑ που ελέγχουν αγορές στις οποίες δύο

επιχειρήσεις χωρίς οικονοµικούς δεσµούς κατέχουν από κοινού δεσπόζουσα

θέση. Προς το σκοπό αυτό η κοινή θέση εισαγάγει ειδική απαίτηση µε την

οποία λαµβάνονται κατά γράµµα υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές της

Επιτροπής καθώς και δέσµη σαφών κριτηρίων που θα χρησιµοποιούνται για

την εκτίµηση της από κοινού δεσπόζουσας θέσης όπως ορίζεται στο

Παράρτηµα 2.



10420/1/01 REV 1 ADD 1 ΘΛ/δγ/ΓΣΓ 5
DG C I   EL

β) Ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και εναρµόνισης (Άρθρα 6 και 14)

Το Συµβούλιο, µολονότι υποστηρίζει την ιδέα µηχανισµού που θα

διασφαλίζει µια συνεκτική κοινοτική προσέγγιση, θεωρεί ωστόσο ότι η

διαδικασία του άρθρου 6 που προτείνει η Επιτροπή, σύµφωνα µε την οποία

η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να επεµβαίνει εκ των προτέρων για να

προλαµβάνει τη λήψη µέτρων από τις ΕΚΑ, αντιβαίνει τη θεσµική

ισορροπία που έχει θεσπιστεί µε τη Συνθήκη.

Ωστόσο, σηµειώνοντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

στην Επιτροπή για το σηµείο αυτό, το Συµβούλιο αναζήτησε την εξεύρεση

συµβιβαστικής λύσης η οποία θα διατηρεί την εξουσία της Επιτροπής να

καθυστερεί την εφαρµογή µέτρων των ΕΚΑ ενώ ταυτόχρονα θα εκδίδει

λεπτοµερή γνώµη. Εάν µια ΕΚΑ αποφασίζει να µην ακολουθήσει τη γνώµη

της Επιτροπής θα πρέπει να αιτιολογεί το σκεπτικό της.

Το Συµβούλιο προτιµά επίσης να µην περιλάβει τα θέµατα του

ραδιοφάσµατος (Άρθρο 8) στο µηχανισµό του άρθρου 6, σηµειώνοντας ότι,

ούτως ή άλλως, οι προτάσεις της Επιτροπής για τη διαχείριση του

ραδιοφάσµατος παρέχουν ρητά αυτή την ευελιξία στα κράτη µέλη ως προς

τους διαδικαστικούς διακανονισµούς, και συνεπώς οι επιπτώσεις της

εφαρµογής του άρθρου 6 θα ήταν ελάχιστες.

Μια επιπλέον σηµαντική αλλαγή του κειµένου αφορά τη διαδικασία

καθορισµού της αγοράς του άρθρου 14. ∆εδοµένου ότι ακόµα οι

περισσότερες αγορές παρουσιάζουν κυρίως εθνικό ή περιφερειακό

χαρακτήρα, το Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι σηµαντικό να ενισχύσει το ρόλο

των ΕΚΑ στη διαδικασία καθορισµού σχετικών αγορών εντός της

επικράτειάς τους. Βάσει του κειµένου της κοινής θέσης, η συνεκτική

κοινοτική προσέγγιση εξασφαλίζεται βάσει σύστασης της Επιτροπής περί

των σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και σύστασης προς τις

ΕΚΑ να ακολουθούν τη διαδικασία του άρθρου 6 όταν καθορίζουν αγορές

που διαφέρουν από εκείνες που προβλέπει η σύσταση.
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γ) Η σχέση µε την πολιτική του οπτικοακουστικού τοµέα

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής µε

σκοπό να περιγραφεί σαφέστερα η σχέση αυτής της δέσµης κανονιστικών

µέτρων µε το χωριστό ζήτηµα της πολιτικής του οπτικοακουστικού τοµέα

και ειδικότερα του κανονισµού περί περιεχοµένου. Το ζήτηµα αυτό, το

οποίο προκύπτει επίσης και στην προτεινόµενη οδηγία περί εγκρίσεων,

είναι ιδιαίτερα επίκαιρο δεδοµένου του πεδίου εφαρµογής του κανονιστικού

πλαισίου στο νέο «περιβάλλον σύγκλισης» που επεκτείνεται σε όλα τα

δίκτυα µετάδοσης και αποτελεί κοµβικό ζήτηµα για το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν την προσθήκη νέας ρήτρας «µε την

επιφύλαξη» στο άρθρο 1 και νέου εδαφίου στο άρθρο 7 που παρέχει στις

ΕΚΑ τη δυνατότητα να συµβάλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και

γλωσσικής πολυµορφίας.

δ) Απαλοιφή της Οµάδας επικοινωνιών υψηλού επιπέδου

Το Συµβούλιο, αφού συµβουλεύτηκε τη Νοµική Υπηρεσία του, διέγραψε τη

διάταξη περί Συµβουλευτικής οµάδας υψηλού επιπέδου των αντιπροσώπων

των ΕΚΑ που συστήνεται δυνάµει του άρθρου 21 της πρότασης της

Επιτροπής. ∆εν κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο να συσταθεί η οµάδα

αυτή, η οποία δεν εµπίπτει στους τύπους των επιτροπών που προβλέπονται

από τη νέα απόφαση περί επιτροπολογίας1, σε κοινοτική πράξη.

ε) Άρθρο 4 - ∆ικαίωµα προσφυγής

Το Συµβούλιο επεξεργάστηκε το άρθρο αυτό, διατηρώντας τα βασικά

στοιχεία του και λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, µε µια µορφή ωστόσο που τηρεί τις συνταγµατικές και

δικαστικές παραδόσεις των κρατών µελών.

                                                
1 Απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ, ΕΕ αριθ. L 184, της 17.7.1999, σ. 23.
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στ) Άρθρο 8 - ∆ιαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων

Με βάση ιδιαίτερα τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογία

46), το Συµβούλιο επέλεξε να απαλείψει από το κυρίως σώµα του κειµένου

τις διατάξεις που νοµιµοποιούν ειδικότερα την προσφυγή σε δηµοπρασίες

καθώς και τη διοικητική τιµολόγηση για την εκχώρηση συχνοτήτων.

ζ) Άρθρο 10 - ∆ικαιώµατα διέλευσης

Το Συµβούλιο διεύρυνε το κείµενο του παρόντος άρθρου προκειµένου να

καλύπτει και τους φορείς εκµετάλλευσης ιδιωτικών δικτύων, ενώ

ταυτόχρονα το επαναδιατύπωσε για να διευκρινιστεί ότι µπορούν ωστόσο

να εφαρµόζονται διαφορετικοί τύποι διαδικασιών αναλόγως εάν πρόκειται

για δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα.

2. Η θέση του Συµβουλίου ως προς τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

α) Τροπολογίες ενσωµατωθείσες πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή κατ� αρχήν τις τροπολογίες

1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46,

47, 48, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69 και 70. Για ορισµένες εξ

αυτών επελέγη η πλήρης ή σχεδόν πλήρης διατύπωσή τους ενώ άλλες

ενσωµατώθηκαν µε διαφορετική µορφή η οποία διατηρεί ωστόσο το στόχο

που διέπει την τροπολογία ή µέρη της τροπολογίας.
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β) Μη ενσωµατωθείσες τροπολογίες στην κοινή θέση

Με τη µη ενσωµάτωση των ακόλουθων τροπολογιών 5, 8, 16, 18, 20, 23,

24, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 76

και 77, το Συµβούλιο ακολούθησε τη γνώµη της Επιτροπής.

 Με τη µη ενσωµάτωση των ακόλουθων τροπολογιών 2, 7, 17, 22, 29, 30,

32, 33, 34, 54, 65 και 75 το Συµβούλιο στήριξε τις αποφάσεις του στο

ακόλουθο σκεπτικό:

- Τροπολογίες 2 και 29 (δικαίωµα προσφυγής)

Οι τροπολογίες δεν συνάδουν µε τις συνταγµατικές και δικαστικές

διατάξεις των κρατών µελών.

- Τροπολογίες 7 και 17

Το περιεχόµενο των τροπολογιών καλύπτεται ήδη σε µεγάλο βαθµό

από το κείµενο.

- Τροπολογία 22 (Ανεξαρτησία της ΕΚΑ)

Το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής θεωρείται καταλληλότερο.

- Τροπολογία 30 (Κυρώσεις για τη µη παροχή πληροφοριών)

Το ζήτηµα αυτό ελήφθη υπόψη στο άρθρο 10 της κοινής θέσης της

οδηγίας περί εγκρίσεων.

- Τροπολογία 32 (Αιτιολόγηση των αρνήσεων πρόσβασης σε

πληροφορίες)

Το γενικό διοικητικό δίκαιο στα κράτη µέλη καλύπτει ήδη τις πτυχές

αυτές.

- Τροπολογία 33 (Άρθρο 6)

Πρβ. την αιτιολόγηση της προσέγγισης του Συµβουλίου για το άρθρο

αυτό στο Μέρος ΙΙΙ.Β.1.α ανωτέρω.
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- Τροπολογία 34 (Άρθρο 7, παρ. 1))

Το Συµβούλιο προτιµά τη θετική διατύπωση που προτείνει η

Επιτροπή.

- Τροπολογία 54 (επιδιαιτησία των ΕΚΑ σε διαφορές ως προς τα

δικαιώµατα διέλευσης)

Η παροχή δικαιωµάτων διέλευσης είναι αρµοδιότητα των τοπικών

αρχών σε πολλά κράτη µέλη και η κεντρική επίλυση διαφορών είναι

δύσκολο να επιβληθεί.

- Τροπολογία 65 (κριτήρια µε τα οποία εκτιµάται η επιβολή ή µη

υποχρεωτικών προτύπων)

Το Συµβούλιο προτιµά τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής µε

την οποία παρέχεται χρονική περίοδος προκειµένου να εκτιµηθεί εάν

η προαιρετική προσέγγιση υπήρξε αποτελεσµατική.

- Τροπολογία 75 (Συµβουλευτική οµάδα υψηλού επιπέδου)

Πρβ. Μέρος ΙΙΙ.Β.1.δ ανωτέρω.

________________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων

για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Ιούλιο του 2000 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών COM(2000)393 – C5-0428/2000 -
2000/0184 (COD),προκειµένου να εγκριθεί µε τη διαδικασία συναπόφασης που ορίζεται στο

άρθρο 251της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.1

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 24 Ιανουαρίου 20012.

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωστοποίησε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
µε επιστολή της της 16ης Φεβρουαρίου 2001, ότι δεν πρόκειται να διατυπώσει γνώµη

επ’αυτού του θέµατος.

Την 1η Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά τροπολογιών κατά την

πρώτη ανάγνωση
3.

Στις 4 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή της όπου έχουν

ενσωµατωθεί πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν πολλές από τις τροπολογίες που υπερψήφισε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 250της συνθήκης4.

Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251της συνθήκης ΕΚ, εξέδωσε την κοινή θέση του επί
της πρότασης για οδηγία στις 17Σεπτεµβρίου 20015.

Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύεται η γνώµη της Επιτροπής επί της κοινής θέσης του
Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση της συνθήκης ΕΚ.

1
ΕΕ C 365, 19.12.2000,σ. 198.

2
ΕΕ C 123, 25.4.2001,σ. 56.

3
ΕΕ C

4
ΕΕ C

5
ΕΕ C
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2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της προτεινόµενης οδηγίας είναι να θεσπισθεί εναρµονισµένο πλαίσιο κανονιστικών

ρυθµίσεων για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλη την Κοινότητα. Η
επιδίωξη είναι να αποτελέσει την απάντηση στο φαινόµενο της σύγκλισης ώστε να καλύπτει

όλα τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της. Καθορίζονται ορισµένες θεµελιώδεις αρχές και στόχοι για τις αρχές επιβολής
κανονιστικών ρυθµίσεων, καθώς και σειρά καθηκόντων τους όσον αφορά, για παράδειγµα, τη
διαχείριση του ραδιοφάσµατος και των πόρων αριθµοδότησης και τη παροχή δικαιωµάτων

διέλευσης. Τέλος, η πρόταση περιέχει ορισµένες οριζόντιου χαρακτήρα διατάξεις, κοινές για
περισσότερα του ενός µέτρα της δέσµης µέτρων, όπως η επίλυση διαφορών, ο ορισµός και η

ανάλυση των αγορών, καθώς και διατάξεις µε τις οποίες θεσπίζεται νέος ορισµός για τις
επιχειρήσεις µε «σηµαντική ισχύ στην αγορά», ο οποίος εδράζεται στην βασική αρχή της

δεσπόζουσας θέσης που προέρχεται από τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.

3. ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Περίληψη της γνώµης της Επιτροπής

Η Επιτροπή αδυνατεί να ταχθεί υπέρ της κοινής θέσης του Συµβουλίου. Με την κοινή θέση

αποδυναµώνεται η πρόταση της Επιτροπής σε καίρια θέµατα, τα οποία είχε σθεναρά
υποστηρίξει το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Η µη αποδοχή της κοινής θέσης

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στο άρθρο 6
(µηχανισµός διαβούλευσης και διαφάνειας), και τα σχετικά άρθρα, και, ως εκ τούτου, η
Επιτροπή προέβη σε δήλωση επί του θέµατος, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο συνηµµένο
παράρτηµα. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίσης ορισµένες άλλες επιφυλάξεις σχετικά µε την

κοινή θέση. Τα σηµεία αυτά αναλύονται λεπτοµερέστερα κατωτέρω.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αρκετές από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου έχουν

υιοθετηθεί εν µέρει ή κατ’ αρχήν, και ότι πολλές από τις αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο
ενισχύουν ή αποσαφηνίζουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής, χωρίς να υποσκάπτουν τις

αρχές στις οποίες θεµελιώθηκε.

3.2. Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη

ανάγνωση

3.2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά την πρώτη ανάγνωση 77 τροπολογίες στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής (οι τροπολογίες 12και 14 είχαν αποσυρθεί πριν από την ψηφοφορία).

Ως αποτέλεσµα της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής συµπεριλήφθηκαν αρκετές ουσιαστικές τροποποιήσεις.

Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή ενσωµάτωσε 47 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν: τις τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69και 75.
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3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή
και συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

Οι ακόλουθες τροπολογίες, που έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση του

Συµβουλίου: τροπολογίες 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 48,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68και 69.

Από τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν, ορισµένες αναδιατυπώθηκαν ελάχιστα ή εν µέρει,
ενώ άλλες τροποποιήθηκαν σηµαντικά, χωρίς ωστόσο να θιχθεί ο σκοπός που απετέλεσε τη

βάση των αναθεωρήσεων του Κοινοβουλίου. Οι ουσιαστικές αλλαγές εξηγούνται κατωτέρω.

3.2.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή

αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

Οι ακόλουθες τροπολογίες έγιναν αποδεκτές πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση
του Συµβουλίου: τροπολογίες 2, 7, 17, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 53, 54, 65και

75. Οι τροπολογίες 2, 27, 29, 32και 75 δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο επειδή τα
διατάξεις του κειµένου στα οποία αναφέρονται έχουν διαγραφεί στην κοινή θέση. Το θέµα

αυτό αναλύεται λεπτοµερέστερα στο κατωτέρω σηµείο 3.2.4.

Τροπολογίες 7, 53 & 54 (δικαιώµατα διέλευσης)

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των δικαιωµάτων των
επιχειρήσεων να διασφαλίζουν τα απαραίτητα δικαιώµατα διέλευσης για τη διεύρυνση των

υποδοµών. Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή είχε επιφέρει τροποποιήσεις στη
διατύπωση, για να εξασφαλίσει ιδίως ότι κανένα στοιχείο του κειµένου δεν θα µπορούσε να

ερµηνευθεί ως παραβίαση των προβλεποµένων στο άρθρο 295 της Συνθήκης όσον αφορά το
καθεστώς ιδιοκτησίας. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί καµία

από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρ’ ότι το κείµενο έχει βελτιωθεί κατά
την άποψη της Επιτροπής σε άλλους τοµείς, ιδίως όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου

εφαρµογής ώστε να καλυφθούν τα ιδιωτικά δίκτυα.

Τροπολογίες 17 & 21 (ορισµοί)

Το Συµβούλιο δεν συµπεριέλαβε τις γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας (powerline systems)στον
κατάλογο των παραδειγµάτων του ορισµού των «υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»· εν
πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί όµως ότι τα συστήµατα αυτά σαφώς
συµπεριλαµβάνονται. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε τον ορισµό της «διακρατικής αγοράς»,
που ορίζεται όµως σαφώς στην αιτιολογική σκέψη 27.

Τροπολογία 22 (Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές, ΕΡΑ)

Το Συµβούλιο δεν θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να προστεθεί, όπως πρότεινε το
Κοινοβούλιο, απαίτηση να έχουν ελευθερία δράσης οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, δεδοµένου
ότι προβλέπεται ήδη η γενική απαίτηση ανεξαρτησίας των ΕΡΑ. Η Επιτροπή είχε θεωρήσει
ως σκόπιµη αποσαφήνιση το κείµενο του Κοινοβουλίου, δεν την θεωρεί όµως ουσιώδη.
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Τροπολογία 25 (ενιαίο σηµείο ενηµέρωσης για διαβουλεύσεις)

Η Επιτροπή είχε συµπεριλάβει την αρχή «του ενιαίου σηµείου ενηµέρωσης» στο άρθρο 6
παράγραφος 1, αλλά το Συµβούλιο δεν την συµπεριέλαβε στην κοινή θέση του. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η τροπολογία του Κοινοβουλίου συνιστά χρήσιµη προσθήκη που ενισχύει τη

διαφάνεια, αλλά συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι επαρκούν µάλλον οι διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 4.

Τροπολογία 30 ( παροχή πληροφοριών)

Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να συµφωνήσει να συµπεριληφθούν οι υπερβολικές

αρµοδιότητες επιτήρησης και επιβολής κυρώσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο και
αποδέχθηκε η Επιτροπή, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι επαρκούν οι διατάξεις του άρθρου

5 παράγραφος 1.

Τροπολογία 33 (µηχανισµός διαφάνειας)

Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί τα µέρη της τροπολογίας αυτής τα οποία
συµπεριέλαβε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το άρθρο 6 είναι ένα από τα

κύρια σηµεία ασυµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και του Συµβουλίου και αναλύεται
λεπτοµερέστερα κατωτέρω.

Τροπολογία 34 & 35 (στόχοι)

Η Επιτροπή είχε θεωρήσει αµφότερες αυτές τις τροπολογίες ως σκόπιµες αποσαφηνίσεις, το
Συµβούλιο όµως δεν τις θεώρησε απαραίτητες, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι επαρκούν οι
διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Τροπολογία 46 (συντονισµός των αποφάσεων σχετικά µε το ραδιοφάσµα)

Η Επιτροπή είχε αποδεχθεί την τροπολογία αυτή κατ’ αρχήν και είχε διατυπώσει την

αιτιολογική σκέψη 19 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση του ραδιοφάσµατος
διενεργείται συντονισµένα (µε βάση την πρότασή της να συµπεριληφθούν οι αποφάσεις

σχετικά µε το ραδιοφάσµα στο πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού για τη διαφάνεια). Το
Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί αυτό το κείµενο (ούτε αποδέχθηκε το πεδίο

εφαρµογής του µηχανισµού διαφάνειας όπως προτάθηκε· βλ. κατωτέρω σηµείο 3.2.4).

Τροπολογία 65 (τυποποίηση)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι επρόκειτο για σκοπιµότατη ενίσχυση του κειµένου, που ωστόσο δεν
αποδέχθηκε το Συµβούλιο. Επειδή όµως η υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων είναι

δυνατή µόνον µετά από δηµόσια διαβούλευση και µε βάση πρόταση της Επιτροπής, το
κείµενο της κοινής θέσης είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

3.2.4. ∆ιαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης
του Συµβουλίου

Αιτιολογικές σκέψεις

Το Συµβούλιο έχει προσθέσει νέες αιτιολογικές σκέψεις και τροποποίησε πολλές από τις ήδη

υπάρχουσες προκειµένου να βελτιώσει τη σαφήνεια του κειµένου, να αποκατασταθεί η
συνοχή µε τις τροποποιήσεις των άρθρων της οδηγίας, ή για να τονίσει ορισµένες καίριες

διατάξεις. Συγκεκριµένα, το Κοινοβούλιο εισήγαγε αιτιολογικές σκέψεις που υπογραµµίζουν
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τη σηµασία των ρυθµίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο, τους στόχους της περιβαλλοντικής
και άλλων πολιτικών, καθώς και ζητηµάτων δηµόσιας ασφάλειας.

Άρθρο 1 –Πεδίο εφαρµογής και στόχος

Το Συµβούλιο προσέθεσε νέα παράγραφο 3 η οποία αφορά την οπτικοακουστική πολιτική

και τις ρυθµίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο και ουσιαστικά ταυτίζεται µε την τροπολογία 15
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογία που αποδέχθηκε η Επιτροπή εν µέρει και κατ’
αρχήν µε την προσθήκη παρεµφερούς κειµένου στην αιτιολογική σκέψη 5). Η Επιτροπή
εµµένει στην άποψή της ότι η νέα αυτή παράγραφος είναι περιττή.

Άρθρο 2 -Ορισµοί

Η κοινή θέση δεν τροποποίησε εν γένει τους ορισµούς, παρ’ ότι περιέλαβε ορισµένους

επιπλέον ορισµούς για να καταστεί σαφέστερο το κείµενο.

Άρθρο 3 –Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν αλλαχθεί ουσιαστικά, εκτός κάποιας αποσαφήνισης
των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας µεταξύ, αφενός, των ΕΡΑ και, αφετέρου, των

αρµοδίων για τον ανταγωνισµό και τους καταναλωτές εθνικών αρχών.

Άρθρο 4 –∆ικαίωµα προσφυγής

∆εν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τα κράτη µέλη ρητή διάταξη στο άρθρο που θα είχε
ως αποτέλεσµα να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης κατά τη διαδικασία προσφυγής (και κατά
συνέπεια διαγράφηκε το σχετικό κείµενο από την πρόταση της Επιτροπής, λόγω του ότι
πρόκειται για θέµα επικουρικότητας και θα είχε ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα να καταστεί το

όργανο προσφυγής λανθάνουσα ρυθµιστική αρχή). Αλλά ούτε και στο Συµβούλιο έγινε
αποδεκτή η πρόταση της Επιτροπής να είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση το όργανο

προσφυγής. Τέλος, στο Συµβούλιο επίσης δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αποδεκτός ο
περιορισµός του Κοινοβουλίου για αναστολή απόφασης ΕΡΑ εν αναµονή του αποτελέσµατος

της προσφυγής, δεδοµένου ότι η διάταξη αυτή έχει επίσης διαγραφεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
οι τροποποιήσεις αυτές περιορίζουν ουσιαστικά την ασφάλεια δικαίου στον κλάδο και, ως εκ
τούτου, δεν µπορεί να τις υποστηρίξει.

Εξάλλου, µε την κοινή θέση του Συµβουλίου έχουν διαγραφεί οι παράγραφοι 2 και 4.

Άρθρο 5 –Παροχή πληροφοριών

Με την κοινή θέση του το Συµβούλιο επιδιώκει να εξισορροπήσει δύο αντίµαχες επιδιώξεις,
που είχαν ήδη συµπεριληφθεί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής: το απόρρητο και την
διαφάνεια. Σε γενικές γραµµές διατηρήθηκαν οι αρχές και η ουσία της πρότασης της

Επιτροπής και ως εκ τούτου η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει το κείµενο εν προκειµένω. Η
κοινή θέση του Συµβουλίου ενισχύει τις διατάξεις σχετικά µε το απόρρητο, χωρίς ωστόσο να
υποσκάπτει τις απαραίτητες διατάξεις σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή
πληροφοριών.

Άρθρο 6 –Μηχανισµός διαβούλευσης και διαφάνειας

Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται οι απαιτήσεις προς τις ΕΡΑ να διαβουλεύονται σε εθνικό

επίπεδο σχετικά µε σχέδια αποφάσεων, και συγκροτείται «µηχανισµός διαφάνειας» µε τον
οποίο παρέχεται το δικαίωµα στην Επιτροπή να απαιτεί, υπό ορισµένες συνθήκες, από ΕΡΑ
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να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει σχέδιο απόφασής της. Η αιτιολόγηση αυτής της διάταξης
είναι ο κατά πολύ µεγαλύτερος βαθµός ελευθερίας που απολαύουν τα κράτη µέλη όταν

αποφασίζουν για ποιες αγορές δικαιολογείται η επιβολή υποχρέωσης κανονιστικών
ρυθµίσεων, ποιες υποχρεώσεις πρέπει να επιβληθούν και σε ποιους συντελεστές της αγοράς.
Η Επιτροπή θεωρεί καίρια τη σηµασία του άρθρου αυτού για το νέο πλαίσιο για να
εξασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ των ρυθµιστικών δράσεων σε όλη την ΕΕ. Η κοινή θέση

επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές σε αυτό το άρθρο, που κατά την άποψη της Επιτροπής
εξασθενούν σηµαντικά το περιεχόµενο και περιορίζουν τη δυνατότητα συνοχής των

κανονιστικών ρυθµίσεων.

Πρώτον, το Συµβούλιο περιόρισε το πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού διαφάνειας µε την

αφαίρεση των θεµάτων κατανοµής του ραδιοφάσµατος από το κείµενο. Λαµβάνοντας ιδίως
υπόψη τις πρόσφατες δυσκολίες που σηµειώθηκαν στην αγορά κινητής τηλεφωνίας τρίτης

γενεάς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτή την αλλαγή. ∆εύτερον, το
Συµβούλιο αντικατέστησε τη δεσµευτική εκ των προτέρων δικαιοδοσία της Επιτροπής να

απαιτεί από ΕΡΑ την τροποποίηση ή ανάκληση µέτρου µε τη δηµοσιοποίηση µη δεσµευτικής
«εµπεριστατωµένης γνωµοδότησης». Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι αυτή η µη δεσµευτική

γνωµοδότηση θα είναι τελεσφόρα ώστε να αποκλείεται η λήψη εθνικών αποφάσεων που να
αντιβαίνουν την κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 7 –Στόχοι πολιτικής και βασικές ρυθµιστικές αρχές

Η κοινή θέση επιφέρει διάφορες αλλαγές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
Ορισµένες τροποποιήσεις προσθέτουν στόχους, για παράδειγµα όσον αφορά την ασφάλεια
και την ακεραιότητα των δικτύων. Ορισµένες αλλαγές ακολουθούν τον προσανατολισµό που

χάραξε η τροποποιηµένη πρόταση, για παράδειγµα στην περίπτωση του µέρους του κειµένου
σχετικά µε τα τεχνολογικώς ουδέτερα µέτρα, το οποίο είχε µετατοπισθεί σε αιτιολογική

σκέψη. Το Συµβούλιο περιλαµβάνει επίσης νέα παράγραφο µε την οποία καθορίζεται ως
στόχος για τις ρυθµιστικές αρχές να συµβάλλουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, στην
εξασφάλιση της εφαρµογής πολιτικών που αποσκοπούν στην προαγωγή της πολιτισµική και
γλωσσικής ποικιλοµορφία και στον πλουραλισµό των µέσων ενηµέρωσης, ώστε να

ανταποκριθεί στο µέληµα που εκφράσθηκε µε ορισµένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου (42
και 43),οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Η µόνη περίπτωση όπου η Επιτροπή έχει ορισµένες επιφυλάξεις είναι η αλλαγή σύµφωνα µε
την οποία οι στόχοι που διατυπώνονται στο άρθρο αυτό είναι οι µόνοι στόχοι για τις ΕΡΑ

στους τοµείς που καλύπτει το νέο πλαίσιο. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η έλλειψη αυτής της
διάταξης ενδεχοµένως να περιορίσει τη συνοχή των ρυθµιστικών δράσεων.

Άρθρο 8 –∆ιαχείριση του ραδιοφάσµατος για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Οι καίριες αλλαγές σε αυτό το άρθρο έχουν ήδη αναφερθεί στην ανάλυση επί του άρθρου 6·
πρόκειται για την διαγραφή των θεµάτων που αφορούν το ραδιοφάσµα από το πεδίο
εφαρµογής του µηχανισµού διαφάνειας. Οι λοιπές µεταβολές που επήλθαν συµφωνούν µε την
τροποποιηµένη πρόταση.

Άρθρο 9 –Αριθµοδότηση, ονοµατοδοσία και διευθυνσιοδότηση

Το Συµβούλιο αποφάσισε να διαγράψει από την εν λόγω οδηγία τις διατάξεις που αφορούν
την διασυνοριακή πρόσβαση σε µη γεωγραφικούς αριθµούς και να τη συµπεριλάβει, µε
ορισµένες τροποποιήσεις, σε νέο άρθρο στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία.
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Άρθρο 10 –∆ικαιώµατα διέλευσης

Στην κοινή θέση του το Συµβούλιο έχει αναδιατυπώσει το κείµενο αυτού του άρθρου, στην
ουσία όµως παραµένει το ίδιο µε την αρχική πρόταση της Επιτροπή. Επιπλέον, έχει
διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του άρθρου ώστε να συµπεριληφθούν οι ιδιωτικοί φορείς

εκµετάλλευσης δικτύων, προσθήκη που η Επιτροπή επικροτεί.

Άρθρο 11 –Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

Από το άρθρο αυτό έχει διαγραφεί µια παράγραφος, η Επιτροπή όµως διαπιστώνει µε
ικανοποίηση ότι η διαγραφή αυτή δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της διάταξης.

Άρθρο 12 –Λογιστικός διαχωρισµός και οικονοµικές εκθέσεις

Το άρθρο αυτό έχει επίσης τροποποιηθεί για να αποσαφηνισθεί το κείµενο χωρίς ωστόσο να

επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές. Η µόνη αλλαγή ήταν η διαγραφή µιας παραγράφου, για την
οποία η Επιτροπή συµφωνεί ότι αποτελούσε επανάληψη µέρους του κειµένου του άρθρου 5.

Άρθρο 13 –Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά

Η έννοια της σηµαντικής ισχύος στην αγορά είναι από τις σηµαντικότερες στο νέο πλαίσιο.
Οι αλλαγές που επέφερε η κοινή θέση βελτιώνουν τη σαφήνεια του κειµένου,
εξασφαλίζοντας εκ παραλλήλου ότι βασίζεται στην αρχή της δεσπόζουσας θέσης που

προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Το κύριο µέληµα του Συµβουλίου ήταν να
εξασφαλίσει ότι οι ρυθµιστικές αρχές θα είναι επαρκώς διασφαλισµένες ώστε να εφαρµόζουν

την αρχή της από κοινού δεσπόζουσας θέσης σε ολιγοπωλιακές αγορές όταν δεν υφίστανται
οικονοµικές διασυνδέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Βοήθησε εν προκειµένω
το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών

6
της Επιτροπής, αλλά το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης

νέο παράρτηµα ΙΙ στην οδηγία ώστε να καθορίσει λεπτοµερέστερα τα χαρακτηριστικά των

αγορών στις οποίες θα ήταν δυνατόν να αναµένεται η από κοινού δεσπόζουσα θέση.

Άρθρο 14 & 15 –∆ιαδικασία ορισµού της αγοράς και διαδικασία ανάλυσης της αγοράς

Το άρθρο 14 υποδιαιρέθηκε σε δύο χωριστά άρθρα: το άρθρο 14 όπου περιλαµβάνεται ο
ορισµός της αγοράς και το άρθρο 15 το οποίο αφορά την ανάλυση του αποτελεσµατικού

ανταγωνισµού. Οι περισσότερες αλλαγές στόχευαν στην αποσαφήνιση του κειµένου, ιδίως σε
σχέση µε την νοµολογία περί ανταγωνισµού, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν εκ βάθρων την

ουσία.

Ωστόσο, στην κοινή θέση έχει προβλεφθεί σύσταση αντί απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε
συναφείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών . Η λήψη απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής έχει
διατηρηθεί µόνον για τις πανευρωπαϊκές αγορές (που ορίζονται ως προσθήκη στην

αιτιολογική σκέψη 27ως «κάθε διακρατική αγορά που καλύπτει την Κοινότητα ή σηµαντικό
µέρος της». Η Επιτροπή ανησυχεί ότι αυτή η αλλαγή, µαζί µε την εξασθένιση των διατάξεων

του άρθρου 6, θα περιορίσει σηµαντικά τις δυνατότητες της Κοινότητας να εξασφαλίζει
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις µε τη λήψη συνεκτικών κανονιστικών ρυθµίσεων σε

όλη την ΕΕ.

6 http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf
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Άρθρο 17 –Μέτρα εναρµόνισης

Στην κοινή θέση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής των δεσµευτικών µέτρων εναρµόνισης

µε την αναφορά «τεχνικά µέτρα εφαρµογής» και καθίσταται σαφές ότι εφαρµόζονται µόνο
στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας (σχετικά µε την εναρµόνιση της

αριθµοδότησης). Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τεχνικά µέτρα εφαρµογής ενδεχοµένως να είναι
απαραίτητα σε τοµείς πέραν εκείνων που αναφέρονται ρητώς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η

συνεκτική εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ από τις ΕΡΑ.

Άρθρο 18 –Επίλυση διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων

Η προθεσµία για την επίλυση διαφορών έχει παραταθεί σε τέσσερις µήνες. Το Συµβούλιο
εισήγαγε επίσης νέα παράγραφο µε την οποία παρέχεται στις ρυθµιστικές αρχές η

δικαιοδοσία να αποφασίζουν να µην επιλύσουν διαφορές µε δεσµευτικές αποφάσεις εφόσον
θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί, όπως η διαµεσολάβηση, οι οποίοι θα ήταν

αποτελεσµατικότεροι. Στο άρθρο όµως καθορίζονται σαφείς προθεσµίες σχετικά µε αυτούς
τους άλλους µηχανισµούς και απαιτείται από ΕΡΑ να επιλύει διαφορά σε περίπτωση που δεν

τελεσφορήσει η επίλυση της µε αυτούς τους µηχανισµούς.

Επιπλέον, µε την κοινή θέση αντικαθίσταται ο κατάλογος των στόχων της αρχικής πρότασης

µε αναφορά στο άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας, που σύµφωνα µε την Επιτροπή αποτελούσε
σκόπιµη αποσαφήνιση.

Άρθρο 19 –Επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Η κοινή θέση αφαιρεί από την Επιτροπή τη δικαιοδοσία να λαµβάνει αποφάσεις για την

επίλυση διαφορών, επειδή η Νοµική Υπηρεσία θεώρησε ότι τούτο ενδεχοµένως να
προξενήσει προβλήµατα λόγω της νοµικής βάσης της οδηγίας. Η Επιτροπή είναι σε θέση να

αποδεχθεί αυτό το συµπέρασµα, παρότι εξακολουθεί να αµφιβάλει σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των διατάξεων όπως διατυπώθηκαν.

Άρθρο 21 –Συµβουλευτική οµάδα υψηλού επιπέδου για τις επικοινωνίες

Το Συµβούλιο διέγραψε τις διατάξεις που αφορούν την Συµβουλευτική οµάδα υψηλού

επιπέδου για τις επικοινωνίες, µε βάση συµβουλή της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου. Η
Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τη διαγραφή αυτή µε µεγάλη απροθυµία και θα εξετάσει τη

δυνατότητα να συγκροτήσει οµάδα αυτού του είδους, µε δική της πρωτοβουλία.

4. Συµπέρασµα

Συνολικώς, στην κοινή θέση του το Συµβούλιο υιοθετεί πολλές από τις ανησυχίες που είχε
διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, και στις περισσότερες

περιπτώσεις δεν παρεκκλίνει από τις αρχές στις οποίες θεµελιώθηκε η αρχική πρόταση της
Επιτροπής. Αλλά σε καίρια θέµατα που αφορούν την εξασφάλιση της συνοχής των

κανονιστικών ρυθµίσεων και την εναρµονισµένη ενιαία αγορά, όπου το Κοινοβούλιο
κατέστησε σαφές ότι επίσης τις θεωρεί σηµαντικές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση είναι
ελλιπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείµενο της δήλωσης της Επιτροπής στο Συµβούλιο Τηλεπικοινωνιών της 4ης Απριλίου

"Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ήταν οµόφωνη η απόφαση του Συµβουλίου. ∆ιαπιστώνει ότι
δυστυχώς το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να συµφωνήσει να συµπεριληφθούν αποφάσεις

των κρατών µελών σε θέµατα ραδιοσυχνότητας στο πεδίο εφαρµογής της διαδικασίας
διαβούλευσης και διαφάνειας του άρθρου 6 της οδηγίας πλαισίου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως

τη δήλωση στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης ότι "η
Επιτροπή θα εργασθεί από κοινού µε το Συµβούλιο µε στόχο να δηµιουργηθεί ένα πολιτικό

πλαίσιο που να υποστηρίζει τα συστήµατα κινητής τηλεπικοινωνίας τρίτης γενιάς εντός της
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης µιας συµφωνίας σχετικά µε κανονιστικό πλαίσιο για την

πολιτική ραδιοφάσµατος".

Η Επιτροπή λυπάται επίσης για τις αλλαγές στο άρθρο 6 της αρχικής της πρότασης, που
έχουν ως αποτέλεσµα η Επιτροπή να µην έχει πλέον τη δυνατότητα να απαιτήσει από εθνική
ρυθµιστική αρχή την τροποποίηση ή την ανάκληση σχεδίου εθνικών µέτρων, δεδοµένου ότι

δεν συµβιβάζεται µε το προτεινόµενο νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες."


