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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/    /EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες,

καθώς και µε τη διασύνδεσή τους

(Οδηγία για την πρόσβαση)

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 Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε, 19.12.2000, σελ. 215.
2 ΕΕ C 123, 25.4.2001, σελ. 50.
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).



10418/1/01 REV 1 ZAC/kk,ka 2
DG C I   EL

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 2001/   /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της        , σχετικά

µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία

πλαίσιο) 1 ορίζει τους στόχους ενός κανονιστικού πλαισίου που καλύπτει τα δίκτυα και τις

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των

σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης,

των δικτύων επίγειων ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, των δορυφορικών δικτύων και των

δικτύων του ∆ιαδικτύου, που χρησιµοποιούνται για τη φωνητική τηλεφωνία, την

τηλεοµοιοτυπία ή τη µετάδοση δεδοµένων ή εικόνων. Τα εν λόγω δίκτυα δύνανται να έχουν

αδειοδοτηθεί από τα κράτη µέλη, βάσει της οδηγίας 2000/   /ΕΚ του Ευρωπαϊκού

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

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) 2 ή βάσει παλαιότερων

κανονιστικών µέτρων. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν για εκείνα τα δίκτυα που

χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµων στο

κοινό. Η παρούσα οδηγία καλύπτει την πρόσβαση και τη διασύνδεση µεταξύ προµηθευτών

υπηρεσιών. Τα µη δηµόσια δίκτυα δεν υπέχουν υποχρεώσεις δυνάµει της παρούσας οδηγίας,

πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες, επειδή επωφελούνται από την πρόσβαση στα

δηµόσια δίκτυα, ενδέχεται να υπόκεινται σε όρους που καθορίζουν τα κράτη µέλη.

(2) Οι υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόµενο, όπως η προσφορά προς πώληση δέσµης

περιεχοµένου ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, δεν καλύπτονται από το κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(3) Στον όρο «πρόσβαση» αποδίδονται πολλές ερµηνείες και, συνεπώς, είναι αναγκαίο να οριστεί

µε ακρίβεια η χρήση του όρου αυτού στην παρούσα οδηγία, χωρίς να θίγεται ο τρόπος

χρήσης του σε άλλα κοινοτικά µέτρα. Ένας φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να έχει στην

κυριότητά του το βασικό δίκτυο ή τις βασικές ευκολίες ή να µισθώνει µέρος ή το σύνολο

αυτών.

                                                
1 Βλ. σελ.    της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
2 Βλ. σελ.    της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(4) Η οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε τη χρήση προτύπων για τη µετάδοση τηλεοπτικού

σήµατος 1, δεν επέβαλε συγκεκριµένο σύστηµα µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης ή απαίτηση

υπηρεσίας, και αυτό παρείχε τη δυνατότητα στους παράγοντες της αγοράς να αναλάβουν

πρωτοβουλία και να αναπτύξουν κατάλληλα συστήµατα. Μέσω του Digital Video

Broadcasting Group, οι συντελεστές της ευρωπαϊκής αγοράς ανέπτυξαν µια οµάδα

συστηµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης, τα οποία υιοθέτησαν ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε

ολόκληρο τον κόσµο. Αυτά τα συστήµατα µετάδοσης έχουν τυποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και έχουν συµπεριληφθεί στις συστάσεις

της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Όσον αφορά την ψηφιακή τηλεόραση ευρείας

οθόνης, το σχήµα 16:9 είναι το σχήµα αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας και των

προγραµµάτων ευρείας οθόνης, και επί του παρόντος έχει καθιερωθεί στις αγορές των

κρατών µελών, µε την απόφαση 93/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993,

σχετικά µε τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την εισαγωγή προηγµένων τηλεοπτικών

υπηρεσιών στην Ευρώπη 2.

(5) Σε µία ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί που

αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να διαπραγµατεύονται ρυθµίσεις πρόσβασης και διασύνδεσης

µεταξύ τους, ιδίως σε διασυνοριακές συµφωνίες, µε την επιφύλαξη των κανόνων περί

ανταγωνισµού της συνθήκης. Κατά την επίτευξη µιας αποτελεσµατικότερης και πραγµατικά

πανευρωπαϊκής αγοράς, µε ουσιαστικό ανταγωνισµό και µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής

και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν αιτήσεις

πρόσβασης ή διασύνδεσης θα πρέπει, κατ� αρχήν, να συνάπτουν τις σχετικές συµφωνίες επί

εµπορικής βάσεως και να διαπραγµατεύονται καλόπιστα.

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 51.
2 ΕΕ L 196, 5.8.1993, σελ. 48.
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(6) Σε αγορές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες διαφορές ως προς τη διαπραγµατευτική
ισχύ µεταξύ επιχειρήσεων και όπου ορισµένες επιχειρήσεις στηρίζονται σε υποδοµή που
παρέχεται από τρίτους για την παροχή των υπηρεσιών τους, είναι σκόπιµη η θέσπιση ενός
πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς. Οι εθνικές
κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία, σε περίπτωση αποτυχίας των εµπορικών
διαπραγµατεύσεων, να εξασφαλίζουν κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση καθώς και
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών προς το συµφέρον των τελικών χρηστών. Συγκεκριµένα,
οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να εξασφαλίζουν τη διατερµατική συνδεσιµότητα
επιβάλλοντας αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους
τελικούς χρήστες. Ο έλεγχος των µέσων πρόσβασης ενδέχεται να συνεπάγεται κυριότητα ή
έλεγχο του φυσικού (σταθερού ή κινητού) συνδέσµου µε τον τελικό χρήστη, και/ή τη
δυνατότητα αλλαγής ή αφαίρεσης του εθνικού αριθµού ή αριθµών που χρειάζονται για την
πρόσβαση στο τερµατικό σηµείο ενός τελικού χρήστη. Τούτο θα µπορούσε, παραδείγµατος
χάριν, να είναι απαραίτητο εάν οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου περιόριζαν αδικαιολόγητα
τις επιλογές των τελικών χρηστών όσον αφορά την πρόσβαση σε πύλες και υπηρεσίες του
∆ιαδικτύου.

(7) Τα εθνικά, νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που συνδέουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
πρόσβασης ή διασύνδεσης µε τις δραστηριότητες του µέρους που επιθυµεί τη διασύνδεση,
και ειδικότερα µε το ύψος της επένδυσής του σε υποδοµή δικτύου και όχι µε τις παρεχόµενες
υπηρεσίες διασύνδεσης ή πρόσβασης, µπορούν να προξενήσουν στρέβλωση της αγοράς και,
εποµένως, να µην συµβιβάζονται µε τους κανόνες περί ανταγωνισµού.

(8) Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου που ελέγχουν την πρόσβαση των δικών τους πελατών,
ενεργούν βάσει αποκλειστικών αριθµών ή διευθύνσεων µιας δηµοσιευµένης σειράς αριθµών
ή διευθύνσεων. Άλλοι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου πρέπει να µπορούν να παρέχουν
τηλεπικοινωνιακή κίνηση στους πελάτες αυτούς και, εποµένως, πρέπει να είναι σε θέση να
διασυνδέονται άµεσα ή έµµεσα µεταξύ τους. Θα πρέπει, εποµένως, να διατηρηθούν τα
υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τη διαπραγµάτευση της διασύνδεσης. Είναι
σκόπιµο επίσης να διατηρηθούν οι υποχρεώσεις που είχε θεσπίσει παλαιότερα η οδηγία
95/47/ΕΚ, βάσει των οποίων απαιτούνται πλήρως ψηφιακά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή τηλεοπτικών υπηρεσιών, τα οποία είναι
ανοιχτά στο κοινό και είναι σε θέση να διανέµουν υπηρεσίες και προγράµµατα τηλεόρασης
ευρείας οθόνης, ώστε οι χρήστες να µπορούν να λαµβάνουν τα προγράµµατα αυτά στο σχήµα
µε το οποίο µεταδόθηκαν.
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(9) Στον τοµέα της ψηφιακής τηλεόρασης, οι κανόνες του ανταγωνισµού ενδέχεται να µην

επαρκούν, αφεαυτοί, για την εξασφάλιση της πολιτιστικής πολυµορφίας και του

πλουραλισµού των µέσων ενηµέρωσης. Η οδηγία 95/47/ΕΚ θέσπισε ένα αρχικό κανονιστικό

πλαίσιο για την εκκολαπτόµενη βιοµηχανία ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο θα πρέπει να

διατηρηθεί, συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης υπό όρους,

µε δίκαιο, εύλογο και αµερόληπτο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διατίθεται ευρεία

ποικιλία προγραµµάτων και υπηρεσιών. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά

καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των υποχρεώσεων αυτών, ανά τακτά χρονικά

διαστήµατα, είτε από ένα κράτος µέλος για την εθνική αγορά του είτε από την Επιτροπή για

την Κοινότητα, ιδίως τον προσδιορισµό του κατά πόσον είναι αιτιολογηµένη η επέκταση των

υποχρεώσεων σε νέες πύλες, όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραµµάτων (EPG) και οι

διεπαφές προγράµµατος εφαρµογών (API), στο µέτρο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η

δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριµένες ψηφιακές υπηρεσίες

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών

χρηστών µε τα νοµοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά µέσα που κρίνουν αναγκαία.

(10) Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιτρέπουν στην εθνική κανονιστική αρχή τους να

επανεξετάζει τις υποχρεώσεις για την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών προκειµένου να εκτιµά, µέσω ανάλυσης της αγοράς, εάν θα

ανακαλέσει ή θα τροποποιήσει τους όρους για τους φορείς εκµετάλλευσης που δεν διαθέτουν

σηµαντική ισχύ στη σχετική αγορά. Η ανάκληση ή η τροποποίηση αυτή δεν θα πρέπει να

επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση των τελικών χρηστών στις υπηρεσίες αυτές ούτε τις

δυνατότητες πραγµατικού ανταγωνισµού.



10418/1/01 REV 1 ZAC/kk,ka 6
DG C I   EL

(11) Για την εξασφάλιση της συνέχειας των υφιστάµενων συµφωνιών και προς αποφυγή

δηµιουργίας κενού νόµου, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις πρόσβασης και

διασύνδεσης που έχουν επιβληθεί βάσει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 της οδηγίας

97/33/ΕΟΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997, για

τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειµένου να διασφαλιστεί καθολική

υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ)
1, οι υποχρεώσεις σχετικά µε την ειδική πρόσβαση που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 16

της οδηγίας 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης

Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική

τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό

περιβάλλον 2 και οι υποχρεώσεις σχετικά µε την παροχή χωρητικότητας µετάδοσης

µισθωµένων γραµµών δυνάµει της οδηγίας 92/44/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1992,

σχετικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις µισθωµένες γραµµές 3,

µεταφέρονται αρχικά στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά ότι υπόκεινται σε άµεση

αναθεώρηση, υπό το πρίσµα των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Η αναθεώρηση

αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στους οργανισµούς που διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου

2000, σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο 4.

                                                
1 ΕΕ L 199, 26.7.1997, σελ. 32. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/61/ΕΚ.
(ΕΕ L 268, 3.10.1998, σελ. 37).

2 ΕΕ L 101, 1.4.1998, σελ. 24.
3 ΕΕ L 165, 19.6.1992, σελ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

98/80/ΕΚ της Επιτροπής.
(ΕΕ L 14, 20.1.1998, σελ. 27).

4 ΕΕ L 336, 30.12.2000, σελ. 4.
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(12) Η αναθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται µέσω οικονοµικής ανάλυσης της αγοράς βάσει της

µεθοδολογίας του δικαίου περί ανταγωνισµού. Σκοπός είναι η προοδευτική µείωση των εκ

των προτέρων τοµεακών κανόνων, καθώς θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισµός στην αγορά.

Ωστόσο, η διαδικασία συνεκτιµά επίσης τη δυνατότητα να προκύψουν νέα φαινόµενα

συµφόρησης ως αποτέλεσµα της τεχνολογικής ανάπτυξης, για τα οποία ενδέχεται να

απαιτείται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθµιση, π.χ. στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων

πρόσβασης. Είναι πιθανό το ενδεχόµενο, ο ανταγωνισµός να αναπτύσσεται µε διαφορετική

ταχύτητα σε διαφορετικά τµήµατα της αγοράς και διαφορετικά κράτη µέλη, ενώ οι εθνικές

κανονιστικές αρχές θα πρέπει να καθιστούν λιγότερο αυστηρές τις κανονιστικές υποχρεώσεις

στις αγορές εκείνες όπου ο ανταγωνισµός αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι συντελεστές της αγοράς σε ανάλογες περιστάσεις

αντιµετωπίζονται κατά ανάλογο τρόπο σε διαφορετικά κράτη µέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να

έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει την εναρµονισµένη εφαρµογή των διατάξεων της

παρούσας οδηγίας. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές και οι εθνικές αρχές στις οποίες έχει

ανατεθεί η εφαρµογή του δικαίου περί ανταγωνισµού θα πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση,

να συντονίζουν τις ενέργειές τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρµόζονται τα πλέον

κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν αναλάβει

δεσµεύσεις όσον αφορά τη διασύνδεση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στο πλαίσιο της

συµφωνίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για τις βασικές τηλεπικοινωνίες, οι

οποίες πρέπει να τηρούνται.
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(13) Η οδηγία 97/33/ΕΚ θέσπισε σειρά υποχρεώσεων οι οποίες µπορούν να επιβάλλονται σε

επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά, ήτοι διαφάνεια, αµεροληψία, λογιστικό

διαχωρισµό, πρόσβαση και έλεγχο των τιµών, συµπεριλαµβανοµένης της κοστοστρέφειας.

Αυτή η σειρά πιθανών υποχρεώσεων θα πρέπει να διατηρηθεί αλλά επιπρόσθετα, θα πρέπει

να γίνει σαφές ότι, αποτελεί το µέγιστο των υποχρεώσεων που µπορούν να επιβληθούν σε

επιχειρήσεις, για την αποφυγή περιττών ρυθµίσεων. Κατ� εξαίρεση, για λόγους

συµµόρφωσης µε τις διεθνείς δεσµεύσεις ή το κοινοτικό δίκαιο, ενδέχεται να ενδείκνυται η

επιβολή, σε όλους τους συντελεστές της αγοράς, υποχρεώσεων πρόσβασης ή διασύνδεσης,

όπως ισχύει επί του παρόντος στα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης για τις υπηρεσίες της

ψηφιακής τηλεόρασης.

(14) Η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων σε µια επιχείρηση µε σηµαντική ισχύ στην αγορά δεν

απαιτεί πρόσθετη ανάλυση της αγοράς αλλά αιτιολόγηση ότι η συγκεκριµένη υποχρέωση

είναι κατάλληλη και αναλογική σε σχέση µε τη φύση του συγκεκριµένου προβλήµατος.

(15) Η διαφάνεια των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης και διασύνδεσης,

συµπεριλαµβανοµένων των τιµών, συµβάλλει στην επίσπευση των διαπραγµατεύσεων, στην

αποφυγή των διενέξεων και στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των συντελεστών της αγοράς

ότι οι υπηρεσίες παρέχονται µε αµερόληπτο τρόπο. Ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια

των τεχνικών διεπαφών µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σηµαντικοί για τη διασφάλιση της

διαλειτουργικότητας. Όταν µια εθνική κανονιστική αρχή επιβάλλει υποχρεώσεις

δηµοσιοποίησης πληροφοριών, µπορεί επίσης να ορίζει τον τρόπο µε τον οποίον

δηµοσιοποιούνται οι πληροφορίες, ορίζοντας π.χ. τη µορφή της δηµοσίευσης (έντυπη και/ή

ηλεκτρονική) και εάν οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν ή όχι, ανάλογα µε τη φύση και τον

σκοπό των συγκεκριµένων πληροφοριών.

(16) Η αρχή της αµεροληψίας διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν σηµαντική ισχύ στην

αγορά δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισµού, ιδίως σε περιπτώσεις καθετοποιηµένων

επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τις οποίες ανταγωνίζονται σε αγορές

σε επόµενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
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(17) Ο λογιστικός διαχωρισµός επιτρέπει τη διαφάνεια των εσωτερικών τιµολογήσεων και παρέχει

στις εθνικές κανονιστικές αρχές τη δυνατότητα να ελέγχουν, κατά περίπτωση, τη

συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις αµεροληψίας. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή έχει

δηµοσιεύσει τη σύσταση 98/322/ΕΚ, της 8ης Απριλίου 1998, σχετικά µε τη διασύνδεση σε

ελευθερωµένη τηλεπικοινωνιακή αγορά (Μέρος 2 - Λογιστικός διαχωρισµός και λογιστική

καταγραφή κόστους) 1.

(18) Η κατ� εντολήν πρόσβαση σε υποδοµή δικτύου είναι δυνατόν να αιτιολογείται ως µέσο

αύξησης του ανταγωνισµού. Όµως, οι εθνικές κανονιστικές αρχές πρέπει να λαµβάνουν

εξίσου υπόψη τα δικαιώµατα που έχει ο ιδιοκτήτης υποδοµής να αξιοποιεί την υποδοµή του

προς όφελός του και τα δικαιώµατα άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση

σε ευκολίες που είναι ουσιώδεις για την παροχή εκ µέρους τους ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Όταν επιβάλλονται στους φορείς εκµετάλλευσης υποχρεώσεις δυνάµει των οποίων πρέπει να

ανταποκρίνονται στις εύλογες αιτήσεις πρόσβασης και χρήσης στοιχείων του δικτύου και

συναφών ευκολιών, οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να απορρίπτονται µόνον βάσει

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως η τεχνική σκοπιµότητα ή η ανάγκη διατήρησης της

ακεραιότητας του δικτύου. Όταν απορρίπτεται η αίτηση πρόσβασης, το θιγόµενο µέρος

µπορεί να υποβάλλει την υπόθεση στις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που

προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). ∆εν µπορεί να

απαιτηθεί από ένα φορέα εκµετάλλευσης µε υποχρεώσεις κατ� εντολήν πρόσβασης να

παρέχει τύπους πρόσβασης τους οποίους δεν είναι σε θέση να παράσχει. Η επιβολή από τις

εθνικές κανονιστικές αρχές πρόσβασης που αυξάνει τον ανταγωνισµό βραχυπρόθεσµα, δεν

θα πρέπει να περιορίζει τα κίνητρα των ανταγωνιστών για επενδύσεις σε εναλλακτικές

ευκολίες που θα εξασφαλίσουν µεγαλύτερο ανταγωνισµό µακροπρόθεσµα. Η Επιτροπή έχει

δηµοσιεύσει ανακοίνωση για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε συµφωνίες

πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 2, που πραγµατεύεται τα θέµατα αυτά. Οι

εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να επιβάλλουν τεχνικούς και λειτουργικούς όρους στον

πάροχο και/ή στους δικαιούχους της κατ� εντολήν πρόσβασης σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο. Συγκεκριµένα, η

                                                
1 ΕΕ L 141, 13.5.1998, σελ. 6.
2 ΕΕ C 265, 22.8.1998, σελ. 2.
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επιβολή τεχνικών προτύπων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την οδηγία 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 των πληροφοριών 1.

(19) Ο έλεγχος των τιµών ενδέχεται να απαιτείται όταν από την ανάλυση συγκεκριµένης αγοράς

προκύπτει ανεπαρκής ανταγωνισµός. Η κανονιστική παρέµβαση δύναται να είναι λιγότερο

αυστηρή, όπως όσον αφορά υποχρέωση σύµφωνα µε την οποία πρέπει να είναι εύλογες οι

τιµές για επιλογή φορέα, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/33/EΚ, ή αυστηρότερη, όπως όσον

αφορά υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι τιµές πρέπει είναι κοστοστραφείς ώστε να

παρέχεται πλήρης αιτιολόγηση για τις τιµές αυτές στις περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισµός δεν

είναι αρκετά έντονος για την αποτροπή υπερβολικής τιµολόγησης. Ιδιαίτερα, φορείς

εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ στην αγορά θα πρέπει να αποφεύγουν τη συµπίεση τιµών,

κατά την οποία η διαφορά µεταξύ των λιανικών τιµών τους και των τιµών διασύνδεσης που

χρεώνουν σε ανταγωνιστές, οι οποίοι παρέχουν παρεµφερείς λιανικές υπηρεσίες, δεν επαρκεί

για την εξασφάλιση βιώσιµου ανταγωνισµού. Όταν µια εθνική κανονιστική αρχή υπολογίζει

το κόστος που συνεπάγεται η εγκατάσταση υπηρεσίας την οποία εντέλλεται η παρούσα

οδηγία, είναι σκόπιµο να επιτρέπεται εύλογη απόδοση του επενδεδυµένου κεφαλαίου,

συµπεριλαµβανοµένων των ανάλογων εργατικών και οικοδοµικών δαπανών, µε την ανάλογη

προσαρµογή του κεφαλαίου, εφόσον χρειάζεται, ώστε να αντανακλώνται οι τρέχουσες

αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων και η αποδοτικότητα της λειτουργίας. Η µέθοδος

ανάκτησης του κόστους θα πρέπει να αρµόζει στην περίπτωση, λαµβανοµένης υπόψη της

ανάγκης να προωθούνται η αποδοτικότητα και ο βιώσιµος ανταγωνισµός και να

µεγιστοποιούνται τα οφέλη του καταναλωτή.

(20) Όταν µια εθνική κανονιστική αρχή επιβάλλει υποχρεώσεις χρησιµοποίησης συστήµατος

κοστολόγησης για λόγους υποστήριξης του ελέγχου τιµών, µπορεί είτε να διενεργεί η ίδια

ετήσιο έλεγχο για να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε το εν λόγω σύστηµα κοστολόγησης,

υπό τον όρο ότι διαθέτει το αναγκαίο εξειδικευµένο προσωπικό, είτε να αναθέτει τη

διενέργεια του ελέγχου σε άλλον εξειδικευµένο φορέα, ανεξάρτητο από τον συγκεκριµένο

φορέα εκµετάλλευσης.

                                                
1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σελ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ

(ΕΕ L 217, 5.8.1998, σελ. 18).
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(21) Η δηµοσίευση πληροφοριών από τα κράτη µέλη εξασφαλίζει ότι, οι συντελεστές της αγοράς
και οι ενδεχόµενοι νεοεισερχόµενοι σε αυτήν, κατανοούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους και γνωρίζουν πού να αναζητούν τις σχετικές λεπτοµερείς πληροφορίες. Η δηµοσίευση
στην εθνική επίσηµη εφηµερίδα επιτρέπει στα ενδιαφερόµενα µέρη σε άλλα κράτη µέλη να
εντοπίζουν τις σχετικές πληροφορίες.

(22) Προκειµένου να καθοριστεί η σωστή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή πρέπει
να γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν οριστεί ως έχουσες σηµαντική ισχύ στην αγορά και
ποιες υποχρεώσεις έχουν επιβληθεί στους συντελεστές της αγοράς από τις εθνικές
κανονιστικές αρχές. Συνεπώς, εκτός από τη δηµοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, σε εθνικό
επίπεδο, είναι αναγκαία και η αποστολή των πληροφοριών αυτών από τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή. Όταν τα κράτη µέλη υποχρεούνται να αποστέλλουν πληροφορίες στην Επιτροπή,
οι πληροφορίες αυτές µπορούν να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον έχουν
συµφωνηθεί κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης.

(23) Λαµβανοµένου υπόψη του ρυθµού εξέλιξης της τεχνολογίας και της αγοράς, η εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία
εφαρµογής της, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει επιτύχει τους στόχους της.

(24) 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 1.

(25) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι ένα εναρµονισµένο πλαίσιο
σχετικά µε τη ρύθµιση της πρόσβασης σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της
προβλεπόµενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η οποία ορίζεται στο άρθρο 5
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σελ. 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και σκοπός

1. Εντός του πλαισίου που θεσπίζει η οδηγία 2000/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), η παρούσα οδηγία

εναρµονίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους. Σκοπός

είναι η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου, σύµφωνα µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, για τη

σχέση µεταξύ προµηθευτών δικτύων και υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσµα  βιώσιµο

ανταγωνισµό, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οφέλη για τους

καταναλωτές.

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις για φορείς εκµετάλλευσης, καθώς

και για επιχειρήσεις που επιδιώκουν διασύνδεση και/ή πρόσβαση στα δικά τους δίκτυα ή συναφείς

ευκολίες. Ορίζει τους στόχους των εθνικών κανονιστικών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση και τη

διασύνδεση και θεσπίζει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι, οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι

εθνικές κανονιστικές αρχές αναθεωρούνται και, κατά περίπτωση, αίρονται, µόλις επιτυγχάνονται οι

επιθυµητοί στόχοι. Η πρόσβαση περί της οποίας η παρούσα οδηγία, δεν αναφέρεται στην

πρόσβαση των τελικών χρηστών.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο

2 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Εφαρµόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «Πρόσβαση» : η διάθεση ευκολιών και/ή υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει

καθορισµένων όρων, σε αποκλειστική ή µη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, µεταξύ άλλων : την πρόσβαση σε στοιχεία του

δικτύου και συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισµού δια

σταθερών ή µη σταθερών µέσων (αυτό περιλαµβάνει συγκεκριµένα την πρόσβαση στον

τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών µέσω

τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδοµή, που περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες και

ιστούς, την πρόσβαση σε συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα

λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που

παρέχουν παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα,

ιδίως για περιαγωγή· την πρόσβαση σε συστήµατα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες

ψηφιακής τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

(β) «∆ιασύνδεση» : η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που

χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται στους

χρήστες µιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης

επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι

υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη που έχουν

πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ

φορέων εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων.
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(γ) «Φορέας εκµετάλλευσης» : η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει ένα

δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή µια συναφή ευκολία.

(δ) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης» : τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό

της ή εν µέρει, από προγράµµατα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειµένου

να παρουσιαστούν σε σχήµα ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Το σχήµα 16 : 9 είναι το σχήµα

αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης.

(ε) «Τοπικός βρόχος» : φυσικό κύκλωµα που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του δικτύου στις

εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε τον κεντρικό κατανεµητή ή µε την αντίστοιχη ευκολία στο

σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση

1. Tα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί που να εµποδίζουν τις

επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος µέλος ή σε διαφορετικά κράτη µέλη να διαπραγµατεύονται µεταξύ

τους συµφωνίες για τεχνικές και εµπορικές ρυθµίσεις πρόσβασης και/ή διασύνδεσης, σύµφωνα µε

το κοινοτικό δίκαιο. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια

λειτουργίας στο κράτος µέλος όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση, όταν δεν παρέχει

υπηρεσίες και δεν εκµεταλλεύεται δίκτυο στο εν λόγω κράτος µέλος.
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της      ,για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα χρηστών όσον αφορά

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) 1, τα κράτη

µέλη παύουν να εφαρµόζουν νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα, σύµφωνα µε τα οποία οι φορείς

εκµετάλλευσης υποχρεούνται, όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν, σε

διαφορετικές επιχειρήσεις, διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναµες υπηρεσίες και/ή

να επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση µε τις όντως παρεχόµενες υπηρεσίες πρόσβασης

και διασύνδεσης, υπό την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο Παράρτηµα της οδηγίας 2001/

/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση).

Άρθρο 4

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

1. Οι φορείς εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωµα και, όταν

ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια, την υποχρέωση, να διαπραγµατεύονται τη

µεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι

διαθέσιµες στο κοινό, προκειµένου να εξασφαλίζεται η παροχή και η διαλειτουργικότητα των

υπηρεσιών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι φορείς εκµετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και

διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό όρους και προϋποθέσεις συµβατές µε τις υποχρεώσεις που

επιβάλλονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6, 7 και 8.

2. Τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθίστανται για τη µετάδοση

ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να µεταδίδουν υπηρεσίες και προγράµµατα

τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων που λαµβάνουν και αναµεταδίδουν

υπηρεσίες ή προγράµµατα τηλεόρασης ευρείας οθόνης, έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό

το σχήµα ευρείας οθόνης.

                                                
1 Βλ. σελ.    της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.



10418/1/01 REV 1 ZAC/kk,ka 16
DG C I   EL

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση), τα

κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις που συλλέγουν πληροφορίες από άλλη επιχείρηση πριν,

κατά ή µετά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης ρυθµίσεων πρόσβασης ή διασύνδεσης, να

χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές µόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να

τηρούν πάντοτε την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που µεταδόθηκαν ή αποθηκεύτηκαν. Οι

λαµβανόµενες πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο µέρος, ιδίως σε άλλες υπηρεσίες,

θυγατρικές ή εταίρους, στους οποίους θα µπορούσαν να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Άρθρο 5

Εξουσίες και καθήκοντα των εθνικών κανονιστικών αρχών

όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές, ενεργώντας µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων του

άρθρου 7 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ενθαρρύνουν και, κατά περίπτωση,

εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την κατάλληλη πρόσβαση και

διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ασκώντας τις αρµοδιότητές τους

κατά τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονοµική απόδοση, βιώσιµο ανταγωνισµό και παρέχει το

µέγιστο όφελος στους τελικούς χρήστες.

Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη των µέτρων που µπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις µε

σηµαντική ισχύ στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 8, οι εθνικές κανονιστικές αρχές πρέπει να

µπορούν να επιβάλλουν :
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(α) στον βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τελικής

διασύνδεσης, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες,

συµπεριλαµβανοµένης, σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα

δίκτυά τους όταν αυτό δεν συµβαίνει ήδη·

(β) στον βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των

τελικών χρηστών σε υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών που προσδιορίζει το

κράτος µέλος, υποχρεώσεις σε φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις λοιπές

ευκολίες οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος ΙΙ, υπό δίκαιες, εύλογες και

αµερόληπτες προϋποθέσεις.

2. Όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις σε φορέα εκµετάλλευσης να παρέχει πρόσβαση σύµφωνα µε

το άρθρο 12, οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να θεσπίζουν τεχνικές ή λειτουργικές

προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο πάροχος και/ή ο δικαιούχος αυτής της πρόσβασης, σύµφωνα

µε το κοινοτικό δίκαιο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας

του δικτύου. Οι όροι που αναφέρονται στην εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών κανόνων ή

προδιαγραφών τηρούν το άρθρο 16 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

3. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2,

είναι αντικειµενικές, διαφανείς, αναλογικές και αµερόληπτες, και εφαρµόζονται µε τη διαδικασία

του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

4.  Όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές

κανονιστικές αρχές εξουσιοδοτούνται να παρεµβαίνουν αυτοβούλως εφόσον δικαιολογείται ή,

ελλείψει συµφωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων, κατ� αίτηση ενός από τα εµπλεκόµενα µέρη,

προκειµένου να διασφαλίσουν τους στόχους πολιτικής του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και τις διαδικασίες οι οποίες

αναφέρονται στα άρθρα 6, 18 και 19 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 6

Συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, όσον αφορά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές

ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που µεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην Κοινότητα,

ανεξάρτητα από τον τρόπο µετάδοσης, εφαρµόζονται οι όροι του Παραρτήµατος Ι, Μέρος Ι.

2. Υπό το πρίσµα των εξελίξεων στην αγορά και την τεχνολογία, το Παράρτηµα Ι δύναται να

τροποποιείται µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 3.

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην εθνική

τους κανονιστική αρχή, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και εν συνεχεία, σε τακτά

χρονικά διαστήµατα, να επανεξετάζει τους όρους που ισχύουν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,

διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο), για να αποφασίσουν εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι

ισχύοντες όροι.
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Όταν, ως επακόλουθο αυτής της ανάλυσης της αγοράς, εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει ότι,

ένας ή περισσότεροι φορείς εκµετάλλευσης δεν διαθέτουν σηµαντική ισχύ στη συγκεκριµένη

αγορά, δύνανται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά τους εν λόγω φορείς

εκµετάλλευσης, µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), µόνον

εφόσον :

(α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριµένες ραδιοτηλεοπτικές

µεταδόσεις και τους διαύλους και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, σύµφωνα µε το

άρθρο 31 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), δεν επηρεάζεται

δυσµενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση, και

(β) οι προοπτικές πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά για :

(i) τη λιανική πώληση ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, και

(ii) τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης και άλλες συναφείς ευκολίες,

δεν επηρεάζονται δυσµενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση.

Στα µέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων, παρέχεται

ενδεδειγµένη χρονική περίοδος προειδοποίησης.

4. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν θίγουν τη δυνατότητα των

κρατών µελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση µε τον τρόπο παρουσίασης οδηγών

ηλεκτρονικών προγραµµάτων και παρόµοιων ευκολιών απαρίθµησης και πλοήγησης.
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Άρθρο 7

Αναθεώρηση προηγούµενων υποχρεώσεων πρόσβασης και διασύνδεσης

1. Τα κράτη µέλη διατηρούν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που

παρέχουν δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και/ή υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση και τη

διασύνδεση, οι οποίες ίσχυαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας,

βάσει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12, και 14 της οδηγίας 97/33/EΚ, του άρθρου 16 της οδηγίας

98/10/ΕΚ και των άρθρων 7 και 8 της οδηγίας 92/44/ΕΚ, µέχρις ότου αναθεωρηθούν οι

υποχρεώσεις αυτές και λάβει χώρα προσδιορισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

2. Η Επιτροπή υποδεικνύει συναφείς αγορές για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, στην αρχική σύσταση σχετικά µε συναφείς αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες και

στην απόφαση µε την οποία καθορίζονται πανευρωπαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε

το άρθρο 14 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, αµέσως µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται

στο άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και, στη συνέχεια, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές προβαίνουν σε ανάλυση της αγοράς, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 15 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ώστε να προσδιορίσουν εάν θα διατηρήσουν,

θα τροποποιήσουν ή θα άρουν τις υποχρεώσεις αυτές. Στα µέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω

τροποποίηση ή απόσυρση υποχρεώσεων, παρέχεται ενδεδειγµένη χρονική περίοδος

προειδοποίησης.
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Άρθρο 8

Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές κανονιστικές αρχές να έχουν εξουσία επιβολής

των υποχρεώσεων, που προσδιορίζονται στα άρθρα 9 έως 13.

2. Εφόσον, έπειτα από ανάλυση της αγοράς η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 15

της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ο φορέας εκµετάλλευσης ορίζεται ως έχων σηµαντική

ισχύ στη συγκεκριµένη αγορά, οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιβάλλουν, κατά περίπτωση, τις

υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας οδηγίας.

3. Με την επιφύλαξη :

- των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 6,

- των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), του

όρου 7 του Μέρους Β του Παραρτήµατος της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία για την

αδειοδότηση), όπως εφαρµόζεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1 της οδηγίας

αυτής, καθώς και των άρθρων 27, 28 και 30 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία για την

καθολική υπηρεσία) και των συναφών διατάξεων της οδηγίας 2001/   /ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ................, για την επεξεργασία

των προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία προστασίας δεδοµένων) 1 οι οποίες περιέχουν

υποχρεώσεις για επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι οποίες έχουν οριστεί ως έχουσες

σηµαντική ισχύ στην αγορά· ή

- της ανάγκης συµµόρφωσης µε διεθνείς υποχρεώσεις,

                                                
1 Βλ. σελ.    της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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οι εθνικές κανονιστικές αρχές δεν επιβάλλουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 9 έως 13 σε φορείς

εκµετάλλευσης οι οποίοι δεν έχουν οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η εθνική κανονιστική αρχή προτίθεται να επιβάλλει σε φορείς

εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ στην αγορά, υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης που

υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13 της παρούσας οδηγίας, υποβάλλει το

αίτηµα αυτό στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2,

αποφασίζει είτε να επιτρέψει στις εθνικές κανονιστικές αρχές να λάβουν τα εν λόγω µέτρα είτε να

µην τους το επιτρέψει.

4. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, έχουν ως βάση τη φύση του

προβλήµατος που εντοπίστηκε, είναι αναλογικές και δικαιολογηµένες, υπό το πρίσµα των στόχων

που ορίζει το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Οι υποχρεώσεις αυτές

επιβάλλονται µόνο κατόπιν διαβουλεύσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής.

5. Αναφορικά µε την παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση, οι εθνικές κανονιστικές

αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή αποφάσεις για την επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων

σε συντελεστές της αγοράς, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 της

οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).
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Άρθρο 9

Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν, σύµφωνα µε το άρθρο 8, να επιβάλλουν

υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση, βάσει των οποίων

απαιτείται από τους φορείς εκµετάλλευσης να δηµοσιοποιούν συγκεκριµένες πληροφορίες, όπως

πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και

προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, καθώς και τιµές.

2. Ιδίως, στην περίπτωση που ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει υποχρεώσεις αµεροληψίας, οι

εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να απαιτούν από τον φορέα αυτόν εκµετάλλευσης να

δηµοσιεύει προσφορά αναφοράς, που θα είναι επαρκώς αναλυτική προκειµένου να εξασφαλίζει ότι

οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη

ζητούµενη υπηρεσία, που θα παρέχει περιγραφή των σχετικών προσφορών, διαχωρισµένων ανά

στοιχείο ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των τιµών. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται, µεταξύ άλλων, να

επιβάλλουν αλλαγές στις προσφορές αναφοράς για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων οι οποίες

επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

3. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να καθορίζουν αναλυτικά τις πληροφορίες που

πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες και τον τρόπο δηµοσίευσής τους.

4. Παρά την παράγραφο 3, όταν ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει, δυνάµει του άρθρου 12,

υποχρεώσεις όσον αφορά την αδεσµοποίητη πρόσβαση στο στρεπτό ζεύγος µεταλλικών αγωγών

του τοπικού βρόχου, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση προσφοράς

αναφοράς που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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5. Υπό το πρίσµα των εξελίξεων της αγοράς και της τεχνολογίας, το Παράρτηµα ΙΙ δύναται να

τροποποιείται µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 3.

Άρθρο 10

Υποχρέωση αµεροληψίας

1. Η εθνική κανονιστική αρχή δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, να επιβάλλει

υποχρεώσεις αµεροληψίας όσον αφορά τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση.

2. Οι υποχρεώσεις αµεροληψίας διασφαλίζουν, ιδίως, ότι ο φορέας εκµετάλλευσης εφαρµόζει

ισοδύναµους όρους, σε ισοδύναµες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναµες

υπηρεσίες, και παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας

ποιότητας µε τις παρεχόµενες για τις δικές τους υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους ή

των εταίρων τους.

Άρθρο 11

Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού

1. Η εθνική κανονιστική αρχή µπορεί να επιβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 8, υποχρεώσεις

λογιστικού διαχωρισµού όσον αφορά καθορισµένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση

και/ή την πρόσβαση.
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Η εθνική κανονιστική αρχή µπορεί ιδίως να απαιτεί από µια καθετοποιηµένη επιχείρηση να

καθιστά διαφανείς τις τιµές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές τιµολογήσεις προκειµένου,

µεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η συµµόρφωση, όπου υπάρχει απαίτηση αµεροληψίας, σύµφωνα

µε το άρθρο 10 ή, όπου είναι απαραίτητο, να αποτρέπεται ενδεχόµενη άδικη διεπιδότηση. Οι

εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να καθορίζουν τη µορφή και τη λογιστική µέθοδο που πρέπει

να χρησιµοποιούνται.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο) και προκειµένου

να διευκολύνεται ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας και αµεροληψίας,

οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν αρµοδιότητα να ζητούν την υποβολή λογιστικών βιβλίων,

συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων για έσοδα από τρίτους, κατόπιν αιτήµατος. Οι εθνικές

κανονιστικές αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν τις πληροφορίες που συµβάλλουν σε µια ανοικτή και

ανταγωνιστική αγορά, τηρουµένων των εθνικών και κοινοτικών κανόνων όσον αφορά το εµπορικό

απόρρητο.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

1. Η εθνική κανονιστική αρχή δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, να επιβάλλει,

σε φορείς εκµετάλλευσης, υποχρεώσεις να ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις  για πρόσβαση ή χρήση

ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών, µεταξύ άλλων σε περιπτώσεις όπου, η

εθνική κανονιστική αρχή κρίνει ότι, η άρνηση πρόσβασης ή οι παράλογοι όροι και προϋποθέσεις µε

ανάλογο αποτέλεσµα, θα δυσχέραιναν τη δηµιουργία βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς, σε επίπεδο

λιανικού εµπορίου ή ότι δεν θα ήταν προς το συµφέρον των τελικών χρηστών.
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Από τους φορείς εκµετάλλευσης δύναται, µεταξύ άλλων, να απαιτούνται :

(α) η παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισµένα στοιχεία και/ή ευκολίες του δικτύου,

συµπεριλαµβανοµένης της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο,

(β) η καλόπιστη διαπραγµάτευση µε επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση,

(γ) η µη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,

(δ) η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών χονδρικώς για µεταπώληση από τρίτους,

(ε) η χορήγηση ελεύθερης πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές

τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των

υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

(στ) η παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων µορφών από κοινού χρήσης ευκολιών,

συµπεριλαµβανοµένων αγωγών, κτιρίων ή ιστών,

(ζ) η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της

διαλειτουργικότητας διατερµατικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες,

συµπεριλαµβανοµένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά

δίκτυα,

(η) η παροχή πρόσβασης σε συστήµατα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόµοια συστήµατα

λογισµικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιµου ανταγωνισµού στην παροχή των

υπηρεσιών,

(θ) η διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου.
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Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να συνοδεύουν τις υποχρεώσεις αυτές, µε όρους ισότιµου,

εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα.

2. Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξετάζουν εάν θα επιβάλλουν τις υποχρεώσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως όταν εκτιµούν κατά πόσο οι υποχρεώσεις αυτές είναι

ανάλογες προς τους στόχους που ορίζει το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο),

λαµβάνουν υπόψη τους εξής ιδίως παράγοντες :

(α) την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών

ευκολιών, ανάλογα µε τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και

τον τύπο της διασύνδεσης και της πρόσβασης περί των οποίων πρόκειται,

(β) τη σκοπιµότητα παροχής της προτεινόµενης πρόσβασης σε συνάρτηση µε τις διαθέσιµες

δυνατότητες,

(γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, έχοντας υπόψη τους συναφείς µε την

υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους,

(δ) την ανάγκη µακροπρόθεσµης διασφάλισης του ανταγωνισµού,

(ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,

(στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
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Άρθρο 13

Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης

1. Η εθνική κανονιστική αρχή δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, να επιβάλλει

υποχρεώσεις σχετικά µε την ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιµών, που περιλαµβάνουν

υποχρέωση καθορισµού των τιµών µε γνώµονα το κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα

συστήµατα κοστολόγησης, για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης και/ή πρόσβασης, σε

περιπτώσεις όπου η ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η έλλειψη πραγµατικού ανταγωνισµού

σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να διατηρεί τις τιµές σε υπερβολικά

υψηλά επίπεδα ή να συµπιέζει τις τιµές, εις βάρος των τελικών χρηστών. Οι εθνικές κανονιστικές

αρχές λαµβάνουν υπόψη την επένδυση του φορέα εκµετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν εύλογο

συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδεδυµένου κεφαλαίου, λαµβάνοντας υπόψη τους

συναφείς κινδύνους.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε επιβαλλόµενος µηχανισµός ανάκτησης

κόστους ή µέθοδος τιµολόγησης, προάγει την οικονοµική απόδοση και τον βιώσιµο ανταγωνισµό,

και µεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Εν προκειµένω, οι εθνικές κανονιστικές αρχές

δύνανται επίσης να λαµβάνουν υπόψη τις διαθέσιµες τιµές σε συγκρίσιµες ανταγωνιστικές αγορές.

3. Όταν ένας φορέας εκµετάλλευσης έχει υποχρέωση καθορισµού των τιµών µε γνώµονα το

κόστος, ο ενδιαφερόµενος φορέας εκµετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη

υπολογίζονται βάσει του κόστους, λαµβανοµένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της

επένδυσης. Για τον υπολογισµό του κόστους αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών, οι εθνικές

κανονιστικές αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν λογιστικές µεθόδους ανεξάρτητες από εκείνες που

χρησιµοποιεί η επιχείρηση. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να απαιτούν από τον φορέα

εκµετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιµές που επιβάλλει και, κατά περίπτωση, δύνανται να

απαιτούν προσαρµογή των τιµών.
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4. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι, όταν η εφαρµογή συστήµατος

κοστολόγησης επιβάλλεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου των τιµών, πρέπει να τίθεται στη

διάθεση του κοινού περιγραφή του συστήµατος κοστολόγησης, στην οποία να εµφαίνονται

τουλάχιστον οι βασικές κατηγορίες κόστους και οι κανόνες για την κατανοµή του. Η συµµόρφωση

µε το σύστηµα κοστολόγησης ελέγχεται από αρµόδιο ανεξάρτητο φορέα. ∆ηµοσιεύεται ετησίως

δήλωση σχετικά µε τη συµµόρφωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του

άρθρου 20 της οδηγίας 2001/   /ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

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.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 15

∆ηµοσίευση πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δηµοσιεύονται και ότι προσδιορίζονται οι ειδικές αγορές

προϊόντων/υπηρεσιών και οι γεωγραφικές αγορές. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται στο

κοινό ενηµερωµένες πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες δεν είναι εµπιστευτικές

και ότι ιδίως δεν αφορούν µυστικά της επιχειρήσεως, κατά τρόπον που εγγυάται την εύκολη

πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων στις πληροφορίες αυτές.

2. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή αντίγραφο όλων των δηµοσιευόµενων

πληροφοριών. Η Επιτροπή διαθέτει τις πληροφορίες αυτές σε εύκολα προσβάσιµη µορφή και τις

διανέµει, κατά περίπτωση, στην επιτροπή επικοινωνιών.

Άρθρο 16

Κοινοποίηση

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την ηµεροµηνία εφαρµογής η

οποία αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, τις εθνικές κανονιστικές αρχές

που είναι αρµόδιες για τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόµατα των φορέων

εκµετάλλευσης οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς δυνάµει της παρούσας

οδηγίας. Οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις ή

στις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάµει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, κοινοποιείται

αµελλητί στην Επιτροπή.
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Άρθρο 17

∆ιαδικασίες επανεξέτασης

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και

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

τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής, που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1,

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

οι οποίες παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 18

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              (**).

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.

2. 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 εν λόγω διατάξεων.

                                                
(*) ∆έκα πέντε µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Την πρώτη ηµέρα µετά τη λήξη αυτής της δεκαπεντάµηνης περιόδου.
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Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 20

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΟΥ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μέρος Ι - Προϋποθέσεις για συστήµατα υπό όρους πρόσβασης, που ισχύουν σύµφωνα µε το
άρθρο 6, παράγραφος 1

Για την υπό όρους πρόσβαση των θεατών και ακροατών της Κοινότητας σε υπηρεσίες ψηφιακής
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ανεξάρτητα από τον τρόπο µετάδοσης, τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 6, ότι ισχύουν οι ακόλουθοι όροι :

(α) τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης που λειτουργούν στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για µη δαπανηρό διέλεγχο, παρέχοντας τη
δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο, των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν τέτοιου είδους συστήµατα υπό
όρους πρόσβασης·

(β) όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο
µετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης
και ραδιοφώνου και από τις υπηρεσίες πρόσβασης των οποίων εξαρτώνται οι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς µετάδοσης, προκειµένου να είναι προσιτοί σε οποιαδήποτε οµάδα
των δυνητικών θεατών ή ακροατών τους :

- προσφέρουν σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, σε δίκαιη, εύλογη και
αµερόληπτη βάση η οποία συνάδει µε το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισµού, τεχνικές
υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών
φορέων από θεατές ή ακροατές µέσω αποκωδικοποιητών τους οποίους διαθέτουν οι
φορείς παροχής υπηρεσιών, και τηρούν το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισµού,

- τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητές τους ως φορείς παροχής
υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης·

(γ) όταν οι κάτοχοι των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά µε συστήµατα και
προϊόντα υπό όρους πρόσβασης, χορηγούν άδειες στους κατασκευαστές εξοπλισµού ευρείας
κατανάλωσης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι αυτό γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους και
αµερόληπτους όρους. Λαµβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς και εµπορικούς παράγοντες, οι
κάτοχοι δικαιωµάτων δεν εξαρτούν τη χορήγηση αδειών από όρους µε τους οποίους
απαγορεύεται, αποτρέπεται ή αποθαρρύνεται η συµπερίληψη, στο ίδιο προϊόν :

- κοινής διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση µε διάφορα άλλα συστήµατα πρόσβασης, ή

- συγκεκριµένων µέσων άλλου συστήµατος πρόσβασης, εφόσον ο αποδέκτης της άδειας
πληροί τις σχετικές εύλογες προϋποθέσεις που εγγυώνται, σε ό,τι τον αφορά, την
ασφάλεια των συναλλαγών των φορέων εκµετάλλευσης συστηµάτων υπό όρους
πρόσβασης.
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Μέρος II Λοιπές ευκολίες στις οποίες δύνανται να εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 5, παράγραφος 1, σηµείο β).

α) Πρόσβαση σε διεπαφές προγράµµατος εφαρµογής (API).

β) Πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραµµάτων (EPG).

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α∆ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟ ΖΕΥΓΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «τοπικός υπο-βρόχος» : ο µερικός τοπικός βρόχος που συνδέει το σηµείο τερµατισµού του
δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε σηµείο συγκέντρωσης ή προσδιορισµένο
ενδιάµεσο σηµείο πρόσβασης στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

(β) «αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» : η πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον
τοπικό βρόχο και η µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Η πρόσβαση αυτή δεν
συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου,

(γ) «πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» : η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης
στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης, η
οποία επιτρέπει τη χρήση του πλήρους φάσµατος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους
µεταλλικών αγωγών,

(δ) «µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» : η παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό
βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης, η οποία
επιτρέπει τη χρήση της µη φωνητικής περιοχής του φάσµατος συχνοτήτων του στρεπτού
ζεύγους µεταλλικών αγωγών. Ο τοπικός βρόχος εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από τον
κοινοποιηµένο φορέα εκµετάλλευσης για την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας στο κοινό.

Α. Προϋποθέσεις αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση που καλύπτει ειδικότερα τα
ακόλουθα στοιχεία :

(α) πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους,

(β) πρόσβαση στη µη φωνητική περιοχή του φάσµατος συχνοτήτων ενός τοπικού
βρόχου, στην περίπτωση µεριζόµενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.
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2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυσικής πρόσβασης 1, και την ύπαρξη
τοπικών βρόχων σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου πρόσβασης.

3. Τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των τοπικών βρόχων,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του στρεπτού ζεύγους
µεταλλικών αγωγών στον τοπικό βρόχο.

4. ∆ιαδικασίες παραγγελιών και εφοδιασµού, περιορισµοί χρήσης.

Β. Υπηρεσίες συνεγκατάστασης

1. Πληροφορίες σχετικά µε τους τόπους του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης 1.

2. ∆υνατότητες συνεγκατάστασης στους τόπους που αναφέρονται στο σηµείο 1
(συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχοµένως, της εξ
αποστάσεως και της εικονικής συνεγκατάστασης).

3. Χαρακτηριστικά εξοπλισµού : περιορισµοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισµό που
µπορεί να συνεγκατασταθεί.

4. Θέµατα ασφάλειας : µέτρα που λαµβάνονται από τους κοινοποιηµένους φορείς
εκµετάλλευσης για την ασφάλεια των χώρων τους.

5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό ανταγωνιστικών φορέων εκµετάλλευσης,

6. Προδιαγραφές ασφάλειας.

7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις που ο χώρος συνεγκατάστασης είναι
περιορισµένος.

8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαιούχους, των χώρων στους οποίους
διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των τόπων όπου η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει
δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας.

Γ. Συστήµατα πληροφοριών

Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, στα συστήµατα
πληροφοριών ή στις βάσεις δεδοµένων του κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης για
προπαραγγελία, εφοδιασµό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής και τιµολόγηση.

                                                
1 Η διάθεση των πληροφοριών αυτών δύναται να περιορίζεται µόνο στα ενδιαφερόµενα µέρη,

προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα δηµόσιας ασφάλειας.
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∆. Προϋποθέσεις παροχής

1. Προθεσµία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιών· συµφωνίες
επιπέδου υπηρεσιών, επιδιόρθωση σφαλµάτων, διαδικασίες αποκατάστασης του
κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράµετροι ποιότητας υπηρεσιών.

2. Τυποποιηµένοι όροι συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης, ανάλογα µε την περίπτωση,
αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεπόµενων προθεσµιών.

3. Τιµές ή τρόποι τιµολόγησης για κάθε προαναφερόµενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και
ευκολία.

_____________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Σεπτεµβρίου 2001

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους («Οδηγία για την
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

πλαίσιο που θα εφαρµόζεται στις υποδοµές ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στις συναφείς

υπηρεσίες. Το παρόν έγγραφο αφορά ένα κοµβικό στοιχείο της δέσµης που είναι µια

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς

και µε τη διασύνδεσή τους, γνωστή ως «Οδηγία για την πρόσβαση».

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση την

1η Μαρτίου 2001 και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη δική της στις

21 Ιανουαρίου 2001. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι δεν

προτίθεται να εκφράσει γνώµη επί του θέµατος.

3. Στις 17 Σεπτεµβρίου 2001 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

1. Στόχος της προτεινόµενης κανονιστικής δέσµης είναι η ευθυγράµµιση της κοινοτικής

νοµοθεσίας µε τις βαθιές αλλαγές που έχουν γίνει στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών,

των µέσων ενηµέρωσης και των τεχνολογιών της πληροφορίας. Η σύγκλιση των

τοµέων αυτών διέπει την προσέγγιση των προτάσεων της Επιτροπής που επιδιώκουν να

εντάξουν όλα τα δίκτυα διαβίβασης και τις συναφείς υπηρεσίες σε ενιαίο κανονιστικό

πλαίσιο. Το προτεινόµενο αυτό πλαίσιο θα αποτελέσει ενδιάµεση φάση µεταξύ του

ισχύοντος πλαισίου και της κατάστασης που αναµένεται στο µέλλον όταν η αγορά των

τηλεπικοινωνιών θα έχει ωριµάσει αρκετά ώστε να επαφεθεί απλώς στη γενική

νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.
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2. Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους αποσκοπεί να δώσει

προτεραιότητα σε εµπορικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών για συµφωνίες

πρόσβασης και διασυνδέσεις θεσπίζοντας ένα σαφές πλαίσιο για οποιαδήποτε

απαραίτητη παρέµβαση της εθνικής κανονιστικής αρχής, π.χ. για τη διόρθωση τυχόν

στρέβλωσης της αγοράς.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο υποστηρίζει την προσέγγιση και τους στόχους της πρότασης της

Επιτροπής. Στη διατύπωση της κοινής θέσης του προέβη, ωστόσο, σε σειρά αλλαγών

τόσο επί της ουσίας όσο και της διατύπωσης της πρότασης οδηγίας.

Οι αλλαγές αυτές οφείλονται αφενός στη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

αφετέρου στην προσπάθεια του Συµβουλίου :

− να διατυπώσει την οδηγία ακριβέστερα βελτιώνοντας έτσι τη νοµική σαφήνεια

του κειµένου,

− να παράσχει µεγαλύτερες εγγυήσεις στους χρήστες όσον αφορά τη διατερµατική

συνδεσιµότητα,

− να δηµιουργήσει µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη µελλοντική εξέλιξη των

υποχρεώσεων για την πρόσβαση στη ψηφιακή τηλεόραση.
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Β. Ειδικές παρατηρήσεις

1. Κύριες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής

(α) Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διασύνδεση (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο α))

Η κοινή θέση χορηγεί ειδική εξουσία στις εθνικές κανονιστικές αρχές στο

νέο άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο α) να επιβάλλουν υποχρέωση διασύνδεσης στις

επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες. Αυτό

επιπρόσθετα στη δυνατότητα επιβολής ανάλογων υποχρεώσεων στους

φορείς εκµετάλλευσης µε σηµαντική ισχύ στην αγορά (άρθρο 12). Σκοπός

της αλλαγής είναι η ασφαλέστερη διασφάλιση της διατερµατικής

συνδεσιµότητας των δικτύων.

(β) Υποχρεώσεις υπό όρους πρόσβασης (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο β), άρθρο 6

και Παράρτηµα Ι)

Η πρόταση της Επιτροπής όριζε ότι οι βασικές υποχρεώσεις της οδηγίας

95/47/ΕΚ περί τηλεοπτικών προτύπων οι οποίες εφαρµόζονται σε όλους

τους φορείς εκµετάλλευσης µεταφέρονται απλώς στο άρθρο 6 και στο

Παράρτηµα Ι της οδηγίας. Ένα πρόσθετο στοιχείο ήταν η µελλοντική

δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω απαιτήσεων υπό το φως των τεχνικών

εξελίξεων µέσω διαδικασίας επιτροπολογίας προκειµένου να

συµπεριληφθούν άλλες ευκολίες (διεπαφές προγραµµατισµού εφαρµογών

και ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραµµάτων - ΑΡΙ και EPG).

Το Συµβούλιο γενικά θεώρησε την προσέγγιση της Επιτροπής στο θέµα

αυτό υπερβολικά άκαµπτη. Κατόπιν τούτου προστέθηκε ένα νέο στοιχείο β)

στην παρ. 1 του άρθρου 5 µε το οποίο επιτρέπεται στα κράτη µέλη να

περιλαµβάνουν εξαρχής υποχρεώσεις για άλλες ευκολίες (ΑΡΙ και EPG).

Επιπλέον, το άρθρο 6 παρ. 4 της κοινής θέσης προβλέπει τη δυνατότητα

αναστολής του κανονισµού για την υπό όρους πρόσβαση καθώς οι αγορές

γίνονται ανταγωνιστικότερες, υπό τον όρο ότι µπορεί να διατηρηθεί η

δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις µεταφοράς

σήµατος.
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(γ) Ορισµένοι περιορισµοί στα δηµόσια δίκτυα (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 4)

Το Συµβούλιο επέλεξε να διατηρήσει το ευρύ εφαρµογής της οδηγίας (στο

οποίο εµπίπτουν δηµόσια και ιδιωτικά δίκτυα) το προτεινόµενο από την

Επιτροπή, ενώ παρ� όλ� αυτά τροποποιεί ορισµένες ειδικές διατάξεις, όπως

του άρθρου 4 παρ. 1 και 2, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αυτές

εφαρµόζονται µόνο στα δηµόσια δίκτυα.

(δ) Μεταφορά ειδικών υποχρεώσεων σχετικά µε τον αδεσµοποίητο τοπικό

βρόχο (άρθρο 9, άρθρο 12 και Παράρτηµα ΙΙ)

Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το

Συµβούλιο προσέθεσε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις µε σκοπό τη

µεταφορά στο νέο πλαίσιο των υποχρεώσεων που θεσπίστηκαν πρόσφατα

µε τον κανονισµό για τον αδεσµοποίητο τοπικό βρόχο.

2. Η θέση του Συµβουλίου για τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(α) Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή επί της ουσίας τις τροπολογίες 1,

6, 7, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 και 48. Για

ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές, χρησιµοποιήθηκε αυτολεξεί ή σχεδόν

αυτολεξεί η διατύπωσή τους, ενώ άλλες ενσωµατώθηκαν σε άλλη µορφή η οποία

διατηρεί το πνεύµα της τροπολογίας ή µέρους της.
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(β) Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Σχετικά µε τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 27, 35, 39, 40,

50 και 51, το Συµβούλιο ακολούθησε τη γνώµη της Επιτροπής.

Σχετικά µε τις τροπολογίες 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 και 32, το

Συµβούλιο αποφάσισε να µην τις ενσωµατώσει µε τα ακόλουθα σκεπτικά :

− Τροπολογία 8 (άρθρο 2(β) - ορισµός της διασύνδεσης)

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής θεωρήθηκε ότι παρείχε

µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια·

− Τροπολογία 15 (άρθρο 4, κυρώσεις για παραβίαση του απορρήτου)

Το Συµβούλιο προτίµησε να παράσχει κάποια διακριτική ευχέρεια

στα κράτη µέλη·

− Τροπολογία 17 (προτεραιότητα στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις)

Μολονότι συµφωνεί επί της ουσίας, το Συµβούλιο έκρινε ότι για

τυπικούς λόγους τα «επεξηγηµατικά» κείµενα έχουν τη θέση τους στο

προοίµιο (βλ. αιτιολογική σκέψη 4)·

− Τροπολογία 18 (απαίτηση άρσης των υποχρεώσεων όταν οι αγορές

είναι ανταγωνιστικές)

Η ουσία καλύπτεται ήδη από το άρθρο 14α (τώρα 15) της οδηγίας

πλαίσιο και τυχόν επανάληψη θα µπορούσε να δηµιουργήσει νοµική

αβεβαιότητα σχετικά µε τις εξαιρέσεις κοινής ωφέλειας (όπου οι

υποχρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους φορείς εκµετάλλευσης) που

αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του κειµένου του Συµβουλίου·

− Τροπολογία 21 (υπό όρους πρόσβαση και λοιπές ευκολίες)

Το Συµβούλιο διέγραψε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 επειδή η

γενικότερα διατυπωµένη παράγραφος 3 επιτρέπει τις αλλαγές στο

Παράρτηµα Ι µέσω επιτροπολογίας.
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− Τροπολογία 28 (άρθρο 8 παρ. 2)

Θεωρήθηκε προτιµότερο το συστηµατικότερο και εξαντλητικότερο

κείµενο της κοινής θέσης·

− Τροπολογία 30 (άρθρο 8 παρ. 3)

Θεωρήθηκε περιττή επειδή το άρθρο 6 της οδηγίας πλαίσιο (στην

οποία αναφέρεται το κείµενο) περιλαµβάνει ήδη µέρος των

προταθεισών αλλαγών·

− Τροπολογία 31 (Προειδοποίηση άρσης υποχρεώσεων)

Θεωρήθηκε ότι το άρθρο 7 παρ. 3 της παρούσας οδηγίας και το

άρθρο 14α (τώρα 15) της οδηγίας πλαίσιο καλύπτουν ήδη την

προειδοποίηση·

− Τροπολογία 32 (Πρόσθετη παράγραφος στο άρθρο 8)

Θεωρήθηκε επιζήµιο για τη νοµική ασφάλεια να θεσπιστούν

πρόσθετα κριτήρια για την παρέµβαση των εθνικών κανονιστικών

αρχών εδώ δεδοµένου ότι το θέµα αντιµετωπίζεται καλύτερα στα

άρθρα 7, 13, 14 και 14α (τώρα 15) της οδηγίας πλαίσιο.

________________________
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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 την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση οδηγίας COM(2000)384 τελικό – 2000/0186 (COD) στις
12 Ιουλίου 20001.

Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών στις 25 Αυγούστου 2000.

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 γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση
σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης και εξέδωσε νοµοθετικό ψήφισµα µε το οποίο
ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής µε την επιφύλαξη των περιλαµβανοµένων στο ψήφισµα
τροπολογιών και καλώντας την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της3.

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 ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 250 της συνθήκης4.

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

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

                                                
1 ΕΕ C 365,19.12.2000, σ. 215
2 ΕΕ C 123, 25.4.2001, σ. 50
3 ΕΕ C
4 ΕΕ C
5 ΕΕ C
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στη νέα προτεινόµενη δέσµη κανονιστικών ρυθµίσεων
για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εναρµονίζει τον τρόπο µε τον
οποίο τα κράτη µέλη θα ρυθµίζουν την αγορά µεταξύ προµηθευτών δικτύων και υπηρεσιών
επικοινωνιών στην Κοινότητα.

Η οδηγία καθορίζει πλαίσιο κανόνων που είναι τεχνολογικώς ουδέτεροι, αλλά είναι δυνατόν
να εφαρµοστούν σε συγκεκριµένες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών σε ορισµένες
γεωγραφικώς περιοχές, για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί στην
αγορά µεταξύ παρόχων πρόσβασης και διασύνδεσης. Καλύπτονται, µεταξύ άλλων, η
πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, καθώς και η πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, όπου περιλαµβάνεται η υπό όρους πρόσβαση σε συστήµατα
και άλλες συναφείς ευκολίες όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραµµάτων (EPG) και οι
διεπαφές προγράµµατος εφαρµογών (API). Η οδηγία παρέχει ασφάλεια δικαίου στους φορείς
της αγοράς, µε τον καθορισµό σαφών κριτηρίων σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους (άρθρο 3 και 4) και για τη ρυθµιστική παρέµβαση (άρθρο 5). Στην οδηγία
προβλέπονται περιορισµοί ως προς τις υποχρεώσεις σχετικά µε την πρόσβαση και τη
διασύνδεση που επιτρέπεται να επιβληθούν, καθώς και υπό ποιες συνθήκες, ενώ παράλληλα
παρέχεται επαρκής ευελιξία ώστε οι ρυθµιστικές αρχές να αντιµετωπίζουν τελέσφορα τα νέα
προβλήµατα της αγοράς που εµποδίζουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό (άρθρα 6
µέχρι 13).

3. ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.2. Περίληψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή επικροτεί τη κοινή θέση η οποία υιοθετεί πολλές από τις τροπολογίες που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (και τις οποίες η Επιτροπή
αποδέχτηκε στην τροποποιηµένη πρότασή της). Η κοινή θέση του Συµβουλίου δεν
παρεκκλίνει από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη διάρθρωση και
το περιεχόµενο. Πολλές από τις τροπολογίες που επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
υιοθέτησε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της διατυπώθηκαν εν συνεχεία
λεπτοµερέστερα και υιοθετήθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου. Πρόκειται ιδίως για τις
τροπολογίες που βελτιώνουν τις τεχνικές διατάξεις και αποσαφηνίζουν τα νοµικά δικαιώµατα
και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά µε την πρόσβαση και τη διασύνδεση, καθώς και
τις τροπολογίες για τον καθορισµό λεπτοµερέστερων κριτηρίων όσον αφορά την
δροµολόγηση της ρυθµιστικής παρέµβασης.

Η κοινή θέση συνιστά εύλογο συµβιβασµό µε τις κύριες απαιτήσεις που υπέβαλε το
Κοινοβούλιο και αποδέχτηκε η Επιτροπή, και περιέχει λεπτοµερέστερες διατάξεις και
ευέλικτες λύσεις σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
είναι σε θέση να ενστερνιστεί πλήρως την κοινή θέση του Συµβουλίου µε όλες τις αλλαγές
που επέφερε στην τροποποιηµένη πρότασή της το Συµβούλιο, και υποστηρίζει τη γρήγορη
έκδοση της οδηγίας, η οποία αποτελεί ουσιαστικό µέρος του νέου πλαισίου κανονιστικών
ρυθµίσεων σχετικά µε τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών στην Κοινότητα.
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3.2. Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

3.2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 47 τροπολογίες επί της αρχικής
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Επιτροπή συµπεριέλαβε πολλές σηµαντικές τροπολογίες στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Στην τροποποιηµένη πρόταση η Επιτροπή ενσωµάτωσε 31 από τις 47 τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλήρως, καταρχήν ή εν µέρει: τις τροπολογίες 1, 6, 7, 8, 9, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 και
48.
3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχτηκε η Επιτροπή και

συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση, πλήρως, εν µέρει ή ως προς την ουσία

Οι ακόλουθες τροπολογίες, που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρότασή της, υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο πλήρως, καταρχήν ή εν µέρει: οι τροπολογίες
1, 6, 7, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 και 48.

Από τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν, ορισµένες προσαρµόστηκαν ελάχιστα ή εν µέρει ενώ
άλλες τροποποιήθηκαν σηµαντικά, χωρίς ωστόσο σηµαντική παρέκκλιση από τον στόχο που
αποτέλεσε το υπόβαθρο αυτών των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι
σηµαντικές αλλαγές ερµηνεύονται εν συνεχεία.

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, καταρχήν ή εν µέρει από την Επιτροπή
στην τροποποιηµένη πρότασή της, αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση του
Συµβουλίου: τροπολογίες 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 και 32.

Στο µέρος της τροπολογίας 17 που αφορά το άρθρο 5 σχετικά µε τις εξουσίες και τα
καθήκοντα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να
συµπεριληφθεί ως βασική αρχή ότι "σε ανταγωνιστική αγορά, η διασύνδεση και η πρόσβαση
σε δίκτυα πρέπει καταρχήν να συµφωνείται βάσει εµπορικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
ενδιαφεροµένων εταιρειών". Τούτο έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρότασή της. Παρότι το Συµβούλιο δήλωσε ότι υποστηρίζει αυτή την αρχή, αποφάσισε
ωστόσο να µην την συµπεριλάβει στο άρθρο αυτό θεωρώντας ότι θα ήταν δυνατό να επιφέρει
έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη διακριτική εξουσία των εθνικών ρυθµιστικών
αρχών για την επιβολή ορισµένων άλλων υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την
πρόσβαση ή τη διασύνδεση, οι οποίες θα υπερβαίνουν το αµοιβαίο εµπορικό συµφέρον
(ποιότητα και ακεραιότητα των υπηρεσιών, υποχρεώσεις συνεγκατάστασης για τον
περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.λπ.). Αντ’αυτής της αρχής το Συµβούλιο
διατήρησε στην αιτιολογική σκέψη 5 την αναφορά στην βασική αρχή των εµπορικών
διαπραγµατεύσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση.

Όσον αφορά την τροπολογία 8 µε την οποία τροποποιείται τεχνικώς ο ορισµός της
διασύνδεσης στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), το Συµβούλιο προτίµησε να
διατηρήσει την διατύπωση που περιείχε η αρχική πρόταση της Επιτροπής επειδή θεώρησε ότι
είναι σαφέστερη από νοµική άποψη.
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Με την τροπολογία 15 επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεδίωξε
την εξουσιοδότηση των εθνικών ρυθµιστικών αρχών να επιβάλουν κυρώσεις στις
περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών που παραλήφθηκαν κατά τη
διάρκεια ή µετά την διαδικασία διαπραγµάτευσης συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων σχετικά
µε την πρόσβαση ή την διασύνδεση. Αυτό είχε γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της. Ωστόσο, το Συµβούλιο θεώρησε ότι κυρώσεις σχετικά µε την
παραβίαση πρέπει να επαφίονται στην διακριτική ευχέρεια του κράτους µέλους.

Με την τροπολογία 18, που αφορά επίσης το άρθρο 5, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε,
στις περιπτώσεις όπου συγκεκριµένη αγορά κρίνεται γνησίως ανταγωνιστική, να αποσύρουν
οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές όλες τις εκ των προτέρων υποχρεώσεις που τυχόν είχαν επιβάλει
σε φορείς εκµετάλλευσης σε σχέση µε τη συγκεκριµένη αγορά. Αυτό είχε γίνει αποδεκτό από
την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο συµφωνεί κατά βάση µε την
εφαρµογή αυτής της απαίτησης, η οποία θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι αποτέλεσµα
της διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 8 σχετικά µε την άρση
υποχρεώσεων. Ωστόσο, το Συµβούλιο επεσήµανε επίσης ότι η τροποποίηση αυτή θα ήταν
δυνατό να επιφέρει έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα
µπορούσε επίσης να επιβάλει η εθνική ρυθµιστική αρχή σε φορείς εκµετάλλευσης, εκτός της
διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και προς το γενικό
συµφέρον των χρηστών, π.χ. για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η ακεραιότητα
των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις νέες διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και
παράγραφος 2 της κοινής θέσης του Συµβουλίου.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε επίσης την τροπολογία 32 και το τελευταίο µέρος της τροπολογίας
28 επί του άρθρου 8, σχετικά µε την επιβολή, την τροποποίηση ή την άρση υποχρεώσεων, οι
οποίες απαιτούσαν να εξετάζουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές τον αντίκτυπο που έχει η
απόφαση σε όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά και να
διενεργείται ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων. Ωστόσο, το Συµβούλιο θεώρησε ότι αυτή η
απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από ευρύτερη διατύπωση που συµπεριλήφθηκε σε νέα
διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 4 και βασίστηκε στην τροπολογία 29 του Κοινοβουλίου,
µε την οποία απαιτείται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται να έχουν ως βάση τη φύση του
προβλήµατος που εντοπίστηκε, να είναι αναλογικές και δικαιολογηµένες σύµφωνα µε τους
στόχους γενικής πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας πλαισίου.

Όσον αφορά την τροπολογία 31, που προσθέτει στο άρθρο 8 νέα παράγραφο 3α) βάσει της
οποίας θα απαιτείται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές να προειδοποιούν δεόντως τις
επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συµφωνίες διασύνδεσης και πρόσβασης µε τον συγκεκριµένο
φορέα πριν από την άρση υποχρέωσης, το Συµβούλιο θεώρησε ότι καλύπτεται ήδη από το
άρθρο 7 παράγραφος 3.

Τέλος, δεν έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο το πρώτο µέρος της τροπολογίας 30, το οποίο
είχε γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή και αφορά την κοινοποίηση στην Επιτροπή σχεδίων
αποφάσεων που µελετούν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, επειδή το Συµβούλιο θεώρησε ότι
δεν συµβιβάζονται µε τη διαδικασία διαφάνειας επί της οποίας το Συµβούλιο συµφώνησε
στην κοινή θέση σχετικά µε την οδηγία πλαίσιο. Επίσης δεν υποστηρίχθηκε από το
Συµβούλιο η τροπολογία 21, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή θα έπρεπε να προβεί σε
ενέργειες για να διευρυνθούν οι υποχρεώσεις πρόσβασης πέραν εκείνων που απαριθµούνται
στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας, επειδή η επέκταση αυτή θεωρήθηκε πρόωρη και θα
αποτελούσε πρόκριµα για την στάση της επιτροπής επικοινωνιών επ’αυτού του θέµατος.
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3.2.4. ∆ιαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης
του Συµβουλίου

Αιτιολογικές σκέψεις

Ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις έχουν τελειοποιηθεί µε ελάχιστες αλλαγές και ορισµένες
άλλες έχουν αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να αιτιολογηθούν νέες βασικές διατάξεις που
συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση (βλ. κατωτέρω). Συγκεκριµένα, αναδιατυπώθηκαν: η
αιτιολογική σκέψη 5 για να ερµηνευθεί η νέα διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1α, η
αιτιολογική σκέψη 9 που αφορά τη νέα διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1β, καθώς και η
νέα αιτιολογική σκέψη 10 για να αιτιολογηθεί η νέα διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 3.

Κεφάλαιο Ι - Πεδίο εφαρµογής, σκοπός και ορισµοί (άρθρα 1 και 2)

Το Συµβούλιο διατήρησε αµετάβλητο το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αλλά τελειοποίησε
ορισµένους τεχνικούς ορισµούς. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµό
σχετικά µε το σύστηµα υπό όρους πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών, ο οποίος συµπληρώνει τον ορισµό των συναφών ευκολιών που πρότεινε το
Κοινοβούλιο µε την τροπολογία 9. Αµφότεροι οι ορισµοί έχουν τελειοποιηθεί από το
Συµβούλιο χάριν συνοχής και έχουν συµπεριληφθεί στην οδηγία πλαίσιο ώστε να καταστεί
δυνατή η γενική εφαρµογή τους σε όλη τη δέσµη κανονιστικών µέτρων. Ο ορισµός του
τελικού χρήστη έχει επίσης µεταφερθεί στην οδηγία πλαίσιο.

Κεφάλαιο ΙΙ - Γενικό πλαίσιο για τη ρύθµιση της πρόσβασης και της διασύνδεσης (άρθρα 3
µέχρι 5)

Το Συµβούλιο τελειοποίησε, αλλά ουσιαστικώς, διατήρησε τις βασικές αρχές που διέπουν τις
κανονιστικές ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την διασύνδεση
(άρθρα 3 και 4), καθώς και τις εξουσίες και τα καθήκοντα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών
εν προκειµένω (άρθρο 5).

Οι εξουσίες παρέµβασης των εθνικών ρυθµιστικών αρχών έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριµένα, µε
τη νέα διάταξη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), παρέχεται η δυνατότητα σε εθνική
ρυθµιστική αρχή να επιβάλει, στον βαθµό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η
δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση
στους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, µε τη νέα διάταξη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β),
παρέχεται σε εθνική ρυθµιστική αρχή η δυνατότητα, στο βαθµό που είναι απαραίτητο για να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες ψηφιακών
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, να επιβάλει υποχρεώσεις σε φορείς εκµετάλλευσης
συστηµάτων πρόσβασης υπό όρους και συναφών ευκολιών ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε
νέες πύλες, όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραµµάτων (EPG) και οι διεπαφές
προγράµµατος εφαρµογών (API), υπό δίκαιες, εύλογες και αµερόληπτες προϋποθέσεις. Οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από εθνική ρυθµιστική αρχή σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει
να τηρούν τις βασικές αρχές της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας και της αναλογικότητας
(που αναφέρονται στη νέα διάταξη στο άρθρο 5 παράγραφος 3) και να εφαρµόζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας πλαισίου.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ - Υποχρεώσεις φορέων εκµετάλλευσης και διαδικασίες επανεξέτασης της αγοράς
(άρθρο 6 µέχρι 13)

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τελειοποιήσεις στα άρθρα 6 µέχρι 13, αλλά στην ουσία
διατήρησε το πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων και των διαδικασιών για την επιβολή
υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις, όταν αυτό αιτιολογείται, όσον αφορά την πρόσβαση και τη
διασύνδεση.

Το Συµβούλιο διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 6 όσον αφορά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές τηλεοπτικές εκποµπές έτσι ώστε
να καλυφθούν πλέον και οι ψηφιακές ραδιοφωνικές εκποµπές. Επρόκειτο για απαίτηση που
είχε συµπεριληφθεί ως µέρος της τροπολογίας 19 του Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο τελειοποίησε και αποσαφήνισε καίριες διατάξεις του άρθρου 8, σχετικά µε την
επιβολή, την τροποποίηση ή την άρση υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα αναδιατύπωσε την
παράγραφο 3 του άρθρου 8, όπου αναφέρεται πλέον σαφώς ότι οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές
δεν δύνανται να επιβάλλουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 9 έως 13 σε φορείς εκµετάλλευσης
που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες σηµαντική ισχύ στη συγκεκριµένη αγορά, εκτός
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων της παρούσας ή άλλων
οδηγιών του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων. Ο παγιωµένος κατάλογος εξαιρέσεων που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερη υποπαράγραφος παρέχει, κατά συνέπεια,
ασφάλεια δικαίου.

Το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης νέα σηµαντική διαδικασία στο άρθρο 6 παράγραφος 3 όσον
αφορά την επανεξέταση των υποχρεώσεων που εφαρµόζονται στους παρόχους συστηµάτων
υπό όρους πρόσβασης σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, µε βάση την οποία θα είναι
δυνατό να επιτρέπεται στην οικεία εθνική ρυθµιστική αρχή να αξιολογεί, µε βάση την
εναρµονισµένη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 14 της
οδηγίας πλαισίου, κατά πόσον να καταργήσει ή να τροποποιήσει τους όρους για τους φορείς
εκµετάλλευσης που δεν έχουν σηµαντική ισχύ στην συγκεκριµένη αγορά. Αυτή η κατάργηση
ή τροποποίηση δεν επιτρέπεται να θίγει τη δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις
συγκεκριµένες υπηρεσίες ή τις προοπτικές πραγµατικού ανταγωνισµού, οφείλει να τηρεί τη
διαδικασία διαφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας πλαισίου. Με αυτή τη
διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν την εναρµονισµένη
διαδικασία ανάλυσης της αγοράς και τις υποχρεώσεις που ενδεχοµένως θα απορρέουν από
αυτήν, για οποιονδήποτε τύπο αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
περιλαµβανοµένων υπηρεσιών για υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακή τηλεοπτική µετάδοση.

Κεφάλαιο IV – ∆ιαδικαστικές διατάξεις (άρθρα 14 έως 19)

Στη διαδικασία της επιτροπής για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας προστέθηκε η
διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής και συµπεριλήφθηκε ως παράγραφος 2 στο
άρθρο 14. Οι διαδικασίες σχετικά µε την αναθεώρηση, τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και
την έναρξη ισχύος ευθυγραµµίστηκαν µε τις αντίστοιχες που προβλέπονται στην οδηγία
πλαίσιο.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά την άποψη της Επιτροπής η κοινή θέση, που εγκρίθηκε οµοφώνως, συνιστά σηµαντικό
βήµα στο πλαίσιο της δηµιουργίας του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων στη δυναµική
αγορά των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντανακλά πολλές από τις
κύριες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ παραµένει πιστή στη διάρθρωση και
την ουσία της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Ως συµπέρασµα, η Επιτροπή είναι σε θέση να ενστερνιστεί πλήρως την κοινή θέση του
Συµβουλίου.


