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

της

για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(Οδηγία για την αδειοδότηση)

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 ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σελ. 230.
2 ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σελ. 55.
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 αποτέλεσµα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την αναθεώρηση του κανονιστικού

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του 1999, όπως αντανακλάται στην ανακοίνωση

της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2000, καθώς και τα πορίσµατα της Επιτροπής που

περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις της σχετικά µε την πέµπτη και την έκτη έκθεση για την

υλοποίηση της δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών,

επιβεβαίωσαν την ανάγκη για πιο εναρµονισµένη και λιγότερο επαχθή κανονιστική ρύθµιση

της πρόσβασης στην αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε

ολόκληρη την Κοινότητα.

(2) Η σύγκλιση µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

των τεχνολογιών τους, απαιτεί την εγκαθίδρυση καθεστώτος αδειοδότησης, το οποίο θα

καλύπτει όλες τις συγκρίσιµες υπηρεσίες, µε ισότιµο τρόπο, ανεξάρτητα από τις

χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες.

(3) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η δηµιουργία νοµικού πλαισίου για την εξασφάλιση της

ελευθερίας παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µόνον υπό τους

όρους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και τους τυχόν περιορισµούς που συνάδουν

προς το άρθρο 46, παράγραφος 1 της συνθήκης, ιδίως τα µέτρα που αφορούν τη δηµόσια

τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία.

(4) Η παρούσα οδηγία καλύπτει την αδειοδότηση όλων των δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό. Τούτο έχει

σηµασία για να εξασφαλιστεί ότι, και για τις δύο κατηγορίες φορέων παροχής, µπορούν να

ισχύουν αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά δικαιώµατα, όροι και

διαδικασίες.
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(5) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µόνον

όταν η χρήση αυτή συνεπάγεται την παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, κατά κανόνα επ� αµοιβή. Η αυτοχρησιµοποίηση τερµατικού ραδιοεξοπλισµού,

βάσει µη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που

δεν συνδέονται µε οικονοµική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από

ραδιοερασιτέχνες, δεν συνιστά παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και,

συνεπώς, δεν καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η χρήση αυτή καλύπτεται από την οδηγία

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

σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την

αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών1.

(6) Οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία συστηµάτων υπό όρους πρόσβασης και την

ελεύθερη παροχή προστατευόµενων υπηρεσιών που βασίζονται στα συστήµατα αυτά,

περιέχονται στην οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

20ής Νοεµβρίου 1998, για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή

συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους2. Συνεπώς, η αδειοδότηση αυτών των

συστηµάτων και υπηρεσιών δεν χρειάζεται να καλυφθεί από την παρούσα οδηγία.

(7) Θα πρέπει να χρησιµοποιείται το κατά το δυνατόν λιγότερο επαχθές σύστηµα αδειοδότησης

που καθιστά δυνατή την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

προκειµένου να τονωθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

πανευρωπαϊκών δικτύων υπηρεσιών και επικοινωνιών, και να παρέχεται στους φορείς

παροχής υπηρεσιών και στους καταναλωτές η δυνατότητα να επωφελούνται από τις

οικονοµίες κλίµακας της ενιαίας αγοράς.

                                                
1 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σελ. 10.
2 ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σελ. 54.
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(8) Οι εν λόγω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε γενική άδεια για όλα τα δίκτυα και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται ρητή απόφαση ή διοικητική πράξη της

εθνικής κανονιστικής αρχής και µε περιορισµό των διαδικαστικών απαιτήσεων µόνο στην

κοινοποίηση. Όταν τα κράτη µέλη απαιτούν κοινοποίηση από τους φορείς παροχής δικτύων ή

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν αρχίζουν τις  δραστηριότητές τους, µπορούν

επίσης να απαιτούν απόδειξη του γεγονότος ότι έχει γίνει η κοινοποίηση αυτή, µέσω

οποιασδήποτε νοµικώς αναγνωρισµένης ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής

της κοινοποίησης. Η απόδειξη αυτή παραλαβής δεν θα πρέπει επ� ουδενί να συνιστά ή να

απαιτεί διοικητική πράξη της εθνικής κανονιστικής αρχής στην οποία πρέπει να υποβάλλεται

η κοινοποίηση.

(9) Στις εν λόγω άδειες, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται ρητά τα δικαιώµατα και οι

υποχρεώσεις επιχειρήσεων που διέπονται από γενικές άδειες, ώστε να διασφαλίζονται ενιαίοι

κανόνες σε ολόκληρη την Κοινότητα και να διευκολύνεται η διασυνοριακή διαπραγµάτευση

διασύνδεσης µεταξύ δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών.

(10) Η γενική άδεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό  δίκτυα και υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διαπραγµατεύονται διασύνδεση υπό τους όρους της οδηγίας

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

την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη

διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα και

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε άλλους πλην του κοινού, µπορούν να

διαπραγµατεύονται διασύνδεση µε εµπορικούς όρους.

                                                
1 Βλ. σελ. �. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(11) Η χορήγηση ειδικών δικαιωµάτων, ενδεχοµένως, να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για

τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών, συµπεριλαµβανοµένων σύντοµων κωδίκων, από το

εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης. ∆ικαιώµατα χρήσης αριθµών µπορούν επίσης να

παραχωρούνται από ευρωπαϊκό σχέδιο αριθµοδότησης, συµπεριλαµβανοµένου π.χ. του

ιδεατού κωδικού χώρας «3883» που έχει αποδοθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής

∆ιάσκεψης των ∆ιοικήσεων Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT). Τα εν λόγω

δικαιώµατα χρήσης δεν θα πρέπει να περιορίζονται, εκτός εάν αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω

της ανεπάρκειας ραδιοσυχνοτήτων και της ανάγκης εξασφάλισης της αποδοτικής τους

χρήσης.

(12) Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων απευθείας σε φορείς

παροχής  δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε οντότητες που

χρησιµοποιούν αυτά τά  δίκτυα ή αυτές τις υπηρεσίες. Οι οντότητες αυτές θα µπορούσαν να

είναι φορείς παροχής περιεχοµένου ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών. Με την

επιφύλαξη των ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που θεσπίζουν τα κράτη µέλη για τη

χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών

περιεχοµένου ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, που απαιτούνται για την επιδίωξη

στόχων γενικού συµφέροντος σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, η διαδικασία χορήγησης

ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει πάντοτε να είναι αντικειµενική, διαφανής, αµερόληπτη και

αναλογική. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, τυχόν εθνικοί περιορισµοί των

δικαιωµάτων που εγγυάται το άρθρο 49 της συνθήκης, θα πρέπει να αιτιολογούνται

αντικειµενικά, να είναι αναλογικοί και να µην υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την επίτευξη

στόχων  δηµοσίου συµφέροντος, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το

κοινοτικό δίκαιο. Υπεύθυνη για την τήρηση των όρων που συνδέονται µε το δικαίωµα

χρήσης ραδιοσυχνότητας και των συναφών όρων που συνδέονται µε τη γενική άδεια, θα

πρέπει να είναι πάντοτε η επιχείρηση στην οποία χορηγείται το δικαίωµα χρήσης

ραδιοσυχνότητας.
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(13) Στο πλαίσιο µιας διαδικασίας αίτησης για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης µιας

ραδιοσυχνότητας, τα κράτη µέλη µπορούν να ελέγχουν εάν ο αιτών θα είναι σε θέση να

τηρήσει τους όρους που συνδέονται µε τα δικαιώµατα αυτά. Προς το σκοπό αυτόν, είναι

δυνατόν να ζητείται από τον αιτούντα να υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να

αποδείξει ότι είναι σε θέση να τηρήσει τους όρους αυτούς. Η αίτηση δικαιώµατος χρήσης

µιας ραδιοσυχνότητας είναι δυνατόν να απορρίπτεται, όταν δεν υποβάλλονται οι πληροφορίες

αυτές.

(14) Τα κράτη µέλη ούτε υποχρεούνται να χορηγούν ούτε  παρεµποδίζονται να χορηγούν

δικαιώµατα χρήσης αριθµών από το εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης ή δικαιώµατα

εγκατάστασης ευκολιών σε άλλες επιχειρήσεις, πλην των φορέων παροχής δικτύων ή

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(15) Οι όροι που µπορούν να συνοδεύουν τις γενικές άδειες και τα ειδικά δικαιώµατα χρήσης, θα

πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε

απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και του εθνικού δικαίου

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

(16) Στην περίπτωση των  δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν

παρέχονται στο κοινό, είναι σκόπιµο να επιβάλλονται λιγότεροι και ελαφρύτεροι όροι από

εκείνους που δικαιολογούνται για τα  δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

που παρέχονται στο κοινό.

(17) Οι ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε φορείς παροχής δικτύων

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λόγω της σηµαντικής τους ισχύος στην αγορά,

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ���...., σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για

δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)1, θα πρέπει να

επιβάλλονται χωριστά από τα γενικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της γενικής

άδειας.

                                                
1 Βλ. σελ. � της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(18) Η γενική άδεια θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνο ειδικούς για τον τοµέα των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών όρους. ∆εν θα πρέπει να εξαρτάται από όρους οι οποίοι ήδη επιβάλλονται βάσει

άλλης ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας που δεν διέπει ειδικά τον τοµέα των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών. Πάντως, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να ενηµερώνουν, π.χ. µε

αναφορές στις ιστοσελίδες τους, τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων και τους παρόχους

υπηρεσιών σχετικά µε άλλες νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις τους.

(19) Η απαίτηση δηµοσίευσης των αποφάσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών,  είναι δυνατόν να πληρωθεί µε τη δηµοσιοποίηση των

αποφάσεων αυτών µέσω µιας ιστοσελίδας.

(20) Η ίδια επιχείρηση, π.χ. ένας φορέας εκµετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης µπορεί να

προσφέρει τόσο υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τη διαβίβαση τηλεοπτικών

σηµάτων, όσο και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, όπως την

εµπορία προσφοράς υπηρεσιών ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχοµένου, και, συνεπώς,

είναι δυνατόν να επιβληθούν πρόσθετες υποχρεώσεις στην επιχείρηση αυτή σε σχέση µε τις

δραστηριότητές της ως φορέας παροχής ή διανοµέας περιεχοµένου, σύµφωνα µε διατάξεις

πλην εκείνων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, µε την επιφύλαξη του καταλόγου όρων

που περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

(21) Όταν χορηγούν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αριθµούς ή  δικαιώµατα

εγκατάστασης ευκολιών, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ενηµερώνουν τις επιχειρήσεις στις

οποίες χορηγούν τα δικαιώµατα αυτά για τους σχετικούς όρους της γενικής άδειας.

(22) Όταν η ζήτηση ραδιοσυχνοτήτων, σε συγκεκριµένη  ζώνη, υπερβαίνει τις διαθέσιµες, θα

πρέπει να ακολουθούνται προσήκουσες και διαφανείς διαδικασίες για την παραχώρηση των

εν λόγω συχνοτήτων προκειµένου να αποφεύγονται διακρίσεις και να βελτιστοποιείται η

χρήση των εν λόγω πόρων εν ανεπαρκεία.
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(23) Όταν θεσπίζουν κριτήρια για διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, οι εθνικές

κανονιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι του άρθρου 7 της

οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο). Συνεπώς, δεν θα ήταν αντίθετο προς την παρούσα

οδηγία εάν η εφαρµογή αντικειµενικών, αµερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής

για την προαγωγή της ανάπτυξης του ανταγωνισµού, είχε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό

ορισµένων επιχειρήσεων από µια διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, για µια

συγκεκριµένη ραδιοσυχνότητα.

(24) Όταν η εναρµονισµένη παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις έχει

συµφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζουν αυστηρά τις εν

λόγω συµφωνίες, όταν παραχωρούν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από το εθνικό

πρόγραµµα χρήσης συχνοτήτων.

(25) Οι φορείς παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν,

ενδεχοµένως, να χρειάζονται επιβεβαίωση των δικαιωµάτων τους δυνάµει της γενικής άδειας

όσον αφορά τη διασύνδεση και τα δικαιώµατα διέλευσης, συγκεκριµένα για τη διευκόλυνση

των διαπραγµατεύσεων σε άλλα, περιφερειακά ή τοπικά, επίπεδα διακυβέρνησης ή µε

παρόχους υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές κανονιστικές αρχές

θα πρέπει να παρέχουν δηλώσεις στις επιχειρήσεις είτε κατ� αίτησή τους είτε εναλλακτικά, ως

αυτόµατη απάντηση σε κοινοποίηση δυνάµει της γενικής άδειας. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα

πρέπει αφ� εαυτές να γεννούν δικαιώµατα ούτε θα πρέπει τα τυχόν δικαιώµατα δυνάµει της

γενικής άδειας ή τα δικαιώµατα χρήσης ή η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, να εξαρτώνται

από τη δήλωση.

(26) Όταν µια επιχείρηση διαπιστώνει ότι, η αίτησή της για παροχή δικαιώµατος εγκατάστασης

ευκολιών, δεν έχει διεκπεραιωθεί σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία

2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ή όταν η σχετική απόφαση καθυστερεί αναίτια, θα πρέπει να

έχει το δικαίωµα να προσφεύγει κατά της απόφασης αυτής ή της καθυστέρησης στη λήψη

απόφασης, σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία.



10419/1/01 REV 1 ZAC/thm,ka 9
DG C I   EL

(27) Οι κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση προς όρους δυνάµει της γενικής άδειας, θα πρέπει να

είναι ανάλογες προς την παράβαση. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, η αναστολή ή η

αφαίρεση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή του

δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών, όταν µια επιχείρηση δεν συµµορφώνεται

µε έναν ή περισσότερους όρους δυνάµει της γενικής άδειας, δεν αποτελεί αναλογική κύρωση.

Αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη επειγόντων µέτρων τα οποία ενδέχεται να απαιτηθεί να λάβουν

οι αρµόδιες αρχές κρτών µελών, σε περίπτωση σοβαρής απειλής της δηµόσιας τάξης,

ασφάλειας ή υγείας ή οικονοµικών ή επιχειρησιακών συµφερόντων άλλων επιχειρήσεων. Η

παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ισχύει µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων απαιτήσεων

µεταξύ επιχειρήσεων για αποζηµίωση για ζηµίες στα πλαίσια του εθνικού δικαίου.

(28) Η επιβολή στους φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και

πληροφοριών, µπορεί να αποβεί επαχθής, τόσο για την επιχείρηση όσο και για την αρµόδια

εθνική κανονιστική αρχή. Εποµένως, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές,

αντικειµενικά αιτιολογηµένες και περιορισµένες στα απολύτως απαραίτητα. ∆εν είναι

απαραίτητο να απαιτείται συστηµατική και τακτική απόδειξη της συµµόρφωσης µε όλους

τους όρους δυνάµει της γενικής άδειας ή τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώµατα χρήσης.

Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν τον σκοπό για τον οποίο θα

χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που  παρέχουν. Η παροχή πληροφοριών δεν θα πρέπει να

αποτελεί όρο για την είσοδο στην αγορά. Για στατιστικούς λόγους, ενδέχεται να απαιτείται

κοινοποίηση από τους φορείς παροχής  δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όταν

παύουν τις δραστηριότητές τους.

(29) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών

µελών να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία για την προάσπιση των κοινοτικών

συµφερόντων στο πλαίσιο των διεθνών συµφωνιών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να

ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων δυνάµει νοµοθεσίας, η οποία

δεν αφορά ειδικά τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως  το δίκαιο του

ανταγωνισµού.
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(30)  Είναι δυνατόν να επιβάλλονται διοικητικές επιβαρύνσεις σε παρόχους υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της εθνικής

κανονιστικής αρχής όσον αφορά τη διαχείριση του συστήµατος αδειοδότησης και για τη

χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης. Αυτές οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να περιορίζονται στην

κάλυψη των πραγµατικών διοικητικών δαπανών για τις εν λόγω δραστηριότητες. Για τον

σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες των

εθνικών κανονιστικών αρχών µε την υποβολή ετήσιων εκθέσεων σχετικά µε το συνολικό

ποσό των επιβαρύνσεων που συγκεντρώνονται και των πραγµατοποιηθεισών διοικητικών

δαπανών. Αυτό θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επαληθεύουν εάν οι διοικητικές δαπάνες

και οι επιβαρύνσεις είναι ισορροπηµένες.

(31) Τα συστήµατα διοικητικών επιβαρύνσεων δεν θα πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό

ούτε να εµποδίζουν την είσοδο στην αγορά. Με ένα σύστηµα γενικών αδειών, δεν θα είναι

πλέον δυνατόν να κατανέµονται διοικητικές δαπάνες και, συνεπώς, επιβαρύνσεις σε

επιµέρους επιχειρήσεις, παρά µόνον για  τη χορήγηση δικαιώµατος χρήσης αριθµών,

ραδιοσυχνοτήτων και δικαιωµάτων  εγκατάστασης ευκολιών. Οι τυχόν εφαρµοστέες

διοικητικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις αρχές του συστήµατος

γενικών αδειών. Αντί αυτών των κριτηρίων κατανοµής των επιβαρύνσεων, µια δίκαιη, απλή

και διαφανής εναλλακτική µέθοδος θα µπορούσε να είναι, π.χ., µια κλείδα κατανοµής βάσει

του κύκλου εργασιών. Όταν οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι πολύ χαµηλές, ένα κατάλληλο

σύστηµα θα ήταν οι κατ� αποκοπήν επιβαρύνσεις ή συνδυασµός κατ� αποκοπή επιβαρύνσεων

µε ένα στοιχείο βασιζόµενο στον κύκλο εργασιών.

(32) Εκτός από τις διοικητικές επιβαρύνσεις,  είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη χρήσης για

χρήση ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών, ως µέσο για τη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των

εν λόγω πόρων. Τα εν λόγω τέλη δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν την ανάπτυξη καινοτόµων

υπηρεσιών και ανταγωνισµού στην αγορά. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη

του σκοπού για τον οποίον χρησιµοποιούνται τα τέλη για δικαιώµατα χρήσης. Τα τέλη αυτά

µπορούν, π.χ., να χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων των εθνικών

κανονιστικών αρχών, οι οποίες δεν µπορούν να καλύπτονται από διοικητικές επιβαρύνσεις.
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(33) Όταν αυτό αιτιολογείται αντικειµενικά, τα κράτη µέλη µπορεί ενδεχοµένως να πρέπει να

τροποποιούν δικαιώµατα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις και τέλη, σχετικά µε γενικές

άδειες και δικαιώµατα χρήσης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται

εγκαίρως και µε τον προσήκοντα τρόπο σε όλους τους ενδιαφερόµενους, δίδοντας τους την

κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε αυτές τις τροποποιήσεις.

(34) Βάσει του στόχου της διαφάνειας, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι καταναλωτές και άλλοι

ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν ευχερή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν

δικαιώµατα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις  σχετικά µε την παροχή

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών,

δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών καθώς και σχετικά µε εθνικά  προγράµµατα χρήσης

συχνοτήτων και εθνικά σχέδια αριθµοδότησης. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν το

σηµαντικό καθήκον να παρέχουν και να ενηµερώνουν τις εν λόγω πληροφορίες. Σε

περίπτωση που άλλα επίπεδα διοίκησης διαχειρίζονται τα εν λόγω δικαιώµατα, οι εθνικές

κανονιστικές αρχές θα πρέπει να προσπαθούν να δηµιουργούν ένα εύχρηστο µέσο πρόσβασης

στις πληροφορίες που αφορούν αυτά τα δικαιώµατα.

(35) Η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς µε βάση τα εθνικά καθεστώτα αδειοδότησης, δυνάµει

της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή.

(36) Για να προκύψει µια και µοναδική ηµεροµηνία εφαρµογής όλων των στοιχείων του νέου

κανονιστικού πλαισίου για τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διαδικασία

µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί  εκ

παραλλήλου µε την ευθυγράµµιση των υφισταµένων αδειών προς τους νέους κανόνες.

Πάντως, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αντικατάσταση των αδειών που

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, από τη γενική άδεια

και τα ατοµικά δικαιώµατα χρήσης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, θα οδηγούσε σε

αύξηση των υποχρεώσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών που λειτουργούν σύµφωνα µε

την υφιστάµενη αδειοδότηση ή σε περιορισµό των δικαιωµάτων τους, τα κράτη µέλη

δύνανται να ωφελούνται ενός πρόσθετου δωδεκαµήνου µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας, για την ευθυγράµµιση των αδειών, εκτός εάν τούτο έχει αρνητικές

επιπτώσεις στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις άλλων επιχειρήσεων.
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(37)  Είναι δυνατόν να συντρέχουν περιστάσεις κατά τις οποίες η κατάργηση ενός όρου αδείας

σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα δηµιουργούσε σοβαρές

δυσκολίες για µία ή για περισσότερες επιχειρήσεις που ωφελούνταν από τον όρο αυτόν. Στις

περιπτώσεις αυτές,  µπορεί να παραχωρούνται  περαιτέρω µεταβατικές ρυθµίσεις από την

Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους.

(38) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η εναρµόνιση και η απλοποίηση

των κανόνων και των όρων που διέπουν την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών, είναι

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς λόγω των

διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης να επιτευχθούν καλλίτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας η οποία εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, η οποία εκτίθεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς  δικτύων και

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µέσω της εναρµόνισης και της απλούστευσης των

κανόνων και όρων αδειοδότησης, προκειµένου να διευκολύνεται η παροχή τους σε ολόκληρη την

Κοινότητα.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις άδειες για την παροχή  δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ορισµοί που περιέχονται στο

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

2. Εφαρµόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «Γενική άδεια» : νοµικό πλαίσιο που θεσπίζεται από τα κράτη µέλη και εξασφαλίζει

δικαιώµατα για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και θεσπίζει

ειδικές υποχρεώσεις ανά τοµέα που είναι δυνατόν να εφαρµόζονται σε όλους ή

συγκεκριµένους τύπους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία.
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(β) «Επιβλαβείς παρεµβολές» : οι παρεµβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία

υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή οι οποίες, καθ� οιονδήποτε

τρόπο, υποβαθµίζουν σοβαρά, εµποδίζουν ή επανειληµµένα διακόπτουν µια

ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που λειτουργεί σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κοινοτικούς ή

εθνικούς κανονισµούς.

Άρθρο 3

Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη των όρων που θέτει η παρούσα οδηγία. Προς το σκοπό αυτόν, τα

κράτη µέλη δεν εµποδίζουν µια επιχείρηση να παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 46,

παράγραφος 1 της συνθήκης.

2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στο

άρθρο 6, παράγραφος 2 ή των δικαιωµάτων χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 5, µόνον έπειτα

από χορήγηση γενικής άδειας.  Είναι δυνατόν να απαιτηθεί από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση η

υποβολή κοινοποίησης, αλλά δεν προϋποτίθεται η έκδοση ρητής απόφασης ή άλλης διοικητικής

πράξης από την εθνική κανονιστική αρχή, πριν από την άσκηση των εκ της αδείας δικαιωµάτων.

Μετά την κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, µια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα,

ενδεχοµένως µε την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης.
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3. Η κοινοποίηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιορίζεται στην απλή υποβολή

δήλωσης νοµικού ή φυσικού προσώπου προς την εθνική κανονιστική αρχή, µε την οποία

γνωστοποιεί την πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, και στην υποβολή των ελάχιστων πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται ώστε η εθνική

κανονιστική αρχή να έχει τη δυνατότητα τήρησης µητρώου ή καταλόγου φορέων παροχής δικτύων

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται σε

ό,τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισµό του φορέα παροχής, όπως οι αριθµοί µητρώου των

επιχειρήσεων, και των προσώπων επαφής του φορέα παροχής, τη διεύθυνση του φορέα παροχής, τη

σύντοµη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της

δραστηριότητας.

Άρθρο 4

Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωµάτων που προκύπτουν από τη γενική άδεια

1. Οι επιχειρήσεις µε άδεια δυνάµει του άρθρου 3, έχουν το δικαίωµα :

(α) να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(β) να εξετάζεται η αίτησή τους για τα απαιτούµενα δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών

σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

2. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο

κοινό, η γενική άδεια τους δίδει επίσης το δικαίωµα :

(α) να διαπραγµατεύονται διασύνδεση µε, και, ενδεχοµένως, να αποκτούν, πρόσβαση προς ή

διασύνδεση µε άλλους φορείς παροχής διαθέσιµων στο κοινό δικτύων και υπηρεσιών

επικοινωνιών, που καλύπτονται από γενική άδεια, οπουδήποτε εντός της Κοινότητας, υπό

τους όρους και σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση),
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(β) να έχουν την ευκαιρία να τους ανατίθεται η παροχή διάφορων στοιχείων καθολικής

υπηρεσίας και/ή να καλύπτουν διάφορα τµήµατα της εθνικής επικράτειας, σύµφωνα µε την

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 υπηρεσιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία)1.

Άρθρο 5

∆ικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών

1. Όταν είναι δυνατόν, ιδίως όπου είναι αµελητέος ο κίνδυνος επιβλαβών παρεµβολών, τα

κράτη µέλη δεν εξαρτούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από τη χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων

χρήσης, αλλά συµπεριλαµβάνουν στη γενική άδεια τους όρους για τη χρήση των εν λόγω

ραδιοσυχνοτήτων.

2. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση ατοµικών δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και

αριθµών, τα κράτη µέλη χορηγούν τα δικαιώµατα αυτά, κατόπιν αιτήµατος, σε κάθε επιχείρηση

που παρέχει ή χρησιµοποιεί δίκτυα ή υπηρεσίες βάσει γενικής άδειας, µε την επιφύλαξη των

άρθρων 6 και 7 και του άρθρου 11, παράγραφος 1, σηµείο γ) και των άλλων κανόνων που

διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο).

Με την επιφύλαξη των ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που θεσπίζουν τα κράτη µέλη για να

παρέχουν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών περιεχοµένου

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, προκειµένου να επιδιώξουν στόχους γενικού συµφέροντος σύµφωνα

µε το κοινοτικό δίκαιο, τα εν λόγω δικαιώµατα χρήσης παρέχονται µέσω ανοικτών, διαφανών και

αµερόληπτων διαδικασιών. Τα κράτη µέλη, όταν παρέχουν δικαιώµατα χρήσης, καθορίζουν εάν τα

εν λόγω δικαιώµατα µπορούν να µεταβιβάζονται µε πρωτοβουλία του κατόχου τους και υπό ποιους

όρους, στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο). Όταν τα κράτη µέλη χορηγούν δικαιώµατα χρήσης για περιορισµένη χρονική

περίοδο, η διάρκειά της είναι η ενδεδειγµένη για την εκάστοτε υπηρεσία.

                                                
1 Βλ. σελ. �.. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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3. Οι αποφάσεις για τα δικαιώµατα χρήσης λαµβάνονται, ανακοινώνονται και

δηµοσιοποιούνται, το συντοµότερο δυνατό, µετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης από την

εθνική κανονιστική αρχή και εντός τριών εβδοµάδων στην περίπτωση των αριθµών που έχουν

χορηγηθεί για συγκεκριµένους σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αριθµοδότησης, και

εντός έξι εβδοµάδων στην περίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για

συγκεκριµένους σκοπούς, στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος συχνοτήτων. Η εν λόγω

τελευταία προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη ισχυουσών διεθνών συµφωνιών που αφορούν τη

χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ή των τροχιακών θέσεων.

4. Όταν αποφασίζεται, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, σύµφωνα µε το

άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), ότι τα δικαιώµατα χρήσης

αριθµών εξαιρετικής οικονοµικής αξίας πρέπει να παρασχεθούν µε διαδικασίες ανταγωνιστικής ή

συγκριτικής επιλογής, τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την ανώτατη περίοδο των τριών

εβδοµάδων κατά τρεις εβδοµάδες το πολύ.

Για τις διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής για τις ραδιοσυχνότητες, εφαρµόζεται

το άρθρο 7.

5. Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν τον αριθµό των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης, εκτός εάν

τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα

µε το άρθρο 7.

Άρθρο 6

Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

και αριθµών, και ειδικές υποχρεώσεις

1. Η γενική άδεια για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και

τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα δικαιώµατα χρήσης αριθµών, µπορούν να

υπόκεινται µόνο στους όρους που απαριθµούνται στα µέρη Α, Β και Γ του Παραρτήµατος. Οι εν

λόγω όροι αιτιολογούνται αντικειµενικά σε σχέση µε το εκάστοτε δίκτυο ή υπηρεσία και είναι

αµερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.



10419/1/01 REV 1 ZAC/thm,ka 18
DG C I   EL

2. Οι ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες ενδεχοµένως επιβάλλονται στους φορείς παροχής δικτύων

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δυνάµει του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, και των

άρθρων 6 και 8 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση) και των άρθρων 16, 17, 18 και

19 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή στους εντεταλµένους να

παρέχουν καθολική υπηρεσία βάσει της εν λόγω οδηγίας, είναι νοµικά διακριτές από τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις βάσει της γενικής άδειας. Για να επιτυγχάνεται διαφάνεια για τις

επιχειρήσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιβολή των εν λόγω ειδικών υποχρεώσεων σε

επιµέρους επιχειρήσεις, αναφέρονται στη γενική άδεια.

3. Η γενική άδεια περιλαµβάνει µόνον ειδικούς για τον εν λόγω τοµέα όρους, οι οποίοι

ορίζονται  στο µέρος A του Παραρτήµατος και δεν επαναλαµβάνει όρους που ισχύουν για τις

επιχειρήσεις βάσει άλλης εθνικής νοµοθεσίας.

4. Τα κράτη µέλη δεν επαναλαµβάνουν τους όρους της γενικής άδειας, όταν παρέχουν το

δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών.

Άρθρο 7

∆ιαδικασία για τον περιορισµό του αριθµού

των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

1. Στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος εξετάζει εάν πρέπει να περιορίσει τον αριθµό των

προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µεταξύ άλλων:

(α) αποδίδει τη δέουσα σηµασία στην ανάγκη µεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες και

στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισµού,
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(β) παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των

καταναλωτών, την ευκαιρία να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά µε οποιονδήποτε

περιορισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία

πλαίσιο),

(γ) δηµοσιεύει οποιαδήποτε απόφασή του να περιορίσει τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης,

δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους,

(δ) αφού καθορίσει τη διαδικασία, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δικαιώµατα

χρήσης, και

(ε) επανεξετάζει τον περιορισµό σε εύλογα χρονικά διαστήµατα ή κατόπιν εύλογου αιτήµατος

των θιγόµενων επιχειρήσεων.

2. Εάν ένα κράτος µέλος συµπεράνει ότι µπορούν να χορηγηθούν περαιτέρω δικαιώµατα

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, προβαίνει σε δηµοσίευση του σχετικού συµπεράσµατος και απευθύνει

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα εν λόγω δικαιώµατα.

3. Εάν απαιτείται περιορισµός της παροχής δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη

µέλη παρέχουν τα εν λόγω δικαιώµατα βάσει αντικειµενικών, διαφανών, αµερόληπτων, και

αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αποδίδουν τη δέουσα σηµασία

στην υλοποίηση των στόχων του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

4. Εάν χρησιµοποιούνται διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, τα κράτη µέλη

µπορούν να παρατείνουν τη µέγιστη περίοδο των έξι εβδοµάδων που αναφέρεται στο άρθρο 5,

παράγραφος 3, για το χρονικό διάστηµα που κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι

οι εν λόγω διαδικασίες είναι δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς για όλους τους

ενδιαφερόµενους, αλλά όχι περισσότερο από οκτώ µήνες.

Οι εν λόγω προθεσµίες ισχύουν µε την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συµφωνιών, που

αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και τον συντονισµό των δορυφόρων.
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5. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη της µεταβίβασης δικαιωµάτων χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Άρθρο 8

Εναρµονισµένη παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων

Εάν έχει εναρµονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συµφωνηθεί όροι και διαδικασίες

πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι επιχειρήσεις στις οποίες παραχωρούνται οι ραδιοσυχνότητες

σύµφωνα µε διεθνείς συµφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, τα κράτη µέλη παρέχουν το δικαίωµα

χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε αυτά. Υπό την προϋπόθεση ότι, όλοι οι εθνικοί

όροι που συνοδεύουν το δικαίωµα χρήσης των συγκεκριµένων ραδιοσυχνοτήτων έχουν τηρηθεί

στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν περαιτέρω όρους,

πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που θα µπορούσαν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να

καθυστερήσουν την ορθή εφαρµογή της από κοινού παραχώρησης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.

Άρθρο 9

∆ηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών

και των δικαιωµάτων διασύνδεσης

Κατόπιν αιτήµατος επιχείρησης, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εκδίδουν, εντός µιας εβδοµάδας,

τυποποιηµένες δηλώσεις µε τις οποίες επιβεβαιώνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι η επιχείρηση

έχει υποβάλει κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, και στις οποίες διευκρινίζονται

οι συνθήκες υπό τις οποίες οποιαδήποτε επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, σύµφωνα µε τη γενική άδεια, δικαιούται να υποβάλλει αίτηση παροχής δικαιωµάτων

εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγµατεύεται πρόσβαση, και/ή να αποκτά πρόσβαση ή

διασύνδεση, προκειµένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, π.χ., σε άλλα

επίπεδα διακυβέρνησης ή σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις. Κατά περίπτωση, τέτοιες δηλώσεις

µπορούν να εκδίδονται επίσης ως αυτόµατη απάντηση κατόπιν της κοινοποίησης, που αναφέρεται

στο άρθρο 3, παράγραφος 2.
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Άρθρο 10

Συµµόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωµάτων χρήσης

και προς τις ειδικές υποχρεώσεις

1. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές δύνανται να ζητούν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα

ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών τα οποία καλύπτονται από τη γενική άδεια και/ή απολαύουν

δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών, να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται

για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωµάτων χρήσης ή

προς τις ειδικές υποχρεώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, σύµφωνα µε το

άρθρο 11.

2. Εάν η εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει ότι, η επιχείρηση δεν τηρεί έναν ή

περισσότερους όρους της γενικής άδειας, των δικαιωµάτων χρήσης ή τις ειδικές υποχρεώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, κοινοποιεί στην επιχείρηση την εν λόγω διαπίστωση και

παρέχει στην επιχείρηση εύλογη ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της ή να αποκαταστήσει τη

νοµιµότητα εντός :

- ενός µηνός από την κοινοποίηση, ή

- συντοµότερης προθεσµίας ως προς την οποία συµφωνεί η επιχείρηση ή την οποία ορίζει η

εθνική κανονιστική αρχή σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων, ή

- µεγαλύτερης προθεσµίας που αποφασίζεται από την εθνική κανονιστική αρχή.
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3. Εάν η αφορώµενη επιχείρηση δεν συµµορφωθεί εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην

παράγραφο 2, η αρµόδια εθνική κανονιστική αρχή λαµβάνει κατάλληλα και αναλογικά µέτρα

προκειµένου να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη µπορούν να

εξουσιοδοτούν τις αρµόδιες αρχές να επιβάλλουν οικονοµικές κυρώσεις, ανάλογα µε την

περίπτωση. Τα µέτρα και οι λόγοι στους οποίους βασίζονται, ανακοινώνονται στην ενδιαφερόµενη

επιχείρηση, εντός µιας εβδοµάδας από τη θέσπισή τους, και προβλέπουν εύλογο χρονικό διάστηµα

για τη συµµόρφωση της επιχείρησης προς το µέτρο.

4. Παρά τις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτούν την αρµόδια αρχή

να επιβάλλει οικονοµικές κυρώσεις, ανάλογα µε την περίπτωση, στις επιχειρήσεις που δεν

παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 11, παράγραφος 1,

σηµεία α) ή β) της παρούσας οδηγίας ή το άρθρο 9 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την

πρόσβαση), εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος που ορίζεται από την εθνική κανονιστική αρχή.

5. Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων των όρων της γενικής άδειας, των

δικαιωµάτων χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2,

εάν τα µέτρα µε στόχο τη διασφάλιση της συµµόρφωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του

παρόντος άρθρου, δεν φέρουν αποτέλεσµα, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να εµποδίζουν

την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από µια επιχείρηση ή να

αναστέλλουν ή να αποσύρουν τα δικαιώµατα χρήσης.

6. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου, εάν η αρµόδια αρχή έχει

αποδείξεις ότι η παράβαση των όρων της γενικής άδειας, των δικαιωµάτων χρήσης ή των ειδικών

υποχρεώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, συνιστά άµεση και σοβαρή απειλή

για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία ή δηµιουργεί σοβαρά οικονοµικά ή

λειτουργικά προβλήµατα σε άλλους φορείς παροχής ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα ενδιάµεσα µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης,

πριν ληφθεί τελική απόφαση. Στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία εύλογη

δυνατότητα να εκθέσει την άποψή της και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Ανάλογα µε την

περίπτωση, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιβεβαιώνει τα ενδιάµεσα µέτρα.
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7. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα να προσφεύγουν κατά των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει

του παρόντος άρθρου, µε τη διαδικασία του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Άρθρο 11

Απαιτούµενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, για τα δικαιώµατα χρήσης

και για τις ειδικές υποχρεώσεις

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει εθνικής

νοµοθεσίας πλην της σχετικής µε τη γενική άδεια, οι εθνικές κανονιστικές αρχές µπορούν να

απαιτούν από τις επιχειρήσεις να παρέχουν µόνον πληροφορίες δυνάµει της γενικής άδειας, για

δικαιώµατα χρήσης ή για τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, οι

οποίες δικαιολογούνται αναλογικά και αντικειµενικά για τα εξής :

(α) τον συστηµατικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους όρους 1 και 2 του

Μέρους Α, µε τον όρο 6 του Μέρους Β και µε τον όρο 6 του Μέρους Γ του Παραρτήµατος

και της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2,

(β) τον κατά περίπτωση έλεγχο της συµµόρφωσης µε όρους όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα,

σε περίπτωση κατάθεσης µιας καταγγελίας ή όταν η εθνική κανονιστική αρχή έχει άλλους

λόγους να αµφισβητεί τη συµµόρφωση µε έναν όρο ή σε περίπτωση που η εθνική

κανονιστική αρχή διεξάγει αυτοβούλως έρευνα,

(γ) τις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης,

(δ) τη δηµοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιµής των υπηρεσιών προς

όφελος των καταναλωτών,
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(ε) σαφώς καθορισµένους στατιστικούς σκοπούς,

(στ) την ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την

πρόσβαση) ή της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σηµεία (α), (β), (δ), (ε) και (στ) του πρώτου εδαφίου, δεν

µπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως όρος για την είσοδο στην αγορά.

2. Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές απαιτούν από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες,

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, τις ενηµερώνουν σχετικά µε τον ειδικό σκοπό για τον οποίο

θα χρησιµοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Άρθρο 12

∆ιοικητικές επιβαρύνσεις

1. Κάθε διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν δίκτυο ή

υπηρεσία βάσει γενικής άδειας ή στις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης :

(α) συνολικά, καλύπτει µόνον τις διοικητικές δαπάνες που θα προκύψουν από τη διαχείριση, τον

έλεγχο και την επιβολή του συστήµατος γενικών αδειών και των δικαιωµάτων χρήσης και

των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, οι οποίες µπορούν

να περιλαµβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, εναρµόνιση και τυποποίηση, ανάλυση

αγοράς, παρακολούθηση της συµµόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και

κανονιστικές εργασίες που περιλαµβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου

και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, και

(β) επιβάλλεται στις επιµέρους επιχειρήσεις κατά αντικειµενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο,

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.
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2. Όταν οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιβάλλουν διοικητικές επιβαρύνσεις, δηµοσιεύουν

ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών τους και του συνολικού ποσού των επιβαρύνσεων

που συγκεντρώνονται. Ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού των επιβαρύνσεων

και των διοικητικών δαπανών, γίνονται κατάλληλες αναπροσαρµογές.

Άρθρο 13

Τέλη για δικαιώµατα χρήσης και δικαιώµατα εγκατάστασης διευκολύνσεων

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή να επιβάλει τέλη για δικαιώµατα

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθµών ή δικαιώµατα εγκατάστασης διευκολύνσεων υπεράνω ή

υποκάτω, δηµοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της

βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τέλη είναι

αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόµενο σκοπό και λαµβάνουν

υπόψη τους στόχους του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

Άρθρο 14

Τροποποίηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, τα δικαιώµατα, οι όροι και οι διαδικασίες που αφορούν γενικές

άδειες και δικαιώµατα χρήσης ή δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών, µπορούν να τροποποιηθούν

µόνο σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις και µε αναλογικό τρόπο.  Η  πρόθεση της

διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται καταλλήλως και παρέχεται στους

ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών και των καταναλωτών, επαρκές χρονικό

διάστηµα, το οποίο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων, για να

µπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων.
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Άρθρο 15

∆ηµοσίευση πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώµατα, όρους,

διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν γενικές άδειες και δικαιώµατα

χρήσης, δηµοσιεύονται και ενηµερώνονται µε προσήκοντα τρόπο, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να

είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη.

2. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούνται από διάφορες βαθµίδες

της διοίκησης, ιδίως οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώµατα

εγκατάστασης ευκολιών, η εθνική κανονιστική αρχή καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την

εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, όταν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι αυτό

είναι εφικτό, µε αναλογικό κόστος, προκειµένου να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων

δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών.

Άρθρο 16

∆ιαδικασίες επανεξέτασης

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη λειτουργία των εθνικών συστηµάτων αδειοδότησης και την

ανάπτυξη της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας και υποβάλλει έκθεση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, για πρώτη φορά όχι αργότερα από τρία έτη από την

ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1,

δεύτερο εδάφιο. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή δύναται να ζητά από τα κράτη µέλη

πληροφορίες, οι οποίες της παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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Άρθρο 17

Υφιστάµενες άδειες

1. Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τις άδειες που υφίστανται

ήδη κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής

που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο.

2. Εφόσον η εφαρµογή της παραγράφου 1 επιφέρει περιορισµό των δικαιωµάτων ή επέκταση

των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφιστάµενων αδειών, τα κράτη µέλη δύνανται να παρατείνουν την

ισχύ αυτών των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έως το αργότερο 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία

εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, υπό τον όρο ότι, µε τον

τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώµατα άλλων επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού δικαίου. Τα

κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επεκτάσεις αυτές και δηλώνουν τους σχετικούς λόγους.

3. Όταν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να αποδείξει ότι, η κατάργηση ενός όρου αδείας

σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ίσχυε πριν από την

ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας, δηµιουργεί υπερβολικές δυσκολίες για

επιχειρήσεις που είχαν άδεια πρόσβασης σε άλλο δίκτυο, και όταν οι επιχειρήσεις αυτές δεν

µπορούν να διαπραγµατευθούν νέες συµφωνίες µε εύλογους εµπορικούς όρους πριν από την

ηµεροµηνία εφαρµογής, που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, τα κράτη

µέλη µπορούν να ζητούν προσωρινή παράταση του ή των σχετικών όρων. Οι αιτήσεις αυτές

υποβάλλονται µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής, που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1,

δεύτερο εδάφιο και διευκρινίζουν τον ή τους όρους καθώς και την περίοδο για την οποία ζητείται η

προσωρινή παράταση.
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Το κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους ζητά παράταση. Η

Επιτροπή εξετάζει την αίτηση αυτήν, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί

στο κράτος µέλος αυτό και στην ή τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη να

εξασφαλιστεί συνεπές ρυθµιστικό περιβάλλον, σε κοινοτικό επίπεδο. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν

θα δεχθεί ή θα απορρίψει το αίτηµα, όταν δε αποφασίσει να το δεχθεί, καθορίζει την έκταση και τη

διάρκεια της χορηγούµενης παράτασης. Η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφασή της στο οικείο

κράτος µέλος, εντός 6 µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος παράτασης. Οι αποφάσεις αυτές

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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 µέχρι τις ���∗∗∗∗ .

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 διατάξεων αυτών.

                                                
∗∗∗∗  ∆έκα πέντε µήνες µετά 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

Οι όροι που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα παρέχουν τον µέγιστο κατάλογο όρων που

δύνανται να συνοδεύουν γενικές άδειες (Mέρος A), δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

(Μέρος B) και δικαιώµατα χρήσης αριθµών (Μέρος Γ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 6,

παράγραφος 1 και στο άρθρο 11, παράγραφος 1, σηµείο α).

A. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν γενική άδεια

1. Χρηµατοδοτικές συνεισφορές για τη χρηµατοδότηση της καθολικής υπηρεσίας

σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

2. ∆ιοικητικές επιβαρύνσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας οδηγίας.

3. ∆ιαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων σύµφωνα µε την οδηγία

2001/�/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

4. Προσβασιµότητα αριθµών του εθνικού σχεδίου αριθµοδότησης για τελικούς χρήστες,

συµπεριλαµβανοµένων όρων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την

καθολική υπηρεσία).

5. Απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού,

συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται µε την παραχώρηση

πρόσβασης ή χρήσης δηµόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται µε τη

συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο) και συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, οποιωνδήποτε οικονοµικών

ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των

έργων υποδοµής.

6. Υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος» σύµφωνα µε την οδηγία 2001/     /ΕΚ (οδηγία για

την καθολική υπηρεσία).
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7. Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως για

τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε την 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)1.

8. Κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τον τοµέα των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων όρων, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ

(οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

9. Περιορισµοί σχετικά µε τη µετάδοση παράνοµου περιεχοµένου, σύµφωνα µε την

οδηγία 2000/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης

Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, και ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά2 και

περιορισµοί όσον αφορά τη µετάδοση επιβλαβούς περιεχοµένου σύµφωνα µε το

άρθρο 2α, παράγραφος 2 της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου

1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων3.

10. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοποίησης,

σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και για άλλους σκοπούς

σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας.

11. ∆υνατότητα νόµιµης παρακολούθησης από αρµόδιες εθνικές αρχές σύµφωνα µε την

οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία προστασίας δεδοµένων) και την οδηγία 95/46/EΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών4.

                                                
1 Βλ. σελ. �. της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
2 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
3 ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60).
4 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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12. Προδιαγραφή χρήσης σε περίπτωση µείζονος καταστροφής ώστε να εξασφαλίζονται η

επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης µε τις αρχές και οι ραδιοτηλεοπτικές

εκποµπές προς το ευρύ κοινό.

13. Μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισµό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία που προκαλούνται από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

14. Υποχρεώσεις πρόσβασης πλήν των προβλεποµένων στο άρθρο 6, παράγραφος 2 της

παρούσας οδηγίας για τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση).

15. ∆ιατήρηση της ακεραιότητας των δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών σύµφωνα µε την

οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία  για την πρόσβαση) και την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για

την καθολική υπηρεσία), µεταξύ άλλων, µε όρους για την πρόληψη ηλεκτρονικών

παρεµβολών µεταξύ δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα

µε την οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για την προσέγγιση

των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα1.

16. Ασφάλεια δηµόσιων δικτύων έναντι µη επιτρεπόµενης πρόσβασης σύµφωνα µε την

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

17. Όροι για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2 της

οδηγίας 1999/5/ΕΚ, όταν η εν λόγω χρήση δεν εξαρτάται από τη χορήγηση

µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 της

παρούσας οδηγίας.

18. Μέτρα προοριζόµενα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα και/ή τις

προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία

πλαίσιο).

                                                
1 ΕΕ L 139 της 23.5.1989, σ. 19. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
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B. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

1. Καθορισµός της υπηρεσίας ή του τύπου του δικτύου ή της τεχνολογίας για τα οποία

χορηγήθηκαν τα δικαιώµατα χρήσης της συχνότητας, συµπεριλαµβανοµένης , ανάλογα

µε την περίπτωση, της αποκλειστικής χρήσης µιας συχνότητας για τη διαβίβαση

συγκεκριµένου περιεχοµένου ή συγκεκριµένων οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

2. Πραγµατική και αποδοτική χρήση των συχνοτήτων σύµφωνα µε την οδηγία

2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση,

απαιτήσεων κάλυψης.

3. Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών

παρεµβολών και για τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται

στη γενική άδεια.

4. Μέγιστη διάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη

των τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού προγράµµατος συχνοτήτων.

5. Μεταβίβαση δικαιωµάτων µε πρωτοβουλία του κατόχου τους και όροι για την εν λόγω

µεταβίβαση, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

6. Τέλη χρήσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας οδηγίας.

7. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωµα

χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

8. Υποχρεώσεις δυνάµει σχετικών διεθνών συµφωνιών που αφορούν τη χρήση

συχνοτήτων.
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Γ. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώµατα χρήσης αριθµών

1. Καθορισµός της υπηρεσίας για την οποία χρησιµοποιείται ο αριθµός,

συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται µε την παροχή της

εν λόγω υπηρεσίας.

2. Πραγµατική και αποδοτική χρήση των αριθµών σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ

(οδηγία πλαίσιο).

3. Απαιτήσεις φορητότητας του αριθµού σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία για

την καθολική υπηρεσία).

4. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδροµητών για τους σκοπούς των

άρθρων 5 και 25 της οδηγίας 2001/�/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία).

5. Μέγιστη διάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη

των τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού σχεδίου αριθµοδότησης.

6. Μεταβίβαση δικαιωµάτων µε πρωτοβουλία του δικαιούχου και όροι για την εν λόγω

µεταβίβαση, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/�/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο).

7. Τέλη χρήσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας οδηγίας.

8. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωµα

χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

9. Υποχρεώσεις δυνάµει σχετικών διεθνών συµφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθµών.

_________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

κανονιστικό πλαίσιο που θα εφαρµόζεται στην υποδοµή των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και των συναφών υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο αναφέρεται σε ένα

σηµαντικό στοιχείο της δέσµης αυτής : µια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γνωστή ως «Οδηγία για την αδειοδότηση».

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε, κατά την πρώτη ανάγνωση την 1η Μαρτίου

2001 και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 21 Ιανουαρίου

2001. Η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι δεν είχε την

πρόθεση να γνωµοδοτήσει σχετικά µε το φάκελο αυτό.

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 σηµερινής

κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών προς τις εκτεταµένες αλλαγές

που έχουν επέλθει στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης

και των τεχνολογιών των πληροφοριών. Η σύγκλιση των τοµέων αυτών αποτελεί το

έναυσµα για τις προτάσεις της Επιτροπής, σκοπός των οποίων είναι η υπαγωγή, σε ένα

και µόνο κανονιστικό πλαίσιο, όλων των δικτύων διαβίβασης και των συναφών

υπηρεσιών.
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2. Η πρόταση οδηγίας για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, η οποία είναι το αντικείµενο του εγγράφου αυτού, αποσκοπεί να

αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία 97/13/ΕΚ για τις γενικές και ειδικές άδειες.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της, πρέπει να χορηγούνται γενικές άδειες, πλην των

περιπτώσεων χορήγησης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµοδότησης, και καθορίζονται νέα

όρια όσον αφορά τους όρους που µπορούν να επιβάλλονται στους φορείς παροχής

υπηρεσιών. Πρόθεση είναι η απλούστευση των διαδικασιών για την αίτηση χορήγησης

αδειών καταργώντας τις απαιτήσεις πληροφόρησης και περιορίζοντας το πεδίο των

ελέγχων συµµόρφωσης.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Με την έγκριση της κοινής θέσης του το Συµβούλιο αποδέχεται την προσέγγιση και

τους προτεινόµενους στόχους της Επιτροπής. Εντούτοις, έγιναν ορισµένες αλλαγές

τόσο επί της ουσίας όσο και σχετικά µε τη διατύπωση κυρίως προκειµένου :

− να ληφθεί υπόψη η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

− να εξεταστεί ένας µικρός αριθµός ειδικών θεµάτων τα οποία δηµιουργούσαν

δυσκολίες,

− να καταστεί σαφέστερη η διατύπωση της οδηγίας και τοιουτοτρόπως να βελτιωθεί

η νοµική σαφήνεια του κειµένου.
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Β. Ειδικές παρατηρήσεις

1. Βασικές αλλαγές που έγιναν στην πρόταση της Επιτροπής

(α) ∆ιοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 12)

Έχοντας υπόψη τη σηµασία διατήρησης της οικονοµικής ανεξαρτησίας των

εθνικών κανονιστικών αρχών (ΕΚΑ), το Συµβούλιο διεύρυνε το πεδίο των

διοικητικών εξόδων τα οποία θα µπορούν να ανακτώνται µέσω των τελών.

Το Συµβούλιο συµµερίζεται επίσης τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να διαγραφεί η ρητή απαίτηση της

αναλογικότητας των τελών µε τον κύκλο εργασιών µιας επιχείρησης.

Λογική συνέπεια αυτής της προσέγγισης είναι να απαλειφθεί επίσης η

ειδική εξαίρεση για επιχειρήσεις µε χαµηλό κύκλο εργασιών.

(β) Προθεσµίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης

αριθµών και ραδιοσυχνοτήτων (άρθρο 5(3) και (3α), άρθρο 7(4)

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή και

υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή θα πρέπει να τεθούν

αυστηρές προθεσµίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα δικαιώµατα

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών. Ωστόσο εκρίθη απαραίτητο να

επεκταθούν ελαφρώς οι βασικές προθεσµίες για τους αριθµούς (τώρα

3 εβδοµάδες, αντί των δύο) και η µέγιστη δυνατή προθεσµία για τις

ραδιοσυχνότητες που χορηγούνται µε ανταγωνιστική ή συγκριτική επιλογή

(τώρα οκτώ µήνες, αντί των έξι).
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(γ) ∆ιαδικασίες επανεξέτασης - επιτροπολογία (άρθρο 16)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να περιλάβει τη δυνατότητα περαιτέρω

εναρµόνισης των εθνικών διατάξεων βάσει µιας επιτροπολογικής

διαδικασίας. Θεωρεί ότι οιαδήποτε µελλοντική εναρµόνιση θα πρέπει να

βασίζεται σε µια διαδικασία συναπόφασης, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη

συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(δ) Άρθρο 17 (Υφιστάµενες άδειες)

∆εδοµένων των δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισµένα κράτη

µέλη όταν θα θελήσουν να ευθυγραµµίσουν τις υφιστάµενες άδειες µε την

παρούσα οδηγία, η επιπλέον περίοδος η οποία χορηγείται για τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ευθυγράµµιση µειώνει τα δικαιώµατα ή

επεκτείνει τις υποχρεώσεις παρετάθη από έξι σε δώδεκα µήνες. Επιπλέον

περιελήφθη µια νέα δυνατότητα για τα κράτη µέλη να ζητήσουν προσωρινή

παράταση σε περιπτώσεις που προξενούν υπερβολικές δυσκολίες για τις

επιχειρήσεις.

2. Η θέση του Συµβουλίου όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

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

Το Συµβούλιο δέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή κατ� αρχήν τις τροπολογίες 1, 2,

3, 5, 12, 13, 14, 18, 25, και 26. Για ορισµένες από αυτές τις τροπολογίες

υιοθετήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου η διατύπωση του ΕΚ, ενώ άλλες

ενσωµατώθηκαν µε διαφορετική µορφή, η οποία διατηρεί ωστόσο το στόχο

που επιζητεί η τροπολογία ή µέρη της τροπολογίας.
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(β) Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Μη ενσωµατώνοντας τις τροπολογίες 4, 7, 9, 15, 19 και 27, το Συµβούλιο

ακολούθησε τη γνώµη της Επιτροπής.

Μη ενσωµατώνοντας τις τροπολογίες 8, 11, 21, 23, 24 και 28, το Συµβούλιο

έλαβε ως βάση των αποφάσεών του τις ακόλουθες εκτιµήσεις :

− Τροπολογία 8 (διατήρηση ελεύθερων δικαιωµάτων διέλευσης)

Ενώ είναι κατανοητοί οι λόγοι πίσω από το αίτηµα να προστεθεί η

εγγύηση ότι όπου δεν εισπράττονται προς το παρόν τέλη, δεν θα

επιβληθεί κανένα τέλος στο µέλλον, το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση

να περιλάβει µια τέτοια δέσµευση, δεδοµένου ότι οι αρµοδιότητες στο

χώρο αυτό βρίσκονται συχνά αποκεντρωµένες σε τοπικό επίπεδο.

− Τροπολογία 11 (εδαφική κάλυψη της άδειας)

Η διασάφηση όσον αφορά την ισχύ των γενικών αδειών µέσα στην

επικράτεια ενός κράτους µέλους ήγειρε συγκεκριµένες δυσκολίες για

ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε τα υπερπόντια εδάφη και τις νήσους.

− Τροπολογία 21 (τέλη για δικαιώµατα χρήσης και δικαιώµατα

εγκατάστασης διευκολύνσεων)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η απαίτηση του να προβλέπεται η καταβολή

τελών για τις ετήσιες εγκαταστάσεις είναι πολύ λεπτοµερής και

κανονιστική για ένα όργανο κοινοτικού επιπέδου. Η απαίτηση του να

υπόκεινται οι αποφάσεις για την καταβολή τελών στο µηχανισµό

διαφάνειας της οδηγίας-πλαισίου (άρθρο 6) φαίνεται ασυµβίβαστη µε

το γεγονός ότι ενδέχεται να µην είναι πάντοτε η ΕΚΑ (Εθνική

Κανονιστική Αρχή) η οποία λαµβάνει τέτοιου είδους µέτρα.
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− Τροπολογία 23 (πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώµατα διέλευσης)

Το Συµβούλιο έκρινε δυσανάλογη και επαχθή την πρόταση της

Επιτροπής να καταχωρούνται οι σχετικές πληροφορίες. Ενώ έλαβε

σηµείωση του περιεχοµένου της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο επεδίωξε να φθάσει σε µια

συµβιβαστική πρόταση η οποία διατηρεί την παράγραφο 2 του

Άρθρου 15 σε µια πιο «ήπια» µορφή, περιλαµβάνοντας ταυτόχρονα

στο αναθεωρηµένο σηµείο 18 (τώρα σηµείο 34) της αιτιολογικής

σκέψης µια διατύπωση που λαµβάνει υπόψη της την έγνοια του

Κοινοβουλίου σχετικά µε τον προσδιορισµό της αρµόδιας αρχής.

− Τροπολογία 24 (µείωση των επιβαρύνσεων που έχουν ήδη καταβληθεί

πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι το θέµα αυτό είναι καλύτερα να αφεθεί στα

εθνικά νοµικά συστήµατα.

− Τροπολογία 28 (άρθρο 14 - τροποποίηση δικαιωµάτων και

υποχρεώσεων)

Η τροπολογία αυτή η οποία περιορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες

τα κράτη µέλη µπορούν να τροποποιούν τα δικαιώµατα χρήσης ή τα

δικαιώµατα διέλευσης, φάνηκε µη αναγκαία, δεδοµένης της γενικής

απαίτησης τέτοιου είδους αλλαγές να είναι «αντικειµενικά

αιτιολογηµένες» και «αναλογικές».

________________________
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2000/0188 (COD)

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 για την αδειοδότηση δικτύων και

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον Ιούλιο 2000 η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2000)386 – C5-0440/2000 - 2000/0188 (COD))προς

έγκριση µε τη διαδικασία συναπόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της την 24η Ιανουαρίου
20012.

Η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
µε επιστολή της 16ης Φεβρουαρίου 2001,ότι δεν θα εξέδιδε σχετική γνώµη.

Την 1η Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά τροπολογιών σε πρώτη
ανάγνωση

3.

Την 4 Ιουλίου 2001,η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή της, ενσωµατώνοντας
συνολικά, εν µέρει ή κατ’αρχήν, τις τροπολογίες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε

πρώτη ανάγνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 250της συνθήκης ΕΚ4.

Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση του

σχετικά µε την εν λόγω πρόταση για οδηγία την 17Σεπτεµβρίου 20015.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε την κοινή

θέση του Συµβουλίου, δυνάµει του άρθρου 251παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση της συνθήκης
ΕΚ.

1
ΕΕ C 365, 19.12.2000,σ. 198.

2
ΕΕ C 123, 25.4.2001,σ. 55.

3
ΕΕ C …, …,σ. …

4
ΕΕ C …, …,σ. …

5
ΕΕ C …, …,σ. …
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2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της προτεινόµενης οδηγίας είναι η απλοποίηση και η εναρµόνιση των υπαρχόντων

εθνικών συστηµάτων για αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Το προτεινόµενο γενικό σύστηµα αδειοδότησης θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και τα

δίκτυα αυτού του είδους, ανεξάρτητα από τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά, και θα
ελαχιστοποιήσει τα διαδικαστικά εµπόδια σχετικά µε την εισαγωγή στην αγορά.

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Περίληψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή δύναται να υποστηρίξει την κοινή θέση του Συµβουλίου. Αρκετές τροπολογίες
του Κοινοβουλίου λήφθηκαν υπόψη στην κοινή θέση, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, και πολλές από
τις αλλαγές που εισήχθησαν ενισχύουν ή διευκρινίζουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η
κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει, επίσης, τµήµατα ορισµένων τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες η Επιτροπή δεν µπόρεσε να αποδεχτεί στην
τροποποιηµένη πρότασή της.

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 23 τροπολογίες στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής.

Συνεπεία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εισήγαγε διάφορες
ουσιαστικές τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή ενσωµάτωσε 17 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28.

3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και

συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο διατήρησε στην κοινή του θέση τις ακόλουθες τροπολογίες, οι οποίες έγιναν
δεκτές από την Επιτροπή εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν: 1, 2, 3, 5, 12, 13,το πρώτο
και δεύτερο µέρος της 14, 18, 25, 26,το δεύτερο µέρος της 27.

Ορισµένες από τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές προσαρµόστηκαν ελάχιστα ή µερικώς, ενώ
άλλες τροπολογίες άλλαξαν σηµαντικά· ωστόσο, διατηρήθηκε ο βασικός στόχος των

αναθεωρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.2.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή,
αλλά δε συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

Οι ακόλουθες τροπολογίες έγιναν δεκτές εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, αλλά δε συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση του
Συµβουλίου: το δεύτερο µέρος της 8, το δεύτερο µέρος της 11, το τρίτο και τέταρτο µέρος

της 21,οι 23, 24και 28.
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Τροπολογία 8 (πάγωµα των τελών)

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε να συµπεριλάβει δήλωση που να βεβαιώνει ότι στο µέλλον δεν θα

εισαχθούν φόροι εκεί που δεν υπάρχουν επί του παρόντος. Παρότι η Επιτροπή στήριξε την
τροπολογία του Κοινοβουλίου, κατανοεί το δισταγµό των κρατών µελών για τέτοια δέσµευση
σε τοµέα όπου οι αρµοδιότητες έχουν αποκεντρωθεί προς περιφερειακές και τοπικές
υπηρεσίες της κυβέρνησης.

Τροπολογία 11 (διευκρίνιση της εδαφικής κάλυψης από τις άδειες)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε απαραίτητο να διευκρινιστεί, κατά την πρόταση του Κοινοβουλίου,
ότι οι γενικές άδειες ισχύουν στην επικράτεια των κρατών µελών. Η Επιτροπή θεώρησε
χρήσιµο το διευκρινιστικό κείµενο του Κοινοβουλίου, αλλά όχι απαραίτητο.

Τροπολογία 21 (εναρµονισµένη προσέγγιση σχετικά µε τέλη χρήσεως)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχτεί την πρόταση του Κοινοβουλίου για υποβολή

προβλεπόµενων αποφάσεων σχετικά µε τέλη χρήσεως στη διαδικασία διαφάνειας της οδηγίας
πλαισίου και απέρριψε την αίτηση για εναλλακτικές µεθόδους πληρωµής σε περίπτωση

(υψηλών) κατ’αποκοπή τελών. Η Επιτροπή λυπάται που το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχτεί
τις σηµαντικές βελτιώσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 23 (πληροφορίες που αφορούν δικαιώµατα διέλευσης)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχτεί την πρόταση του Κοινοβουλίου να υποχρεωθούν οι

εθνικές ρυθµιστικές αρχές να τηρούν µητρώο των αρχών που είναι αρµόδιες για την
χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης, συµφώνησε όµως επί αιτιολογικής σκέψης µε την οποία

καλούνται οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές να επιδιώξουν την εξασφάλιση φιλικής για τον
χρήστη πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. ∆εδοµένου ότι πληροφορίες που αφορούν

δικαιώµατα διέλευσης είναι δυνατόν να παρέχουν φορείς διαφορετικοί από τις εθνικές
ρυθµιστικές αρχές, η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί τη θέση του Συµβουλίου.

Τροπολογία 24 (µείωση διοικητικών επιβαρύνσεων που έχουν ήδη καταβληθεί για χρονικό
διάστηµα που εκτείνεται πέραν της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος αδειοδότησης)

Το Συµβούλιο απέρριψε την προτεινόµενη διάταξη να µειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις
που καταβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος αδειοδότησης για

χρονικό διάστηµα που εκτείνεται πέραν της έναρξης ισχύος. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την
ουσία της τροπολογίας του Κοινοβουλίου·ωστόσο θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν επαρκή

νοµικά µέσα στο εθνικό δίκαιο, τα οποία επιτρέπουν στις εταιρίες να διεκδικήσουν τις
αχρεωστήτως καταβληθείσες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 28 (περιορισµός ή απόσυρση δικαιωµάτων)

Το Συµβούλιο απέρριψε επίσης την πρόταση να διατηρηθεί ο περιορισµός ή η απόσυρση των

δικαιωµάτων διέλευσης ή των δικαιωµάτων χρήσεως µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, και
έναντι αποζηµίωσης. Παρότι η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροπολογία του Κοινοβουλίου

σχετικά µε τα δικαιώµατα διέλευσης (όχι όµως και µε τα δικαιώµατα χρήσεως), δεν υπάρχουν
αποδείξεις ότι πράγµατι η απόσυρση δικαιωµάτων διέλευσης λαµβάνει χώρα αυθαίρετα ή σε

σηµαντικό βαθµό.
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3.2.4. ∆ιαφορές ανάµεσα στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και την κοινή θέση
του Συµβουλίου

Αιτιολογικές σκέψεις

Το Συµβούλιο πρόσθεσε νέες αιτιολογικές σκέψεις και τροποποίησε πολλές από τις

υπάρχουσες για να αυξήσει τη σαφήνεια του κειµένου, για να υπάρχει συνάφεια µε τις
τροποποιήσεις των άρθρων της οδηγίας, ή για να τονιστούν ορισµένες βασικές διατάξεις.
Ειδικότερα το Συµβούλιο εισήγαγε αιτιολογικές σκέψεις που διευκρινίζουν το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας, εξηγώντας τον τρόπο µε τον οποίο η εκχώρηση συχνοτήτων σε

παροχείς ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου αρµόζει στο νέο πλαίσιο, καθώς και ότι η
εφαρµογή κριτηρίων επιλογής, που υποστηρίζουν τον ανταγωνισµό και δεν εισάγουν

διακρίσεις, θα µπορούσε στην πράξη να οδηγήσει στον αποκλεισµό ορισµένων εταιριών από
τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής για ανεπαρκείς πόρους.

Άρθρο 2 -Ορισµοί

Το Συµβούλιο πρόσθεσε τους ορισµούς «γενική άδεια» και «επιβλαβείς παρεµβολές». Η
Επιτροπή συµφωνεί ότι οι προσθήκες αυτές είναι χρήσιµες.

Άρθρο 3 –Γενική άδεια υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το κείµενο του εν λόγω άρθρου ανασυντάχθηκε χωρίς να µεταβληθεί η ουσία του.
Προσδιορίζεται λεπτοµερέστερα στο κείµενο ποιες πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν ως

τµήµα κοινοποίησης.

Άρθρο 4 –Ελάχιστος κατάλογος δικαιωµάτων που απορρέουν από τη γενική άδεια

Η κοινή θέση άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται τα δικαιώµατα των
επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει διαχωρισµός ανάµεσα σε δύο κατηγορίες δικαιωµάτων: τα
δικαιώµατα που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις και τα δικαιώµατα που ισχύουν µόνο για
επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έγιναν, επίσης,
ορισµένες αλλαγές διατύπωσης µε στόχο να ευθυγραµµιστεί το κείµενο µε τις σχετικές
διατάξεις της οδηγίας πλαισίου και µε την οδηγία για την πρόσβαση και τη διασύνδεση.

Άρθρο 5 –∆ικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθµών

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι εφόσον εκχωρούνται ραδιοσυχνότητες σε παροχείς

ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου, ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να υπερισχύουν στόχοι
γενικού συµφέροντος, όπως αναγνωρίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, έναντι της ανάγκης να
εφαρµοστούν διαδικασίες ανοιχτές, διαφανείς, και που δεν εισάγουν διακρίσεις. Η Επιτροπή
δύναται να δεχτεί αυτή τη διευκρίνιση µε τη νέα αιτιολογική σκέψη.

Το χρονικό όριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την εκχώρηση αριθµών παρατάθηκε από
δύο εβδοµάδες σε τρεις, µε πιθανή παράταση τριών εβδοµάδων στην περίπτωση διαδικασιών

συγκριτικής επιλογής.

Άρθρο 6 – Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώµατα χρήσεως για

ραδιοσυχνότητες και για αριθµούς, και ειδικές υποχρεώσεις

Η κοινή θέση περιλαµβάνει τροποποιήσεις συντακτικού χαρακτήρα, αλλά καµµία δεν είναι

ουσιαστική.
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Άρθρο 7 –∆ιαδικασία για περιορισµό της παροχής δικαιωµάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων

Αποσύρθηκε η διάταξη που προέβλεπε ελάχιστη χρονική περίοδο 30 ηµερών για δηµόσια

διαβούλευση σχετικά µε τον περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων για χρήση
ραδιοσυχνοτήτων. Οι στόχοι, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για

παρόµοιους περιορισµούς, έχουν διευρυνθεί, ώστε να περιλαµβάνουν τους στόχους πολιτικής
που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας πλαίσιο.

Ο πρόσθετος χρόνος που δίδεται, πέραν των αρχικών έξι εβδοµάδων, για εκχώρηση
ραδιοσυχνοτήτων, στην περίπτωση διαδικασιών ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής,
παρατάθηκε από έξι σε οκτώ µήνες.

Άρθρο 8 –Εναρµονισµένη εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων

Το άρθρο ανασυντάχθηκε, ώστε να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρµογής του, αλλά δεν
µεταβλήθηκε η ουσία του.

Άρθρο 9 – ∆ηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωµάτων εισαγωγής µέσων και
των δικαιωµάτων διασύνδεσης

Το άρθρο ανασυντάχθηκε ώστε να διευκρινιστούν τα καθήκοντα των εθνικών ρυθµιστικών
αρχών, αλλά δεν υπήρξαν ουσιαστικές τροποποιήσεις.

Άρθρο 10 –Συµµόρφωση µε τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωµάτων χρήσεως και µε
ειδικές υποχρεώσεις

∆ηµιουργήθηκε περαιτέρω ευελιξία όσον αφορά τα χρονικά όρια που επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις, ώστε να επανορθωθε κάθε παράβαση των όρων σχετικά µε γενικές άδειες ή

δικαιώµατα χρήσεως. Προστέθηκε ρήτρα εξουσιοδότησης, ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη
να επιτρέπουν στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιµα όπου ενδείκνυται.
Εισήχθηκε πρόσθετη διάταξη για την αντιµετώπιση σοβαρών και επαναλαµβανόµενων
παραβάσεων των όρων.

Άρθρο 11 –Απαιτούµενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας για τα δικαιώµατα χρήσεως
και τις ειδικές υποχρεώσεις

Έγιναν αρκετές αλλαγές διτύπωσης στο εν λόγω άρθρο και προστέθηκε η διευκρίνιση ότι το
άρθρο καλύπτει επίσης δικαιώµατα χρήσης και ειδικές υποχρεώσεις. ∆εν σηµειώθηκαν

ουσιαστικές αλλαγές.

Άρθρο 12 -∆ιοικητικές επιβαρύνσεις

Το εν λόγω άρθρο υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις. ∆ιευρύνθηκε το πεδίο των διοικητικών
δαπανών που µπορούν να ανακτηθούν µέσω διοικητικών επιβαρύνσεων. Καταργήθηκε το

κριτήριο κατανοµής κατ’ αναλογίαν προς τον κύκλο εργασιών, κατόπιν αιτήσεως του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το ελάχιστο όριο πέραν του οποίου απαλάσσονται οι

ΜΜΕ από διοικητικές επιβαρύνσεις. Η Επιτροπή δεν είναι πλήρως ικανοποιηµένη µε τις νέες
διατάξεις για διοικητικές επιβαρύνσεις. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για περαιτέρω

διακυµάνσεις στις επιβαρύνσεις ανάµεσα στα κράτη µέλη. ∆εν είναι βέβαιο ότι τα συστήµατα
φορολόγησης θα είναι απλά, υπέρ του ανταγωνισµού και σύµφωνα µε τις βασικές αρχές ενός

γενικού συστήµατος αδειοδότησης. Επιπλέον, εξαιτίας της έλλειψης ελάχιστου ορίου, οι
διοικητικές επιβαρύνσεις ίσως αποτελέσουν αντικίνητρο για την εισαγωγή στην αγορά.
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Άρθρο 13 –Τέλη για δικαιώµατα χρήσεως και εισαγωγής µέσων

Το Συµβούλιο δεν εισήγαγε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

που δέχτηκε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα την απαίτηση να υποβληθούν όλα τα µέτρα τα
σχετικά µε τα τέλη χρήσης στη διαδικασία διαφάνειας της οδηγίας πλαίσιο και να επιτραπούν

εναλλακτικές διευκολύνσεις πληρωµής σε περίπτωση (πολύ υψηλών) κατ’ αποκοπή τελών
(π.χ. κατόπιν δηµοπρασιών). Η µόνη αλλαγή που συµπεριλήφθηκε στην κοινή θέση είναι η

διεύρυνση του πεδίου των στόχων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε η κοινή θέση να
περιλαµβάνει όλους τους στόχους του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο.

Άρθρο 14 -Τροπολογία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε τις αλλαγές που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που

υποστήριξε η Επιτροπή, στόχος των οποίων ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι περίοδοι
διαβούλευσης είναι ανάλογες προς τις οικονοµικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις που έχουν οι

αλλαγές επί των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων. Απορρίφθηκε, επίσης, η πρόταση για
περιορισµό ή απόσυρση των δικαιωµάτων διέλευσης, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
καθώς και για παροχή ενδεικνυόµενης αποζηµίωσης στους φορείς λειτουργίας.

Άρθρο 15 –∆ηµοσίευση πληροφοριών

Η απαίτηση να δηµοσιεύουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές γενική επισκόπηση φιλική προς το
χρήστη, η οποία να περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες και τους όρους σχετικά µε τα

δικαιώµατα εισαγωγής µέσων, τροποποιήθηκε απλώς σε ρήτρα της βέλτιστης προσπάθειας.

Άρθρο 16 –∆ιαδικασίες αναθεώρησης

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει τη δυνατότητα να εναρµονιστούν οι χρεώσεις, τα τέλη, οι
διαδικασίες ή οι όροι που δηµιουργούν εµπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς, µέσω µιας

διαδικασίας επιτροπολογίας.

Άρθρο 17 –Υφιστάµενες άδειες

Το Συµβούλιο απέρριψε τη διάταξη, που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που
στήριξε η Επιτροπή, σύµφωνα µε την οποία οι διοικητικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν

για περιόδους που εκτείνονται πέραν της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος αδειοδότησης
θα αφαιρούνταν από νέες επιβαρύνσεις.

Αυξήθηκε, από τους προτεινόµενους 6 σε 12 µήνες το χρονικό διάστηµα από την έναρξη
ισχύος των υφιστάµενων αδειών έως τη συµµόρφωσή τους, συν την πρόσθετη περίοδο που

παρέχεται στην περίπτωση που η ευθυγράµµιση των αδειών οδηγεί σε περιορισµό των
δικαιωµάτων ή σε επέκταση των υποχρεώσεων. Η Επιτροπή κρίνει ότι δεδοµένης της σχετικά

µακράς περιόδου των 15µηνών, ανάµεσα στην έναρξη ισχύος και στη µεταφορά, δεν υπάρχει
λόγος να προστεθούν 12 µήνες για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις. Μια τόσο µακρά περίοδος

θα σήµαινε ότι δεν θα µπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου
πλαισίου για 27µήνες µετά την έναρξη ισχύος του.

Προστέθηκε νέα ρήτρα παράτασης η οποία παρέχει επιπλέον ευελιξία στις επιχειρήσεις, στην
περίπτωση που οι τελευταίες αντιµετωπίσουν πρόσθετες δυσκολίες λόγω έλλειψης της κατ’
εντολή πρόσβασης σε άλλα δίκτυα. Η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα παρέχεται παρόµοια
προσωρινή παράταση.
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Άρθρο 18 -Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Η περίοδος µεταφοράς τροποποιήθηκε από 6 σε 15 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της

οδηγίας, σύµφωνα µε την περίοδο µεταφοράς άλλων µέτρων στο νέο πλαίσιο.

Παράρτηµα – Μέρος A

Πέντε όροι προστέθηκαν στον κατάλογο των όρων που δύναται να επισυναφθεί σε γενικές
άδειες, και συγκεκριµένα υποχρεώσεις πρόσβασης διαφορετικές από αυτές που επιβάλλονται

σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά· οι όροι αφορούν τη διατήρηση
της ακεραιότητας των δικτύων, την ασφάλεια των δικτύων απέναντι σε ανεξουσιοδότητη

πρόσβαση, τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, στην περίπτωση που το δικαίωµα αυτό παρέχεται
από τη γενική άδεια, καθώς και µέτρα σχετικά µε τη συµµόρφωση προς τα πρότυπα και τις

προδιαγραφές. Όλοι οι παραπάνω όροι αναφέρονται σε διατάξεις που περιέχονται σε άλλες
οδηγίες του νέου πλαισίου, και, εποµένως, η Επιτροπή θεωρεί την προσθήκη αυτών των όρων
δικαιολογηµένη και συναφή.

Επιπλέον, ορισµένοι όροι ανασυντάχθηκαν ώστε να βελτιωθεί η συνοχή µε το κοινοτικό

δίκαιο και µε την επαναδιατύπωση των διατάξεων άλλων οδηγιών του νέου πλαισίου.

Παράρτηµα – Μέρος B

Η κοινή θέση τροποποίησε ορισµένους όρους του καταλόγου και πρόσθεσε έναν όρο,
συγκεκριµένα την αναφορά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικές διεθνείς

συµφωνίες αναφορικά µε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων.

Παράρτηµα – Μέρος Γ

Προστέθηκαν τρεις όροι, και συγκεκριµένα η υποχρέωση να είναι διαθέσιµη κάθε
πληροφορία που υπάρχει σε δηµόσιους καταλόγους, όπως απαιτείται στην οδηγία για την

καθολική υπηρεσία, κάθε δέσµευση που έχει αναληφθεί κατά τη διάρκεια διαδικασιών
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, καθώς και αναφορά στις υποχρεώσεις που

απορρέουν από σχετικές διεθνείς συµφωνίες αναφορικά µε τη χρήση αριθµών. Η προσθήκη
αυτών των όρων είναι δικαιολογηµένη διότι ευθυγραµµίζει τον κατάλογο των όρων µε το Β΄

µέρος του παραρτήµατος και µε την οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα
των χρηστών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου λαµβάνει υπόψη τους περισσότερους προβληµατισµούς που

εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, και προσεγγίζει πολύ την αρχική
πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, όσον αφορά το άρθρο 12 που αναφέρεται στις διοικητικές

επιβαρύνσεις, το άρθρο 13που αναφέρεται στα τέλη χρήσεως και το άρθρο 17 παράγραφος 2
που αναφέρεται στην πρόσθετη µεταβατική περίοδο, η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση είναι
απογοητευτική και η προβλεπόµενη εγγύηση για εναρµονισµένη και έγκαιρη εφαρµογή
ανεπαρκής. Η Επιτροπή θεωρεί, ωστόσο, ικανοποιητική τη γενική ισορροπία της κοινής

θέσης.


