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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση 

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2016)0043), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0020/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

26ης Μαΐου 20161, 

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0327/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής (1) Στο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής 

                                                 
1 ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 127. 
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για το ραδιοφάσμα που θεσπίστηκε με την 

απόφαση 243/2012/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν 

τους στόχους του προσδιορισμού 

ραδιοφάσματος τουλάχιστον 1200 MHz, το 

οποίο θα είναι κατάλληλο για υπηρεσίες 

ασύρματων, ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Ένωση έως το 2015, 

της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης 

καινοτόμων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων μέσω της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τη δορυφορική και επίγεια παροχή αυτών 

των υπηρεσιών, εφόσον τεκμηριωθεί 

σαφώς η σχετική ανάγκη, και της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τις υπηρεσίες παραγωγής προγράμματος 

και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). 

για το ραδιοφάσμα που θεσπίστηκε με την 

απόφαση 243/2012/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν 

τους στόχους του προσδιορισμού 

ραδιοφάσματος τουλάχιστον 1200 MHz, το 

οποίο θα είναι κατάλληλο για υπηρεσίες 

ασύρματων, ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Ένωση έως το 2015, 

της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης 

καινοτόμων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 

μέσω της εξασφάλισης επαρκούς 

ραδιοφάσματος για τη δορυφορική και 

επίγεια παροχή αυτών των υπηρεσιών, 

εφόσον τεκμηριωθεί σαφώς η σχετική 

ανάγκη, και της εξασφάλισης επαρκούς 

ραδιοφάσματος για τις υπηρεσίες 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων (PMSE). 

__________________ __________________ 

20 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

20 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στη στρατηγική της για την ενιαία 

ψηφιακή αγορά21, η Επιτροπή 

υπογραμμίζει τη σημασία της ζώνης 

συχνοτήτων των 694-790 MHz («700 

MHz») για τη διασφάλιση της παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 

περιοχές και τονίζει την ανάγκη για 

συντονισμένη αποδέσμευση αυτής της 

ζώνης συχνοτήτων, μέσω της παράλληλης 

κάλυψης των ειδικών αναγκών διανομής 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

(2) Στη στρατηγική της για την ενιαία 

ψηφιακή αγορά21, η Επιτροπή 

υπογραμμίζει τη σημασία της ζώνης 

συχνοτήτων των 694-790 MHz («700 

MHz») για τη διασφάλιση της παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 

περιοχές και τονίζει την ανάγκη για 

συντονισμένη αποδέσμευση αυτής της 

ζώνης συχνοτήτων, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η πρόσβαση και η 

συνδεσιμότητα, μέσω της παράλληλης 

κάλυψης των ειδικών αναγκών διανομής 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η μείωση 

του ψηφιακού χάσματος, όσον αφορά 
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τόσο την κάλυψη όσο και τις γνώσεις, 

αποτελεί σημαντικό ζήτημα στο οποίο 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, χωρίς να 

δημιουργηθούν νέα χάσματα κατά την 

εξοικείωση των χρηστών με νέες 

τεχνολογίες. 

__________________ __________________ 

21 Βλ. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

21 Βλ. http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Η βελτίωση της διαχείρισης του 

ραδιοφάσματος αποτελεί προϋπόθεση για 

τη στροφή του κλάδου στην τεχνολογία 

πέμπτης γενιάς, η οποία θα μπορούσε να 

θέσει την Ευρώπη στο επίκεντρο της 

καινοτομίας και να δημιουργήσει ευνοϊκό 

περιβάλλον για να αναπτυχθούν ψηφιακά 

δίκτυα και υπηρεσίες, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό 

της ψηφιακής οικονομίας. Η ευρωπαϊκή 

οικονομία θα έχει όλο και περισσότερο 

στον πυρήνα της την ψηφιακή κοινωνία, 

η οποία απαιτεί καθολική κάλυψη 

δικτύου για την ανάπτυξη υπηρεσιών που 

συνδέονται με το διαδίκτυο των 

πραγμάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υπολογιστικού 

νέφους και για να αντληθούν στο ακέραιο 

τα οφέλη του Βιομηχανία 4.0 σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 β) Η ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz 

αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για 

παγκόσμια εναρμονισμένο και 

συντονισμένο ραδιοφάσμα για κινητές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, που προσφέρει 

οικονομίες κλίμακας. Η ζώνη αυτή θα 

πρέπει να επιτρέψει να αναπτυχθούν σε 

αστικές και σε αγροτικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές νέες, 

καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως 

ηλ-υγεία και «κινητή» υγεία, 

υποστηριζόμενες από κινητά τηλέφωνα, 

συσκευές παρακολούθησης ασθενών και 

άλλες ασύρματες συσκευές, καθώς και 

ευφυή ενεργειακά δίκτυα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 γ) Στο ψήφισμά του της 19ης 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία 

προς μια νομοθετική πράξη για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά1a, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 

τη δέσμευσή τους να επιτύχουν, έως το 

2020, πλήρη ανάπτυξη τουλάχιστον σε 

ελάχιστες ταχύτητες-στόχους 30 Mbps, 

υπογραμμίζει ότι το ραδιοφάσμα είναι 

καίριος πόρος, κεφαλαιώδης για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης, και ζητεί, ως προτεραιότητα, 

ένα εναρμονισμένο και φιλικό προς την 

ανταγωνιστικότητα πλαίσιο εκχώρησης 

ραδιοφάσματος και την αποτελεσματική 

διαχείριση του ραδιοφάσματος. 

 __________________ 

 1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0009. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το ραδιοφάσμα στη ζώνη 

συχνοτήτων των 470-790 MHz αποτελεί 

πολύτιμο στοιχείο για την οικονομικά 

αποδοτική ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 

με καθολική κάλυψη σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. Αυτό το ραδιοφάσμα 

χρησιμοποιείται σήμερα στην Ένωση για 

την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT) και 

τον ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων. Υποστηρίζει την ανάπτυξη 

των μέσων επικοινωνίας, δημιουργικών 

και πολιτισμικών τομέων οι οποίοι 

βασίζονται σε ιδιαιτέρως μεγάλο βαθμό σε 

αυτόν τον πόρο του ραδιοφάσματος για 

την ασύρματη παροχή περιεχομένου σε 

μαζικό ακροατήριο. 

(3) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο 

αγαθό. Αποτελεί, στη ζώνη συχνοτήτων 

των 470-790 MHz πολύτιμο στοιχείο για 

την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη 

ασύρματων δικτύων με καθολική κάλυψη 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Αυτό το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται 

σήμερα στην Ένωση για την ψηφιακή 

επίγεια τηλεόραση (DTT) και τον 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων. Αποτελεί συνεπώς 

προϋπόθεση για την προσβασιμότητα και 

τη διάδοση πολιτιστικού περιεχομένου, 

πληροφοριών και ιδεών. Υποστηρίζει, 

παράλληλα με τις νέες μορφές διανομής, 
την ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας, 

δημιουργικών, πολιτισμικών και 

ερευνητικών τομέων οι οποίοι βασίζονται 

σε ιδιαιτέρως μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον 

πόρο του ραδιοφάσματος για την 

ασύρματη παροχή περιεχομένου σε μαζικό 

ακροατήριο. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3 α) Η εκχώρηση της ζώνης των 700 

MHz θα πρέπει να διαρθρωθεί κατά 

τρόπο που να διευκολύνει τον 

ανταγωνισμό, και να γίνεται με τρόπο που 

να μην υπονομεύει τον υφιστάμενο 

ανταγωνισμό αλλά να διευκολύνει τον νέο 

ανταγωνισμό. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στην περιοχή 1, η οποία 

περιλαμβάνει την Ένωση, οι κανονισμοί 

ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) που εκδόθηκαν 

από την παγκόσμια διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών κατανέμουν τη ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και στην 

υπηρεσία κινητών επικοινωνιών (με την 

εξαίρεση της κινητής αεροναυτικής 

υπηρεσίας) σε εξίσου πρωτεύουσα βάση 

και τη ζώνη συχνοτήτων των 470-694 

MHz («κάτω των 700 MHz») 

αποκλειστικά στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σε 

πρωτεύουσα βάση, και στη χρήση 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, σε δευτερεύουσα βάση. 

(4) Στην περιοχή 1, η οποία 

περιλαμβάνει την Ένωση, οι κανονισμοί 

ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) που εκδόθηκαν 

από την παγκόσμια διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών το 2015 κατανέμουν τη 

ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz στην 

υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων 

και στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών 

(με την εξαίρεση της κινητής αεροναυτικής 

υπηρεσίας) σε εξίσου πρωτεύουσα βάση 

και η ζώνη συχνοτήτων των 470-694 MHz 

(«κάτω των 700 MHz») συνεχίζει να 

κατανέμεται αποκλειστικά στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σε 

πρωτεύουσα βάση, και στη χρήση 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, σε δευτερεύουσα βάση. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η ταχέως αναπτυσσόμενη κίνηση 

στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη βελτιωμένης 

χωρητικότητας ασύρματου δικτύου. Το 

ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των 

700 MHz προσφέρει τόσο πρόσθετη 

χωρητικότητα όσο και καθολική κάλυψη, 

ιδίως για τις αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές που 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, 

για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για 

μεγάλου εύρους επικοινωνίες μεταξύ 

μηχανημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει 

να ληφθούν συνεκτικά μέτρα για υψηλής 

(5) Η ταχέως αναπτυσσόμενη κίνηση 

στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο και η 

αυξανόμενη οικονομική, βιομηχανική και 

κοινωνική σημασία της ψηφιακής 

οικονομίας καθιστούν αναγκαία την 

ύπαρξη βελτιωμένης χωρητικότητας 

ασύρματου δικτύου. Το ραδιοφάσμα στη 

ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz προσφέρει 

τόσο πρόσθετη χωρητικότητα όσο και 

καθολική κάλυψη, ιδίως για τις αγροτικές, 

τις ορεινές, τις νησιωτικές και άλλες 

απομακρυσμένες περιοχές που 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, 

για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για 
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ποιότητας επίγεια ασύρματη κάλυψη σε 

ολόκληρη την Ένωση, βάσει βέλτιστων 

εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 

σχετικά με τις άδειες, τα οποία θα 

στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου του 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης όλων των πολιτών σε 

ευρυζωνικές ταχύτητες τουλάχιστον 30 

Mb/s έως το 2020. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

τα μέτρα θα προωθούν καινοτόμες 

ψηφιακές υπηρεσίες και θα εξασφαλίζουν 

μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά 

οφέλη. 

μεγάλου εύρους επικοινωνίες μεταξύ 

μηχανημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει 

να ληφθούν συνεκτικά και συντονισμένα 

μέτρα για υψηλής ποιότητας επίγεια 

ασύρματη κάλυψη σε ολόκληρη την 

Ένωση, βάσει βέλτιστων εθνικών 

πρακτικών όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τις 

άδειες, τα οποία θα στοχεύουν στην 

επίτευξη του στόχου του προγράμματος 

πολιτικής για το ραδιοφάσμα για την 

εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των 

πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση στις 

μεγαλύτερες δυνατές ευρυζωνικές 

ταχύτητες και τουλάχιστον σε 30 Mb/s έως 

το 2020, καθώς και στην υλοποίηση του 

φιλόδοξου οράματος για γιγαμπιτικές 

κοινωνίες στην Ένωση. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, τα μέτρα θα προωθούν καινοτόμες 

ψηφιακές υπηρεσίες και θα εξασφαλίζουν 

μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά 

οφέλη. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5 α) Η τεχνολογία πέμπτης γενιάς θα 

έχει σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στον 

ψηφιακό τομέα αλλά και στις οικονομίες 

συνολικά. Δεδομένου, ιδίως, ότι η 

τεχνολογία τέταρτης γενιάς και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν 

αργά, η επιτυχημένη εφαρμογή της 

τεχνολογίας πέμπτης γενιάς στην Ένωση 

θα είναι καθοριστική για την οικονομική 

ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα 

και την παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Η Ευρώπη θα πρέπει 

συνεπώς να αναλάβει ηγετικό ρόλο, 

διασφαλίζοντας επαρκές ραδιοφάσμα για 

την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας και 

ανάπτυξη της τεχνολογίας πέμπτης 

γενιάς. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος 

εντός μιας κοινής ζώνης συχνοτήτων 

μεταξύ της δικατευθυντικής ασύρματης 

ευρυζωνικής χρήσης (ανερχόμενη και 

κατερχόμενη ζεύξη), αφενός, και της 

μονοκατευθυντικής χρήσης για 

τηλεοπτικές μεταδόσεις ή υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, αφετέρου, εγείρει 

προβλήματα από τεχνική άποψη. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναδιάθεση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

θα στερήσει στους χρήστες της ψηφιακής 

επίγειας τηλεόρασης και της υπηρεσίας 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων ένα μέρος των πόρων τους σε 

ραδιοφάσμα. Επομένως, οι τομείς της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων χρειάζονται μακροπρόθεσμη 

ρυθµιστική προβλεψιµότητα σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα επαρκούς ραδιοφάσματος, 

ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη 

βιώσιμη παροχή και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών τους, ιδίως τηλεοπτικών 

υπηρεσιών που εκπέμπονται δωρεάν. 

Ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 

εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι στο 

ραδιοφάσμα για χρήση από την υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων εκτός της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz. 

(6) Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος 

εντός μιας κοινής ζώνης συχνοτήτων 

μεταξύ της δικατευθυντικής ασύρματης 

ευρυζωνικής χρήσης (ανερχόμενη και 

κατερχόμενη ζεύξη), αφενός, και της 

μονοκατευθυντικής χρήσης για 

τηλεοπτικές μεταδόσεις ή υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, αφετέρου, εγείρει 

προβλήματα από τεχνική άποψη. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναδιάθεση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

θα στερήσει στους χρήστες της ψηφιακής 

επίγειας τηλεόρασης και της υπηρεσίας 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων ένα μέρος των πόρων τους σε 

ραδιοφάσμα. Επομένως, οι τομείς της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων χρειάζονται μακροπρόθεσμη 

ρυθµιστική προβλεψιµότητα σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα επαρκούς ραδιοφάσματος, 

ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη 

βιώσιμη παροχή και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών τους, ιδίως τηλεοπτικών 

υπηρεσιών που εκπέμπονται δωρεάν, 

διασφαλίζοντας παράλληλα περιβάλλον 

ευνοϊκό για επενδύσεις, και την επίτευξη 

των στόχων της εθνικής και ευρωπαϊκής 

πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, 

όπως είναι η κοινωνική συνοχή, η 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η 

πολιτιστική πολυμορφία. Ενδέχεται να 

απαιτούνται μέτρα σε εθνικό επίπεδο και 

σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 

εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι στο 
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ραδιοφάσμα για χρήση από την υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων εκτός της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στην έκθεσή του προς την 

Επιτροπή («έκθεση Lamy»), ο Pascal 

Lamy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού 

επιπέδου για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, 

πρότεινε να διατεθεί η ζώνη συχνοτήτων 

των 700 MHz για το ασύρματο ευρυζωνικό 

δίκτυο έως το 2020 (+/- δύο έτη). Αυτή η 

ενέργεια θα συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου της μακροπρόθεσμης ρυθμιστικής 

προβλεψιμότητας για την πρόσβαση της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 

2030, παρόλο που ο συγκεκριμένος στόχος 

πρέπει να επανεξεταστεί έως το 2025. Η 

έκθεση Lamy πρότεινε επίσης την 

εφαρμογή ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο στη 

χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, η οποία 

περιορίζεται στη λειτουργία κατερχόμενης 

ζεύξης μόνο. Η λειτουργία κατερχόμενης 

ζεύξης μόνο συνιστά τον περιορισμό όλων 

των μεταδόσεων σε ένα ασύρματο 

σύστημα, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας 

του, στη μονοκατευθυντική μετάδοση από 

κεντρικούς σταθμούς υποδομής, όπως έναν 

πύργο τηλεοπτικής μετάδοσης ή έναν 

σταθμό βάσης κινητής υπηρεσίας, προς 

φορητούς ή κινητούς τερματικούς 

σταθμούς, όπως συσκευές τηλεόρασης ή 

κινητά τηλέφωνα. 

(7) Στην έκθεσή του προς την 

Επιτροπή («έκθεση Lamy»), ο Pascal 

Lamy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού 

επιπέδου για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, 

πρότεινε να διατεθεί η ζώνη συχνοτήτων 

των 700 MHz για το ασύρματο ευρυζωνικό 

δίκτυο έως το 2020 (+/- δύο έτη). Αυτή η 

ενέργεια θα συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου της μακροπρόθεσμης ρυθμιστικής 

προβλεψιμότητας για την πρόσβαση της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 

2030, παρόλο που ο συγκεκριμένος στόχος 

πρέπει να επανεξεταστεί έως το 2025. Η 

έκθεση Lamy πρότεινε επίσης μια 

"επιλογή ευελιξίας", η οποία 

περιλαμβάνει τη μελέτη σεναρίων που 

επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το 

ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων κάτω 

των 700 MHz για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνο 
κατερχόμενης ζεύξης όταν δεν υπάρχει ή 

είναι μειούμενη η ζήτηση για ψηφιακή 

επίγεια τηλεόραση σε εθνικό επίπεδο. Η 

λειτουργία κατερχόμενης ζεύξης μόνο 

συνιστά τον περιορισμό όλων των 

μεταδόσεων σε ένα ασύρματο σύστημα, 

ανεξαρτήτως της τεχνολογίας του, στη 

μονοκατευθυντική μετάδοση από 

κεντρικούς σταθμούς υποδομής, όπως έναν 

πύργο τηλεοπτικής μετάδοσης ή έναν 

σταθμό βάσης κινητής υπηρεσίας, προς 

φορητούς ή κινητούς τερματικούς 

σταθμούς, όπως συσκευές τηλεόρασης ή 
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κινητά τηλέφωνα.  

__________________ __________________ 

22 Έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. 

Pascal Lamy, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

22 Έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. 

Pascal Lamy, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ομάδα για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (RSPG) συνέστησε στη 

γνώμη που εξέδωσε σχετικά με μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz στην Ένωση («γνώμη 

της ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος») την υιοθέτηση 

συντονισμένης προσέγγισης σε ολόκληρη 

την Ένωση ώστε να καταστεί η ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz διαθέσιμη για 

αποτελεσματική χρήση για υπηρεσίες 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έως το τέλος του 2020. Αυτή 

η συντονισμένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί 

σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας έως το 

2030 της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 

MHz για την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων μέσω 

λειτουργίας κατερχόμενης ζεύξης μόνο. Η 

ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος 

συνιστά ιδίως την εισαγωγή της ευελιξίας 

έτσι ώστε η ζώνη συχνοτήτων κάτω των 

700 MHz να μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

κατερχόμενης ζεύξης μόνο. 

(8) Η ομάδα για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (RSPG) συνέστησε στη 

γνώμη που εξέδωσε σχετικά με μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz στην Ένωση («γνώμη 

της ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος») την υιοθέτηση 

συντονισμένης προσέγγισης σε ολόκληρη 

την Ένωση ώστε να καταστεί η ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz διαθέσιμη για 

αποτελεσματική χρήση για υπηρεσίες 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έως το τέλος του 2020. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αποφασίζουν, για επαρκώς 

τεκμηριωμένους λόγους, να 

καθυστερήσουν τη διαθεσιμότητα της 

ζώνης για μέγιστη περίοδο δύο ετών. Η εν 

λόγω συντονισμένη προσέγγιση θα 

υιοθετηθεί σε συνάρτηση με την 

εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

διαθεσιμότητας έως το 2030 της ζώνης 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για την 

παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.  
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Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 α) Στην ανακοίνωσή της της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την ενιαία 

αγορά τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή 

τόνισε ότι τα εθνικά συστήματα 

εκχώρησης ραδιοφάσματος έχουν ως 

αποτέλεσμα μια κατακερματισμένη 

ψηφιακή ενιαία αγορά, δεδομένου ότι οι 

διαφορές ως προς τον χρόνο, τις 

προϋποθέσεις και το κόστος των 

διαδικασιών για την απόκτηση 

ραδιοφάσματος παγώνουν τις επενδύσεις 

και καθιστούν δυσχερή την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων ασύρματων δικτύων 

μεταξύ χωρών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 

μέλη έχουν ήδη εκκινήσει ή ολοκληρώσει 

εθνική διαδικασία για την αδειοδότηση της 

χρήσης της ζώνης συχνοτήτων των 700 

MHz για υπηρεσίες δικατευθυντικών 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Ένωση 

πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση ώστε να 

προλάβει τον κατακερματισμό της ενιαίας 

αγοράς. Απαιτείται συντονισμένη 

προσέγγιση για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, η 

οποία θα εξασφαλίζει επίσης ρυθμιστική 

προβλεψιμότητα, θα εξισορροπεί τις 

διαφορές στα κράτη μέλη μέσω στόχων 

ενιαίας αγοράς και θα προάγει μια συνεπή 

θέση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να 

υποχρεούνται να αναδιαθέσουν τη ζώνη 

(9) Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 

μέλη έχουν ήδη εκκινήσει ή ολοκληρώσει 

εθνική διαδικασία για την αδειοδότηση της 

χρήσης της ζώνης συχνοτήτων των 700 

MHz για υπηρεσίες δικατευθυντικών 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Ένωση 

πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση ώστε να 

προλάβει τον κατακερματισμό της ενιαίας 

αγοράς. Απαιτείται συντονισμένη 

προσέγγιση για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, η 

οποία θα εξασφαλίζει επίσης ρυθμιστική 

προβλεψιμότητα, θα εξισορροπεί τις 

διαφορές στα κράτη μέλη μέσω στόχων 

ενιαίας αγοράς και θα προάγει μια συνεπή 

θέση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να 

υποχρεούνται να αναδιαθέσουν τη ζώνη 
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συχνοτήτων των 700 MHz εγκαίρως, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 

εθνικό δίκαιο. 

συχνοτήτων των 700 MHz εγκαίρως, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 

εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις των 

κρατών μελών όπως τις υφιστάμενες 

άδειες, το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος 

μετάβασης ή ανακατανομής, το οποίο θα 

υπερέβαινε τα έσοδα από τη 

δημοπράτηση, και τη γεωγραφική θέση, 

ειδικά εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται 

στην περιφέρεια της Ένωσης και 

συνορεύει με τρίτη χώρα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να καθυστερήσουν, 

επικαλούμενα επαρκώς τεκμηριωμένους 

λόγους, τη διαθεσιμότητα της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για χρήση από 

επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για μέγιστο 

διάστημα δύο ετών, πέρα από την κοινή 

ενωσιακή προθεσμία του 2020. Σε 

περίπτωση που ένα κράτος μέλος 

αποφασίσει να καθυστερήσει τη 

διαθεσιμότητα της ζώνης συχνοτήτων, 

πρέπει να ενημερώσει τα άλλα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή αναλόγως, 

περιλαμβάνοντας επαρκώς 

τεκμηριωμένους λόγους στον εθνικό 

χάρτη πορείας του. Το εν λόγω κράτος 

μέλος θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με 

τα γειτονικά κράτη μέλη για τον 

συντονισμό της διαδικασίας 

αποδέσμευσης της ζώνης συχνοτήτων 

των 700 MHz και να περιλάβει τον 

συντονισμό αυτό στον εθνικό χάρτη 

πορείας του. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 700 MHz για υπηρεσίες επίγειων 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρέπει να υπαχθεί σε 

καθεστώς ευέλικτης αδειοδότησης το 

συντομότερο δυνατό. Το καθεστώς αυτό 

πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα των 

κατόχων δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος να εμπορεύονται και να 

μισθώνουν τα υφιστάμενα δικαιώματά 

τους στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

άρθρων 9, 9α και 9β της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ24. 

(11) Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 700 MHz για υπηρεσίες επίγειων 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρέπει να υπαχθεί σε 

καθεστώς ευέλικτης αδειοδότησης το 

συντομότερο δυνατό. Το καθεστώς αυτό 

πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα των 

κατόχων δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος να εμπορεύονται και να 

μισθώνουν τα υφιστάμενα δικαιώματά 

τους στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

άρθρων 9, 9α και 9β της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ24, λαμβάνοντας υπόψη την 

υποχρέωση για την προώθηση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού χωρίς 

στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 

243/2012/ΕΕ, και σημειώνοντας ότι, κατά 

τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους, όταν 

χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης 

ραδιοφάσματος, τα κράτη μέλη, στο 

πλαίσιο της πλήρους αρμοδιότητάς τους, 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

διάρκεια ισχύος των αδειών, το 

επιχειρηματικό σχέδιο των φορέων 

εκμετάλλευσης και τη συμβολή του στην 

επίτευξη των στόχων του ψηφιακού 

θεματολογίου, με την προώθηση 

καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και 

μακροπρόθεσμων κοινωνικοοικονομικών 

οφελών, και όχι να επιδιώκουν 

βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος από 

τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 

ραδιοφάσματος στον πλειοδότη. 

__________________ __________________ 

24 Οδηγία 2002/21/ΕΚ, της 7ης Μαρτίου 

2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-

πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33). 

24 Οδηγία 2002/21/ΕΚ, της 7ης Μαρτίου 

2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-

πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33). 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει 

να εφαρμόζουν μια ευέλικτη προσέγγιση 

όπου είναι δυνατόν και μπορούν να 

επιτρέπουν την εισαγωγή εναλλακτικών 

χρήσεων κατερχόμενης ζεύξης μόνο, όπως 

υπηρεσιών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, 

σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες διανομής 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε 

μαζικό ακροατήριο. Στις περιπτώσεις που 

επιτρέπουν τη χρήση ραδιοφάσματος εντός 

της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz 

για κατερχόμενης ζεύξης μόνο υπηρεσίες 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα κράτη 

μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε η εν λόγω 

χρήση να μην επηρεάζει τη χρήση της 

ζώνης κάτω των 700 MHz για ψηφιακές 

επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις σε 

γειτονικά κράτη μέλη, όπως προβλέπεται 

στη συμφωνία που συνάφθηκε στην 

περιφερειακή διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών 

του 2006. 

(12) Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α της 

οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει 

να εφαρμόζουν μια ευέλικτη προσέγγιση 

όπου είναι δυνατόν και μπορούν να 

επιτρέπουν την εισαγωγή εναλλακτικών 

χρήσεων κατερχόμενης ζεύξης μόνο, όπως 

υπηρεσιών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, 

σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες διανομής 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε μαζικό 

ακροατήριο όταν δεν υπάρχει ή είναι 

μειούμενη η ζήτηση για ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση σε εθνικό επίπεδο. Τα σενάρια 

αυτά θα πρέπει να εγγυώνται τη 

συνεχιζόμενη πρόσβαση στο φάσμα για 

την DTT ως πρωταρχικό χρήστη, με την 

επιφύλαξη της εθνικής ζήτησης. Στις 

περιπτώσεις που επιτρέπουν τη χρήση 

ραδιοφάσματος εντός της ζώνης 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για 

υπηρεσίες επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε η 

εν λόγω χρήση να μην επηρεάζει τη χρήση 

της ζώνης κάτω των 700 MHz για 

ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις 

σε γειτονικά κράτη μέλη, όπως 

προβλέπεται στη συμφωνία που 

συνάφθηκε στην περιφερειακή διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 200625. 

__________________ __________________ 

25 Περιφερειακή διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 2006 για τον 

σχεδιασμό της υπηρεσίας ψηφιακής 

επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης σε 

τμήματα των περιοχών 1 και 3 στις ζώνες 

συχνοτήτων των 174-230 MHz και των 

470-862 MHz στη Γενεύη. 

25 Περιφερειακή διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 2006 για τον 

σχεδιασμό της υπηρεσίας ψηφιακής 

επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης σε 

τμήματα των περιοχών 1 και 3 στις ζώνες 

συχνοτήτων των 174-230 MHz και των 

470-862 MHz στη Γενεύη. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 

470-694 MHz πρέπει να επαναξιολογηθεί 

σε επίπεδο Ένωσης έως το 2025 το 

αργότερο. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 

επίσης να λάβει υπόψη την 

προγραμματισμένη επανεξέταση αυτής 

της ζώνης συχνοτήτων στην παγκόσμια 

διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών το 2023. Οι 

αλλαγές στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, τη 

σημασία της συνεχούς παροχής υπηρεσίας 

ελεύθερης τηλεόρασης και κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους 

γενικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 

μελέτες για τους τεχνικούς και 

ρυθμιστικούς όρους συνύπαρξης των 

τρεχουσών και των νέων χρήσεων του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz. Οι μελέτες αυτές 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή των 

προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα διάφορα 

κράτη μέλη σχετικά με την ευέλικτη και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και 

να επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων 

τεχνικής εναρμόνισης της χρήσης και της 

συνύπαρξης σε αυτό το ραδιοφάσμα. Οι εν 

λόγω μελέτες και τα εν λόγω μέτρα 

μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. 

(13) Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 

470-694 MHz πρέπει να επαναξιολογηθεί 

σε επίπεδο Ένωσης εγκαίρως ενόψει της 

προγραμματισμένης επανεξέτασης αυτής 

της ζώνης συχνοτήτων στην παγκόσμια 

διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών το 2023. Οι 

αλλαγές στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, τη 

σημασία της συνεχούς παροχής υπηρεσίας 

ελεύθερης τηλεόρασης και κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους 

γενικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 

μελέτες για τους τεχνικούς και 

ρυθμιστικούς όρους συνύπαρξης των 

τρεχουσών και των νέων χρήσεων του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz. Οι μελέτες αυτές 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή των 

προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα διάφορα 

κράτη μέλη σχετικά με την ευέλικτη και 

αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και 

να επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων 

τεχνικής εναρμόνισης της χρήσης και της 

συνύπαρξης σε αυτό το ραδιοφάσμα. Οι εν 

λόγω μελέτες και τα εν λόγω μέτρα 

μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. 

__________________ __________________ 

26 Κατά την έννοια της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία 

για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων). 

26 Κατά την έννοια της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία 

για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων). 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν 

εθνικούς χάρτες πορείας που θα 

χαρακτηρίζονται από συνοχή, για να 

διευκολύνουν τη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση 

της παροχής των υπηρεσιών τηλεοπτικής 

μετάδοσης που αποσύρονται από το 

ραδιοφάσμα. Μόλις τα κράτη μέλη 

εκδώσουν τους χάρτες πορείας, πρέπει να 

τους κοινοποιήσουν μέσω μιας διαδικασίας 

διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

χάρτες πορείας πρέπει να καλύπτουν 

δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα για 

τον επανασχεδιασμό των συχνοτήτων, τις 

τεχνικές εξελίξεις σχετικά με τον 

εξοπλισμό δικτύου και τελικών χρηστών, 

τη συνύπαρξη μεταξύ του εξοπλισμού 

ραδιοεπικοινωνιών και μη 

ραδιοεπικοινωνιών, τα υφιστάμενα και τα 

νέα καθεστώτα αδειοδότησης και 

πληροφορίες για τη δυνατότητα 

αποζημίωσης του κόστους μετάβασης, 

όπου ανακύπτει τέτοιο κόστος, ώστε να 

αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, το κόστος για 

τους τελικούς χρήστες. Στις περιπτώσεις 

που τα κράτη μέλη σκοπεύουν να 

διατηρήσουν την ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση, οι χάρτες πορείας πρέπει να 

δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση 

των αναβαθμίσεων του εξοπλισμού 

μετάδοσης σε τεχνολογίες περισσότερο 

αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 

όπως προηγμένοι μορφότυποι βίντεο (π.χ. 

κωδικοποίηση αρχείων βίντεο υψηλής 

απόδοσης (EVC)) ή τεχνολογίες 

μετάδοσης σήματος (π.χ. ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση δεύτερης γενιάς (DVB-T2)). 

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν 

εθνικούς χάρτες πορείας που θα 

χαρακτηρίζονται από συνοχή και 

συντονισμό, για να διευκολύνουν τη χρήση 

της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για 

υπηρεσίες επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση 

της παροχής των υπηρεσιών τηλεοπτικής 

μετάδοσης που αποσύρονται από το 

ραδιοφάσμα. Μόλις τα κράτη μέλη 

εκδώσουν τους χάρτες πορείας, πρέπει να 

τους κοινοποιήσουν μέσω μιας διαδικασίας 

διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

χάρτες πορείας πρέπει να καλύπτουν 

δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα για 

τον επανασχεδιασμό των συχνοτήτων, τις 

τεχνικές εξελίξεις σχετικά με τον 

εξοπλισμό δικτύου και τελικών χρηστών, 

τη συνύπαρξη μεταξύ του εξοπλισμού 

ραδιοεπικοινωνιών και μη 

ραδιοεπικοινωνιών, τα υφιστάμενα και τα 

νέα καθεστώτα αδειοδότησης, 

μηχανισμούς για την αποφυγή επιζήμιων 

παρεμβολών στους χρήστες του 

ραδιοφάσματος σε παρακείμενες ζώνες 
και πληροφορίες για τη δυνατότητα 

αποζημίωσης του κόστους μετάβασης, 

όπου ανακύπτει τέτοιο κόστος, ώστε να 

αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, το κόστος για 

τους τελικούς χρήστες. Στις περιπτώσεις 

που τα κράτη μέλη σκοπεύουν να 

διατηρήσουν την ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση, οι χάρτες πορείας πρέπει να 

δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση 

των αναβαθμίσεων του εξοπλισμού 

μετάδοσης σε τεχνολογίες περισσότερο 

αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 

όπως προηγμένοι μορφότυποι βίντεο (π.χ. 

κωδικοποίηση αρχείων βίντεο υψηλής 
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απόδοσης (EVC)) ή τεχνολογίες 

μετάδοσης σήματος (π.χ. ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση δεύτερης γενιάς (DVB-T2)). 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το πεδίο εφαρμογής και ο 

μηχανισμός της πιθανής αποζημίωσης για 

την ολοκλήρωση της μετάβασης όσον 

αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος στη 

ζώνη συχνοτήτων των 470-790 MHz 

πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις 

οικείες εθνικές διατάξεις, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ27, 

και να συνάδουν με τις διατάξεις των 

άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. 

(15) Το πεδίο εφαρμογής και ο 

μηχανισμός της πιθανής αποζημίωσης για 

την ολοκλήρωση της μετάβασης όσον 

αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος στη 

ζώνη συχνοτήτων των 470-790 MHz 

πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις 

οικείες εθνικές διατάξεις, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ27, 

και να συνάδουν με τις διατάξεις των 

άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Στο 

πλαίσιο αυτό, λόγω της υψηλής αξίας της 

ζώνης συχνοτήτων για ασύρματη 

ευρυζωνική χρήση, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αξιοποιήσουν τα έσοδα από τις 

διαδικασίες ανάθεσης ή από άλλα τέλη, 

τα οποία θα μπορούσε να αναμένεται ότι 

θα υπερβούν σημαντικά το κόστος 

μετάβασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

μπορεί να παρέχει καθοδήγηση στα 

κράτη μέλη σχετικά με την επαρκή και 

ταχεία αποζημίωση, προκειμένου να 

διευκολύνεται η μετάβαση στη χρήση του 

ραδιοφάσματος. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει, ιδίως, να λαμβάνουν υπόψη τη 

σημασία της ταχείας αποζημίωσης των 

τελικών χρηστών. 

__________________ __________________ 

27 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.04.2002, 

σ. 21). 

27 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.04.2002, 

σ. 21). 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Έως την 30ή Ιουνίου 2020, τα 

κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 694-790 MHz για 

επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνο υπό 

εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που 

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 4 της απόφασης 676/2002/ΕΚ. 

Εφόσον είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν τη διαδικασία αδειοδότησης ή 

τροποποιούν σχετικά υφιστάμενα 

δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ ώστε 

να επιτρέπουν την εν λόγω χρήση. 

1. Έως την 30ή Ιουνίου 2020, τα 

κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 694-700 MHz 

(«700 MHz») για επίγεια συστήματα ικανά 

να παρέχουν υπηρεσίες ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μόνο υπό εναρμονισμένους τεχνικούς 

όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 

676/2002/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθυστερήσουν τη διάθεση 

της ζώνης συχνοτήτων για έως και δύο 

έτη, για επαρκώς τεκμηριωμένους 

λόγους, σύμφωνα με το παράρτημα. Στην 

περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 

ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη 

και την Επιτροπή, και συμπεριλαμβάνει 

τους επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους 

στον εθνικό χάρτη πορείας του σύμφωνα 

με το άρθρο 5. Εφόσον είναι απαραίτητο, 

τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία 

αδειοδότησης ή τροποποιούν σχετικά 

υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης του 

ραδιοφάσματος σύμφωνα με την οδηγία 

2002/20/ΕΚ ώστε να επιτρέπουν την εν 

λόγω χρήση. 

 Τα κράτη μέλη που καθυστερούν τη 

χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 

MHz δυνάμει της πρώτης παραγράφου 

συνεργάζονται με τα γειτονικά τους 

κράτη μέλη στον συντονισμό της 

διαδικασίας αποδέσμευσης της ζώνης 

συχνοτήτων για υπηρεσίες ασύρματων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη 

συνεργασία αυτή στον εθνικό χάρτη 

πορείας τους σύμφωνα με το άρθρο 5. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το 

δικαίωμα των κρατών μελών να 

οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το 

ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας 

τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 30ή Ιουνίου 2022, τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή μίσθωση των 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στη ζώνη συχνοτήτων των 694-790 MHz. 

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταβίβαση 

ή μίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος για επίγεια συστήματα 

ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz 

σύμφωνα με ανοιχτές και διαφανείς 

διαδικασίες, από την ημερομηνία της 

χορήγησης των δικαιωμάτων αυτών. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 

εγκρίνουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 694-790 MHz ή τροποποιούν 

υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης της ζώνης 

συχνοτήτων των 694-790 MHz, 

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 

να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 

κάλυψη του πληθυσμού και της 

επικράτειάς τους με ταχύτητες 

τουλάχιστον 30 Mb/s, τόσο σε 

1. Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 

εγκρίνουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 700 MHz ή τροποποιούν υφιστάμενα 

δικαιώματα χρήσης της ζώνης συχνοτήτων 

των 700 MHz, λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται 

με συνοχή και με συνέχεια υψηλής 

ποιότητας κάλυψη ολόκληρου του 

πληθυσμού και της επικράτειάς τους, στις 

ταχύτερες δυνατές ευρυζωνικές 
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εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 

χώρους, συμπεριλαμβανομένης της 

κάλυψης προκαθορισμένων περιοχών 

εθνικής προτεραιότητας, όπου είναι 

απαραίτητο, και κατά μήκος σημαντικών 

επίγειων διαδρομών μεταφοράς. Τα μέτρα 

αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που 

διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την κοινή 

χρήση της υποδομής δικτύου ή του 

ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. 

ταχύτητες, και τουλάχιστον σε 30 Mb/s, 

τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 

εξωτερικούς χώρους, 

συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης 

προκαθορισμένων περιοχών εθνικής 

προτεραιότητας, όπου είναι απαραίτητο, 

και κατά μήκος σημαντικών επίγειων 

διαδρομών μεταφοράς, προκειμένου να 

καταστεί δυνατό οι ασύρματες εφαρμογές 

και η ευρωπαϊκή πρωτοπορία σε νέες 

ψηφιακές υπηρεσίες να συνεισφέρουν 

αποτελεσματικά στην οικονομική 

ανάπτυξη της Ένωσης. Επιπλέον, τα 

κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 

δεόντως υπόψη την δυνατότητα να 

εξασφαλίζουν ότι οι φορείς εικονικού 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MVNO) 

μπορούν να έχουν πρόσβαση χονδρικής 

στο ραδιοφάσμα καθώς και τη 

δυνατότητα να αυξάνουν τη γεωγραφική 

κάλυψη των MVNO. Τα μέτρα αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που 

διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την κοινή 

χρήση της υποδομής δικτύου ή του 

ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. 

 Η Επιτροπή διευκολύνει, όπου είναι 

εφικτό, τη δυνατότητα από κοινού 

οργάνωσης δημοπρασιών, συμβάλλοντας 

έτσι στη δημιουργία πανευρωπαϊκών 

δομών. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

αξιολογούν και πραγματοποιούν 

διαβούλευση για την ανάγκη επιβολής 

όρων στα δικαιώματα χρήσης για 

συχνότητες εντός της ζώνης συχνοτήτων 

των 694-790 MHz. 

2. Προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αξιολογούν 

και πραγματοποιούν διαβούλευση για την 

ανάγκη επιβολής όρων στα δικαιώματα 

χρήσης για συχνότητες εντός της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

διαθεσιμότητα της ζώνης συχνοτήτων των 

470-694 MHz ή τμημάτων της ζώνης για 

την επίγεια παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων σε ένα ευρύ 

κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 

τηλεόρασης ελεύθερης μετάδοσης, και για 

χρήση από ασύρματο ακουστικό 

εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και 

ειδικών εκδηλώσεων, βάσει των εθνικών 

αναγκών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

οποιαδήποτε άλλη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 470-694 MHz στην 

επικράτειά τους να μην προκαλεί 

επιζήμιες παρεμβολές στην επίγεια 

παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων σε γειτονικά κράτη μέλη. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

διαθεσιμότητα έως το 2030 της ζώνης 

συχνοτήτων των 470-694 MHz για την 

επίγεια παροχή ραδιοτηλεοπτικών 

υπηρεσιών σε ένα ευρύ κοινό, 

συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης 

ελεύθερης μετάδοσης και καινοτόμων 

υπηρεσιών απευθυνόμενων στους 

χρήστες, και για χρήση από ασύρματο 

ακουστικό εξοπλισμό παραγωγής 

προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων, 

βάσει των εθνικών αναγκών 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα κράτη μέλη προωθούν τη 

συνεργασία μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών 

φορέων, φορέων εκμετάλλευσης 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και 

φορέων εκμετάλλευσης κινητής 

τηλεφωνίας, προκειμένου να 

διευκολύνουν τη σύγκλιση της 

οπτικοακουστικής και της διαδικτυακής 

πλατφόρμας και την κοινή χρήση του 

ραδιοφάσματος. 

 Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 

οποιαδήποτε άλλη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 470-694 MHz στην 

επικράτειά του να είναι συμβατή με τις 

εθνικές ραδιοτηλεοπτικές του ανάγκες 

και να μην προκαλεί επιζήμιες 

παρεμβολές στην επίγεια παροχή 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε 

γειτονικά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 

εγκρίνουν τη χρήση του ραδιοφάσματος 

στη ζώνη συχνοτήτων των 470-694 MHz 

για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκτός 

των δικτύων τηλεοπτικής μετάδοσης, η εν 

λόγω χρήση θα περιορίζεται σε 

κατερχόμενη ζεύξη μόνο. Η εν λόγω 

χρήση πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και 

το δίκαιο της Ένωσης. 

2. Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 

εγκρίνουν τη χρήση του ραδιοφάσματος 

στη ζώνη συχνοτήτων των 470-694 MHz 

για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκτός των δικτύων τηλεοπτικής μετάδοσης, 

η εν λόγω χρήση θα λαμβάνει υπόψη τις 

εθνικές ανάγκες διανομής 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε μαζικά 

ακροατήρια. Η εν λόγω χρήση πρέπει να 

πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 

διεθνείς συμφωνίες, όπως οι 

διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού 

συχνότητας, και το δίκαιο της Ένωσης 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 30ή Ιουνίου 2017, κάθε κράτος 

μέλος οφείλει να εκδώσει και να 

δημοσιεύσει εθνικό σχέδιο και 

χρονοδιάγραμμα («εθνικός χάρτης 

πορείας») για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει των άρθρων 1 

έως 4 της παρούσας απόφασης. 

1.  Το συντομότερο δυνατόν και, σε 

κάθε περίπτωση, έως την 30ή Ιουνίου 

2018, κάθε κράτος μέλος οφείλει να 

εκδώσει και να δημοσιεύσει εθνικό σχέδιο 

και χρονοδιάγραμμα («εθνικός χάρτης 

πορείας»), συμπεριλαμβανομένων 

λεπτομερών μέτρων για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του δυνάμει των 

άρθρων 1 έως 4 της παρούσας απόφασης. 

Στην κατάρτιση των εν λόγω εθνικών 

χαρτών πορείας εξασφαλίζεται η 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

φορέων. 

 Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 

καθυστερήσει να επιτρέψει τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz μετά 

την 30ή Ιουνίου 2020, περιλαμβάνει στον 

εθνικό χάρτη πορείας του επαρκώς 

τεκμηριωμένους λόγους σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 1. Η RSPG εκδίδει 

γνώμη σχετικά με κάθε εθνικό χάρτη 
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πορείας που προβλέπει ενδεχομένως μια 

τέτοια καθυστέρηση. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να εξασφαλίζεται η χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων 694-790 MHz σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 1, τα κράτη 

μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς 

χάρτες πορείας τους, κατά περίπτωση, 

πληροφορίες για μέτρα που περιορίζουν 

τον αντίκτυπο της επερχόμενης 

διαδικασίας μετάβασης στο κοινό και 

στους χρήστες ασύρματου ακουστικού 

εξοπλισμού παραγωγής προγράμματος και 

ειδικών εκδηλώσεων και διευκολύνουν την 

έγκαιρη διαθεσιμότητα διαλειτουργικού 

εξοπλισμού δικτύου τηλεοπτικής 

μετάδοσης και δεκτών στην εσωτερική 

αγορά. 

2.  Για να εξασφαλίζεται η χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων 700 MHz σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 1, τα κράτη 

μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς 

χάρτες πορείας τους, κατά περίπτωση, 

πληροφορίες για μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων στήριξης, 
που περιορίζουν τον αντίκτυπο της 

επερχόμενης διαδικασίας μετάβασης στο 

κοινό και στους χρήστες ασύρματου 

ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής 

προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων 

και διευκολύνουν την έγκαιρη 

διαθεσιμότητα διαλειτουργικού 

εξοπλισμού δικτύου τηλεοπτικής 

μετάδοσης και δεκτών στην εσωτερική 

αγορά. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5 α 

 1. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά 

περίπτωση και σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο, να διασφαλίζουν ότι το άμεσο 

κόστος, ιδίως για τους τελικούς χρήστες, 

της μετάβασης ή της επανεκχώρησης της 

χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται 

κατάλληλα, ταχέως και με διαφανή 

τρόπο, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

χρήση τεχνολογιών αποτελεσματικότερων 

σε σχέση με το ραδιοφάσμα, όπως η 
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DVB-T2 ή η HEVC. 

 2. Η Επιτροπή μπορεί, σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να παρέχει 

καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με 

την αντιστάθμιση, προκειμένου να 

διευκολύνει τη μετάβαση ως προς τη 

χρήση του ραδιοφάσματος. 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή, 

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οφείλει 

να διενεργήσει αξιολόγηση και να 

υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις 

στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-

694 MHz, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και 

τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 

χρήση της ζώνης σύμφωνα με τα άρθρα 1 

και 4. Στην έκθεση θα αξιολογείται η 

αναγκαιότητα αλλαγής της χρήσης της 

ζώνης συχνοτήτων 470-694 MHz ή 

οποιουδήποτε μέρους αυτής στην Ένωση. 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή, 

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οφείλει 

να διενεργήσει αξιολόγηση και να 

υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις 

στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-

960 MHz, προκειμένου να αναπτυχθεί 

κοινή θέση σχετικά με την επανεξέταση 

της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων 

κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη 

Τηλεπικοινωνιών το 2023. Στην 

αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και 

τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 

χρήση της ζώνης σύμφωνα με τα άρθρα 1 

και 4, περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις, 

οι αλλαγές στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, αλλά και οι απαιτήσεις 

συνδεσιμότητας για την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας στην 

Ένωση. Στην έκθεση θα αξιολογείται η 

αναγκαιότητα αλλαγής της χρήσης της 

ζώνης συχνοτήτων 470-694 MHz ή 

οποιουδήποτε μέρους αυτής στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτημα 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα 

 Τεκμηριωμένοι λόγοι καθυστέρησης στη 

διάθεση της ζώνης συχνοτήτων των 700 

MHz για επίγεια συστήματα ικανά να 

παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μετά την 30ή 

Ιουνίου 2020 (άρθρο 1 παράγραφος 1)  

 Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθυστερήσουν τη διάθεση της 

συχνότητας των 700 MHz έως την 30ή 

Ιουνίου 2022 για έναν ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους επαρκώς 

τεκμηριωμένους λόγους: 

 α) ανεπίλυτα προβλήματα 

διασυνοριακού συντονισμού που 

προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές· 

 β) η ανάγκη να διασφαλιστεί, και η 

πολυπλοκότητα του να εξασφαλιστεί, η 

τεχνική μετάβαση μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού σε προηγμένα 

ραδιοτηλεοπτικά πρότυπα· 

 γ) το οικονομικό κόστος της 

μετάβασης υπερβαίνει τα αναμενόμενα 

έσοδα από τις διαδικασίες ανάθεσης· 

 δ) ανωτέρα βία. 

 



 

PE580.792v02-00 30/53 RR\1109648EL.docx 

EL 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, και οι υπηρεσίες κινητών 

επικοινωνιών, η ψηφιοποίηση των βιομηχανικών τομέων (Βιομηχανία 4.0) και η βελτίωση 

της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης (e-government)  είναι μόνο μερικά από τα 

παραδείγματα υπηρεσιών συνδετικότητας που γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, και συνεπώς απαιτoύν ταχύτητα, αλλά και δίκτυα επικοινωνίας ικανά να μεταδίδουν 

πολλά δεδομένα και να φτάνουν σε πυκνοκατοικημένες αλλά και απομακρυσμένες περιοχές. 

Η πλήρης υλοποίηση της ψηφιακής ένωσης περνά επίσης και από τις νέες τεχνολογίες 

μετάδοσης και λήψης δεδομένων, και συνεπώς και από τμήματα του ραδιοφάσματος που 

είναι πολύτιμα για τις ασύρματες επικοινωνίες.  

 

Η παρούσα πρόταση απόφασης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 2015, 

εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπει η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά COM(2015)192, στην οποία περιλαμβάνεται η υποβολή:  «συγκεκριμένων προτάσεων 

όσον αφορά τη συντονισμένη απελευθέρωση της ζώνης των 694-790 MHz («700 MHz»), που 

είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της διανομής οπτικοακουστικών 

μέσων».  

 

Στόχος της υπό εξέταση πρότασης είναι να δημιουργηθεί ομοιομορφία σε επίπεδο ΕΕ για την 

εκχώρηση των συχνοτήτων, που επιτρέπουν την παροχή καθολικής ασύρματης 

συνδετικότητας υψηλής ταχύτητας σε επιχειρήσεις και πολίτες. 

 

Η διαθεσιμότητα ενός ευρέος ραδιοφάσματος αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις 

για τη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος σε εθνικό 

επίπεδο δημιουργεί, ωστόσο, πολύ διαφορετικές συνθήκες μεταξύ των μεμονωμένων κρατών 

μελών, από την άποψη της διάρκειας των αδειών και των υποχρεώσεων κάλυψης, και είναι 

ως εκ τούτου αναγκαίο να τροποποιηθεί η διαχείριση και η κανονιστική ρύθμιση του εν λόγω 

πόρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποδοτική χρήση του, δίνοντας προτεραιότητα σε 

δραστηριότητες που παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και καλύτερες επιδόσεις σε όλους 

τους χρήστες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 2020, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, η κίνηση στο κινητό 

διαδίκτυο (mobile Internet) θα έχει οκταπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η χωρητικότητα των δικτύων: το ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων 

των 700 MHz προσφέρει πρόσθετη χωρητικότητα και καθολική κάλυψη, ιδίως για τις 

αγροτικές και απομονωμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την άποψη του 

κόστους των επενδύσεων σε υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η λήψη εναρμονισμένων μέτρων 

για μια  ασύρματη κάλυψη υψηλής ποιότητας θα συνέβαλλε στην επίτευξη του στόχου του 

πολυετούς προγράμματος της ΕΕ για το ραδιοφάσμα με στόχο την εξασφάλιση της 

πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπερευρυζωνικές ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mb/s έως το 

2020.  

 

Πλαίσιο της πρότασης  
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Για να υπάρξει ασύρματη συνδετικότητα απαιτείται πρόσβαση στο ραδιοφάσμα στις ζώνες 

κάτω του 1 GHz, οι οποίες αποτελούν τις πλέον κατάλληλες ζώνες για την παράλληλη 

διασφάλιση ευρείας κάλυψης και υψηλών ταχυτήτων.  

 

Η ζώνη 790-862 MHz («800 MHz») υπήρξε το πρώτο τμήμα της ζώνης εκπομπής UHF (470-

862 MHz) που αναδιατέθηκε για την παροχή ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών στην 

Ένωση.  

 

Σήμερα, η ζώνη εκπομπής UHF που περιλαμβάνει το εύρος συχνοτήτων από 470 έως 790 

MHz  χρησιμοποιείται για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT) και για τον ακουστικό 

εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (ακουστικός εξοπλισμός 

PMSE), δηλαδή, ουσιαστικά, τα ασύρματα μικρόφωνα. 

 

Το 2012 η Διάσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)  όρισε ότι, από το 2015, 

η ζώνη των 700 MHz πρέπει να εκχωρηθεί για υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και 

κινητών επικοινωνιών στην περιοχή που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Το 2014 ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα της λεγόμενης έκθεσης Lamy,  στην οποία 

προτείνεται να καταστεί διαθέσιμη η ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz για την ασύρματη 

ευρεία ζώνη έως το 2020 (+/- δύο έτη), διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι οι επίγειες 

ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις θα διαθέτουν πρόσβαση στο ραδιοφάσμα της ζώνης 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 2030, αν και η κατάσταση θα πρέπει να 

επανεξεταστεί έως το 2025.  

Μια ανάλογη γνώμη εγκρίθηκε από την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), η 

οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο σχετικά με τις 

πολιτικές διαχείρισης του ραδιοφάσματος. 

 

Το 2015 η ίδια Διάσκεψη ολοκλήρωσε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τεχνικές και 

ρυθμιστικές παραμέτρους για τη χρήση της ζώνης των 700 MHz και διατήρησε την 

αποκλειστική εκχώρηση της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για τις υπηρεσίες 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 

 

Η εισηγήτρια, συμμεριζόμενη πλήρως τους στόχους σχετικά με την πλήρη διάδοση της 

ευρείας ζώνης στην Ευρώπη και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις, εκφράζει τη στήριξή της για την πρόταση της Επιτροπής, τονίζοντας ωστόσο 

την ανάγκη να τροποποιηθούν τα παρακάτω σημεία.   

 

Το άρθρο 1 ορίζει ότι, έως την 30ή Ιουνίου 2020, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν 

διαθέσιμη τη ζώνη συχνοτήτων 694-790 MHz («700 MHz») για ασύρματες ευρυζωνικές 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ότι, από την ημερομηνία αυτή, θα επιτρέπεται η 

χρήση της ζώνης αποκλειστικά σε φορείς που είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες 

σύμφωνα με τις τεχνικές προϋποθέσεις που θα οριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογένεια που καταγράφεται και από την έκθεση Lamy στα 

διάφορα κράτη μέλη, η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να δοθεί μια ευέλικτη προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο δύο ετών, που θα παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος, για δεόντως 
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αιτιολογημένους λόγους, να αναβάλει την ανάθεση του εν λόγω τμήματος του 

ραδιοφάσματος. Προβλέπεται, επιπλέον, ότι προκειμένου να επιτευχθεί η χρήση της εν λόγω 

ζώνης συχνοτήτων κατά την ορισθείσα ημερομηνία, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, τα κράτη 

μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες διασυνοριακού συντονισμού 

των συχνοτήτων εντός της Ένωσης,  και με αυτόν τον τρόπο να προετοιμάσουν το έδαφος για 

μελλοντική χρήση της ζώνης χωρίς διασυνοριακές παρεμβολές.  

 

Το άρθρο 2 ορίζει ότι ως την 30ή Ιουνίου 2022, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν τη 

μεταβίβαση ή μίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των700 MHz, καθιστώντας έτσι τα 

δικαιώματα χρήσης εμπορεύσιμα. Δεδομένου ότι η διατύπωση του άρθρου θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ερμηνευτικές αμφιβολίες όσον αφορά τους αποδέκτες της διάταξης, η 

εισηγήτρια θεωρεί ότι μόνο οι δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων χρήσης (ασύρματες 

ευρυζωνικές υπηρεσίες επικοινωνιών) θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος χρήσης του 

ραδιοφάσματος  

 

Το άρθρο 3 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, όταν επιτρέπουν τη χρήση της ζώνης ή 

τροποποιούν τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 

να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας κάλυψη με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mb/s, τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, και κατά μήκος σημαντικών επίγειων 

διαδρομών μεταφοράς. Η εισηγήτρια συμμερίζεται τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις νέες και 

καινοτόμες υπηρεσίες για να συμβάλει αποτελεσματικά στην οικονομική μεγέθυνση.  

 

Το άρθρο 4 αφορά τη ζώνη συχνοτήτων 470-694 MHz (κάτω των 700 MHz) και ορίζει ότι τα 

κράτη μέλη διαθέτουν τη ζώνη αυτή ή τμήματα της για την παροχή επίγειων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων σε μαζικό κοινό, και για χρήση από ασύρματο ακουστικό 

εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων. Η εισηγήτρια εκφράζει την 

ικανοποίησή της για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρήσει τη χρήση της 

ζώνης κάτω των 700 MHz για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων αλλά θεωρεί 

επίσης αναγκαίο να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των επενδύσεων στους 

επιχειρηματίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων έως το 2030, όπως προβλέπεται από την 

έκθεση Lamy. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί από την Παγκόσμια 

Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών που προβλέπεται για το 2023. Οι αλλαγές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη σημασία 

της συνέχισης παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης με ελεύθερη πρόσβαση και τους κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτιστικούς στόχους γενικού συμφέροντος. 

 

Σχετικά με το άρθρο 5, η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 

διαβιβάσουν τον οικείο χάρτη πορείας στις άλλες χώρες της ΕΕ έως την 30ή Ιουνίου 2018 με 

σκοπό να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την αναδιάθεση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz στην ασύρματη ευρεία ζώνη. Παραχωρείται εύλογο χρονικό 

διάστημα για τον καθορισμό των εθνικών χαρτών πορείας λόγω της ανάγκης να οριστούν 

λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια της μετάβασης, καθώς και για τη διευκόλυνση 

του συντονισμού των συχνοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και την αποφυγή επιζήμιων 

παρεμβολών. 

 

Η εισηγήτρια επιθυμεί επιπλέον να υπογραμμίσει ότι κανένα από τα μέτρα που θα ληφθούν 

σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να επιβαρύνει τον καταναλωτή, και καλεί 
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συνεπώς τα κράτη μέλη να προβλέψουν κάποια μορφή αντιστάθμιση για την ολοκλήρωση 

της μετάβασης (άρθρο 5α νέο). 

 

Σχετικά με το άρθρο 6, η εισηγήτρια εκφράζει την επιθυμία να είναι διαθέσιμη έως το 2023 η 

αξιολόγηση του αντικτύπου της εν λόγω απόφασης, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με ενιαία φωνή στα διεθνή φόρουμ, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη την ταχεία εξέλιξη του τομέα και τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και 

τεχνολογικούς παράγοντες που θα ρυθμίσουν τη χρήση της ζώνης ή τμήματός της. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ζώνη υπερ-υψηλής συχνότητας (UHF), που χρησιμοποιείται σήμερα για την επίγεια 

ψηφιακή τηλεόραση (DTT) και τον εξοπλισμό audio PMSE (παραγωγή προγράμματος και 

ειδικές εκδηλώσεις), περιλαμβάνει το εύρος 470-790 MHz. 

Σήμερα, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες: 

ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση σχετικά με την ικανότητα των υφιστάμενων δικτύων από 

την κυκλοφορία δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Tο αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η ζήτηση 

για επιπλέον φάσμα. 

Στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα, 

προτείνοντας μια ισορροπημένη μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη χρήση αυτής της ζώνης. 

- Στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz), η Επιτροπή προτείνει ένα κοινό σχέδιο για να 

καταστεί διαθέσιμη για αποτελεσματική χρήση για τις υπηρεσίες ασύρματων 

επικοινωνιών σύμφωνα με τους ανωτέρω εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και μέτρα 

συντονισμού για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης· Η ζώνη των 700 MHz θα πρέπει 

να ανατεθεί στις ασύρματες ευρυζωνικές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο, σε όλα 

τα κράτη μέλη. 

- Στην ζώνη κάτω από τα700 MHz (470-694 MHz), η Επιτροπή θεσπίζει μακροπρόθεσμη 

προτεραιότητα για τη διανομή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο κοινό, 

παράλληλα με μια ευέλικτη προσέγγιση για τη χρήση του ραδιοφάσματος για την κάλυψη 

διαφόρων επιπέδων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DTT) που ισχύουν στα κράτη 

μέλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ζώνη θα παραμείνει διαθέσιμη, κατά προτεραιότητα, για 

τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά η Επιτροπή εισάγει «ευελιξία επιλογής», 

προσφέροντας πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες στις εν λόγω ζώνες, υπό ορισμένες 

συνθήκες. 
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Ο εισηγητής, μολονότι επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 

ανάγκες για την κατανομή οπτικοακουστικών μέσων, ωστόσο, θα ήθελε να διατυπώσει 

ορισμένες ανησυχίες στην παρούσα γνωμοδότηση γύρω από τρία σημαντικά θέματα:. 

- Η προθεσμία για αναδιάθεση της ζώνης των 700 MHz. 

H απομάκρυνση των υπηρεσιών DTT έξω από τη ζώνη των 700MHz αποτελεί μεγάλη 

πρόκληση, ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη όπου οι υπηρεσίες DTT αποτελούν την κύρια 

πλατφόρμα για τηλεοπτική λήψη. 

Η κατάσταση σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι ομοιογενής: Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη 

δημοπρατήσει τη ζώνη των 700 MHz για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ενώ η Σουηδία 

και η Φινλανδία έχουν καταρτίσει τα σχέδια για την αναδιάθεση της ζώνης των 700 MHz 

μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αδειοδοτήσει 

φάσμα στη ζώνη των 700 MHz για μετάδοση μετά το 2020.  

Με τον καθορισμό αυστηρής προθεσμίας για την εκκαθάριση της ζώνης των 700 MHz 

από DTT μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή αφαιρεί τον επιπλέον χρόνο που 

απαιτείται από ορισμένα κράτη μέλη. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει την παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2022 (άρθρο 1), ώστε να παρασχεθεί αρκετός χρόνος σε όλα τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα της ζώνης των 700 MHz για χρήση κινητών. Αυτό 

έρχεται σε συνέχεια της πρότασης που διατυπώνεται στην έκθεση Lamy (2020 +/- δύο 

χρόνια). 

- Η εισαγωγή «δυνατότητας ευελιξίας» για την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών στη 

ζώνη των κάτω από 700 MHz, δηλαδή για κατερχόμενη ζεύξη μόνο επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Όπως προτείνεται στην έκθεση Lamy, και όπως συνιστά στη γνωμοδότησή της το 2015 η 

ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος, θα πρέπει να διασφαλίζεται μακροχρόνια 

βεβαιότητα για τη διαθεσιμότητα του φάσματος κάτω από 700 MHz (470 - 694 MHz) για 

μετάδοση (DTT) τουλάχιστον μέχρι το 2030. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι η επιλογή «ευελιξία» δεν είναι απαραίτητη σε 

αυτή τη χρονική στιγμή και προτείνει τη διαγραφή αυτής της επιλογής (άρθρο 4) από την 

πρόταση, ενώ το φάσμα κάτω από 700 MHz θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται 

για την ψηφιακή μετάδοση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2030 (άρθρο 6α νέο) με μια 

αναθεώρηση που σχεδιάζεται το 2025. 

Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι μια τέτοια επιλογή θα απαιτούσε πρώτα προσεκτική 

μελέτη και έλεγχο και ότι θα πρέπει να εξεταστεί μόνο με μακροπρόθεσμη προοπτική για 

να διαπιστωθεί αν είναι συμβατή με τη μετάδοση στο εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και 

να υποστηρίζεται σαφώς από τη ζήτηση της αγοράς. 

Οι προτάσεις του εισηγητή είναι σύμφωνες με τα συμπεράσματα "20 -25 -30" της 

έκθεσης Lamy στο θέμα αυτό. 

- Ο εισηγητής επίσης, θα ήθελε να αναφερθεί και στο ζήτημα του κόστους της μετάβασης 



 

PE580.792v02-00 36/53 RR\1109648EL.docx 

EL 

και των παρεμβολών. 

H απελευθέρωση του φάσματος των 700 MHz από τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής 

μετάδοσης απαιτεί τεχνικές αλλαγές στο δίκτυο DTT, λόγω της αλλαγής των συχνοτήτων. 

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αλλάξουν τον οικιακό εξοπλισμό τους και οι 

ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα χρειαστεί να τροποποιήσουν τις υποδομές τους. Aυτό 

συνεπάγεται επί πλέον κόστος. 

Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία από την εκκαθάριση των 800 MHz έδειξε ότι μπορεί 

να υπάρξουν παρεμβολές σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε παρακείμενες 

ζώνες. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα θα πρέπει να διαφυλαχθούν και 

να προστατευτούν από τις επιβλαβείς παρεμβολές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη 

διάθεση επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και των δαπανών που 

συνδέονται με τα μέτρα για τον περιορισμό των παρεμβολών στις υπηρεσίες 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις / μηχανισμούς για την 

αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών από τη χρήση κινητών στη ζώνη των 700 MHz με 

μετάδοση και υπηρεσίες PMSE κάτω από 694 MHz (άρθρο 5). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής 

για το ραδιοφάσμα που θεσπίστηκε με την 

απόφαση 243/2012/ΕΕ20 , το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν 

τους στόχους του προσδιορισμού 

ραδιοφάσματος τουλάχιστον 1200 MHz, το 

οποίο θα είναι κατάλληλο για υπηρεσίες 

ασύρματων, ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Ένωση έως το 2015, 

της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης 

καινοτόμων υπηρεσιών  

οπτικοακουστικών μέσων  μέσω της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τη δορυφορική και επίγεια παροχή αυτών 

των υπηρεσιών, εφόσον τεκμηριωθεί 

(1) Στο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής 

για το ραδιοφάσμα που θεσπίστηκε με την 

απόφαση 243/2012/ΕΕ20 , το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν 

τους στόχους του προσδιορισμού 

ραδιοφάσματος τουλάχιστον 1200 MHz, το 

οποίο θα είναι κατάλληλο για υπηρεσίες 

ασύρματων, ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Ένωση έως το 2015, 

της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης 

καινοτόμων υπηρεσιών  

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων μέσω της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τη δορυφορική και επίγεια παροχή αυτών 

των υπηρεσιών, εφόσον τεκμηριωθεί 
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σαφώς η σχετική ανάγκη, και της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τις υπηρεσίες παραγωγής προγράμματος 

και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). 

σαφώς η σχετική ανάγκη, και της 

εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για 

τις υπηρεσίες παραγωγής προγράμματος 

και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). 

_________________ _________________ 

20 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

20 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στη στρατηγική της για την ενιαία 

ψηφιακή αγορά21, η Επιτροπή 

υπογραμμίζει τη σημασία της ζώνης 

συχνοτήτων των 694-790 MHz («700 

MHz») για τη διασφάλιση της παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 

περιοχές και τονίζει την ανάγκη για 

συντονισμένη αποδέσμευση αυτής της 

ζώνης συχνοτήτων, μέσω της παράλληλης 

κάλυψης των ειδικών αναγκών διανομής 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

(2) Στη στρατηγική της για την ενιαία 

ψηφιακή αγορά21, η Επιτροπή 

υπογραμμίζει τη σημασία της ζώνης 

συχνοτήτων των 694-790 MHz («700 

MHz») για τη διασφάλιση της παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 

περιοχές και τονίζει την ανάγκη για 

συντονισμένη αποδέσμευση αυτής της 

ζώνης συχνοτήτων, μέσω της παράλληλης 

κάλυψης των ειδικών αναγκών διανομής 

υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών 

μεταδόσεων. 

_________________ _________________ 

21 Βλ.http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

21 Βλ.http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το ραδιοφάσμα στη ζώνη 

συχνοτήτων των 470-790 MHz αποτελεί 

πολύτιμο στοιχείο για την οικονομικά 

(3) Το ραδιοφάσμα είναι δημόσιο 

αγαθό. Στη ζώνη συχνοτήτων των 470-790 

MHz αποτελεί πολύτιμο και δημόσιο 
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αποδοτική ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 

με καθολική κάλυψη σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. Αυτό το ραδιοφάσμα 

χρησιμοποιείται σήμερα στην Ένωση για 

την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT) και 

τον ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων. Υποστηρίζει την ανάπτυξη 

των μέσων επικοινωνίας, δημιουργικών 

και πολιτισμικών τομέων οι οποίοι 

βασίζονται σε ιδιαιτέρως μεγάλο βαθμό σε 

αυτόν τον πόρο του ραδιοφάσματος για 

την ασύρματη παροχή περιεχομένου σε 

μαζικό ακροατήριο. 

αγαθό, τούτο δε όχι μόνο για την 

οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη 

ασύρματων δικτύων με καθολική κάλυψη 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Αυτό το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται 

σήμερα στην Ένωση για την ψηφιακή 

επίγεια τηλεόραση (DTT) και τον 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων. Αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρόσβαση σε 

πολιτιστικά αγαθά και τη διάδοσή τους, 

ιδίως για το ραδιόφωνο. Υποστηρίζει την 

ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας, 

δημιουργικών και πολιτισμικών τομέων οι 

οποίοι βασίζονται σε ιδιαιτέρως μεγάλο 

βαθμό σε αυτόν τον πόρο του 

ραδιοφάσματος για την ασύρματη παροχή 

περιεχομένου σε μαζικό ακροατήριο. 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στην περιοχή 1, η οποία 

περιλαμβάνει την Ένωση, οι κανονισμοί 

ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) που εκδόθηκαν 

από την παγκόσμια διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών κατανέμουν τη ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και στην 

υπηρεσία κινητών επικοινωνιών (με την 

εξαίρεση της κινητής αεροναυτικής 

υπηρεσίας) σε εξίσου πρωτεύουσα βάση 

και τη ζώνη συχνοτήτων των 470-694 

MHz («κάτω των 700 MHz») 

αποκλειστικά στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σε 

συμπρωτεύουσα βάση, και στη χρήση 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, σε δευτερεύουσα βάση. 

(4) Στην περιοχή 1, η οποία 

περιλαμβάνει την Ένωση, οι κανονισμοί 

ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) που εκδόθηκαν 

από την παγκόσμια διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών το 2015 κατανέμουν τη 

ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz στην 

υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων 

και στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών 

(με την εξαίρεση της κινητής αεροναυτικής 

υπηρεσίας) σε εξίσου πρωτεύουσα βάση 

και τη ζώνη συχνοτήτων των 470-694 

MHz («κάτω των 700 MHz») 

αποκλειστικά στην υπηρεσία 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σε 

συμπρωτεύουσα βάση, και στη χρήση 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, σε δευτερεύουσα βάση. 
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Τροπολογία   5 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος 

εντός μιας κοινής ζώνης συχνοτήτων 

μεταξύ της δικατευθυντικής ασύρματης 

ευρυζωνικής χρήσης (ανερχόμενη και 

κατερχόμενη ζεύξη), αφενός, και της 

μονοκατευθυντικής χρήσης για 

τηλεοπτικές μεταδόσεις ή υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, αφετέρου, εγείρει 

προβλήματα από τεχνική άποψη. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναδιάθεση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

θα στερήσει στους χρήστες της ψηφιακής 

επίγειας τηλεόρασης και της υπηρεσίας 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων ένα μέρος των πόρων τους σε 

ραδιοφάσμα. Επομένως, οι τομείς της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων χρειάζονται μακροπρόθεσμη 

ρυθµιστική προβλεψιµότητα σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα επαρκούς ραδιοφάσματος, 

ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη 

βιώσιμη παροχή και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών τους, ιδίως τηλεοπτικών 

υπηρεσιών που εκπέμπονται δωρεάν. 

Ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης ώστε να 

εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι στο 

ραδιοφάσμα για χρήση από την υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων εκτός της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz. 

(6) Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος 

εντός μιας κοινής ζώνης συχνοτήτων 

μεταξύ της δικατευθυντικής ασύρματης 

ευρυζωνικής χρήσης (ανερχόμενη και 

κατερχόμενη ζεύξη), αφενός, και της 

μονοκατευθυντικής χρήσης για 

τηλεοπτικές μεταδόσεις ή υπηρεσία 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων, αφετέρου, εγείρει 

προβλήματα από τεχνική άποψη. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναδιάθεση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

θα στερήσει στους χρήστες της ψηφιακής 

επίγειας τηλεόρασης και της υπηρεσίας 

ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων ένα μέρος των πόρων τους σε 

ραδιοφάσμα. Επομένως, οι τομείς της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και 

παραγωγής προγράμματος και ειδικών 

εκδηλώσεων χρειάζονται μακροπρόθεσμη 

ρυθµιστική προβλεψιµότητα σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα επαρκούς ραδιοφάσματος, 

ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη 

βιώσιμη παροχή και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών τους, ιδίως τηλεοπτικών 

υπηρεσιών που εκπέμπονται δωρεάν, αλλά 

και την τήρηση των στόχων της εθνικής 

και ευρωπαϊκής πολιτικής στον 

οπτικοακουστικό τομέα, όπως είναι η 

κοινωνική συνοχή, η πολυφωνία των 

μέσων ενημέρωσης και η πολιτιστική 

πολυμορφία. Ενδέχεται να απαιτούνται 

μέτρα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 

Ένωσης ώστε να εξασφαλιστούν 

πρόσθετοι πόροι στο ραδιοφάσμα για 

χρήση από την υπηρεσία ασύρματου 
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ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής 

προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων 

εκτός της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 

MHz. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στην έκθεσή του προς την 

Επιτροπή («έκθεση Lamy»)22, ο Pascal 

Lamy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού 

επιπέδου για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, 

πρότεινε να διατεθεί η ζώνη συχνοτήτων 

των 700 MHz για το ασύρματο ευρυζωνικό 

δίκτυο έως το 2020 (+/- δύο έτη). Αυτή η 

ενέργεια θα συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου της μακροπρόθεσμης ρυθμιστικής 

προβλεψιμότητας για την πρόσβαση της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 

2030, παρόλο που ο συγκεκριμένος στόχος 

πρέπει να επανεξεταστεί έως το 2025. Η 

έκθεση Lamy πρότεινε επίσης την 

εφαρμογή ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο στη 

χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, η οποία 

περιορίζεται στη λειτουργία κατερχόμενης 

ζεύξης μόνο. Η λειτουργία κατερχόμενης 

ζεύξης μόνο συνιστά τον περιορισμό όλων 

των μεταδόσεων σε ένα ασύρματο 

σύστημα, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας 

του, στη μονοκατευθυντική μετάδοση από 

κεντρικούς σταθμούς υποδομής, όπως έναν 

πύργο τηλεοπτικής μετάδοσης ή έναν 

σταθμό βάσης κινητής υπηρεσίας, προς 

φορητούς ή κινητούς τερματικούς 

σταθμούς, όπως συσκευές τηλεόρασης ή 

κινητά τηλέφωνα. 

(7) Στην έκθεσή του προς την 

Επιτροπή («έκθεση Lamy»)22, ο Pascal 

Lamy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού 

επιπέδου για τη μελλοντική χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz, 

πρότεινε να διατεθεί η ζώνη συχνοτήτων 

των 700 MHz για το ασύρματο ευρυζωνικό 

δίκτυο έως το 2020 (+/- δύο έτη). Αυτή η 

ενέργεια θα συμβάλει στην επίτευξη του 

στόχου της μακροπρόθεσμης ρυθμιστικής 

προβλεψιμότητας για την πρόσβαση της 

ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 

2030, παρόλο που ο συγκεκριμένος στόχος 

πρέπει να επανεξεταστεί έως το 2025. Η 

έκθεση Lamy πρότεινε επίσης την εξέταση 

της εφαρμογής της ευελιξίας στη χρήση 

του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz, η οποία περιορίζεται 

στη λειτουργία κατερχόμενης ζεύξης μόνο. 

Η λειτουργία κατερχόμενης ζεύξης μόνο 

συνιστά τον περιορισμό όλων των 

μεταδόσεων σε ένα ασύρματο σύστημα, 

ανεξαρτήτως της τεχνολογίας του, στη 

μονοκατευθυντική μετάδοση από 

κεντρικούς σταθμούς υποδομής, όπως έναν 

πύργο τηλεοπτικής μετάδοσης ή έναν 

σταθμό βάσης κινητής υπηρεσίας, προς 

φορητούς ή κινητούς τερματικούς 

σταθμούς, όπως συσκευές τηλεόρασης ή 

κινητά τηλέφωνα. 

__________________ __________________ 

22 Έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. 

Pascal Lamy, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

22 Έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. 

Pascal Lamy, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
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https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

Αιτιολόγηση 

Η σύσταση της έκθεσης Lamy είναι να μελετηθούν εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ σενάρια που 

επιτρέπουν τη συνύπαρξη των παραδοσιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στη ζώνη των 470-

694 MHz με άλλες κατερχόμενες ζεύξεις μόνο (δηλαδή μονής κατεύθυνσης) υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ομάδα για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (RSPG) συνέστησε στη 

γνώμη που εξέδωσε σχετικά με μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz στην Ένωση («γνώμη 

της ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος») την υιοθέτηση 

συντονισμένης προσέγγισης σε ολόκληρη 

την Ένωση ώστε να καταστεί η ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz διαθέσιμη για 

αποτελεσματική χρήση για υπηρεσίες 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έως το τέλος του 2020. Αυτή 

η συντονισμένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί 

σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας έως το 

2030 της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 

MHz για την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων μέσω 

λειτουργίας κατερχόμενης ζεύξης μόνο. Η 

RSPG συνιστά ιδίως την εισαγωγή της 

ευελιξίας έτσι ώστε η ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz να μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

κατερχόμενης ζεύξης μόνο. 

(8) Η ομάδα για την πολιτική 

ραδιοφάσματος (RSPG) συνέστησε στη 

γνώμη που εξέδωσε σχετικά με μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-790 MHz στην Ένωση («γνώμη 

της ομάδας για την πολιτική 

ραδιοφάσματος») την υιοθέτηση 

συντονισμένης προσέγγισης σε ολόκληρη 

την Ένωση ώστε να καταστεί η ζώνη 

συχνοτήτων των 700 MHz διαθέσιμη για 

αποτελεσματική χρήση για υπηρεσίες 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών έως το τέλος του 2022. Αυτή 

η συντονισμένη προσέγγιση θα υιοθετηθεί 

σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας 

τουλάχιστον έως τα τέλη του 2030 της 

ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για 

την παροχή επίγειων εκπομπών και για 

χρήση από ασύρματο εξοπλισμό ήχου 

ΥΠΕΕ. Η RSPG αναγνωρίζει τη σημασία 

της πλατφόρμας DTT και την ανάγκη να 

υπάρχει ασφάλεια για τις επενδύσεις σε 

υποδομές μετάδοσης. Κατά συνέπεια, η 

RSPG συνιστά να παραμείνει διαθέσιμη η 

ζώνη συχνοτήτων 470-694 MHz για τη 

DTT στο προβλέψιμο μέλλον, 

τουλάχιστον έως το τέλος του 2030. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α 

της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη 

πρέπει να εφαρμόζουν μια ευέλικτη 

προσέγγιση όπου είναι δυνατόν και 

μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή 

εναλλακτικών χρήσεων κατερχόμενης 

ζεύξης μόνο, όπως υπηρεσιών επίγειων 

ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz, σύμφωνα με τις 

εθνικές ανάγκες διανομής υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων σε μαζικό 

ακροατήριο. Στις περιπτώσεις που 

επιτρέπουν τη χρήση ραδιοφάσματος 

εντός της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 

700 MHz για κατερχόμενης ζεύξης μόνο 

υπηρεσίες επίγειων ασύρματων 

ευρυζωνικών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τα κράτη μέλη πρέπει να 

μεριμνούν ώστε η εν λόγω χρήση να μην 

επηρεάζει τη χρήση της ζώνης κάτω των 

700 MHz για ψηφιακές επίγειες 

τηλεοπτικές μεταδόσεις σε γειτονικά 

κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στη 

συμφωνία που συνάφθηκε στην 

περιφερειακή διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 200625. 

διαγράφεται 

__________________  

25 Περιφερειακή διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 2006 για τον 

σχεδιασμό της υπηρεσίας ψηφιακής 

επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης σε 

τμήματα των περιοχών 1 και 3 στις ζώνες 

συχνοτήτων των 174-230 MHz και των 

470-862 MHz στη Γενεύη. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 

470-694 MHz πρέπει να επαναξιολογηθεί 

σε επίπεδο Ένωσης έως το 2025 το 

αργότερο·  Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει 

επίσης να λάβει υπόψη την 

προγραμματισμένη επανεξέταση αυτής 

της ζώνης συχνοτήτων στην παγκόσμια 

διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών το 2023. Οι 

αλλαγές στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, τη 

σημασία της συνεχούς παροχής υπηρεσίας 

ελεύθερης τηλεόρασης και κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους 

γενικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 

μελέτες για τους τεχνικούς και 

ρυθμιστικούς όρους συνύπαρξης των 

τρεχουσών και των νέων χρήσεων του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz. Οι μελέτες αυτές 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή των 

προσεγγίσεων που εφαρμόζουν τα 

διάφορα κράτη μέλη σχετικά με την 

ευέλικτη και αποδοτική χρήση του 

ραδιοφάσματος και να επιτρέπουν την 

εφαρμογή μέτρων τεχνικής εναρμόνισης 

της χρήσης και της συνύπαρξης σε αυτό 

το ραδιοφάσμα. Οι εν λόγω μελέτες και 

τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 

αναπτυχθούν σύμφωνα με την απόφαση 

αριθ. 676/2002/ΕΚ. 

(13) H χρήση του ραδιοφάσματος στις 

ζώνες συχνοτήτων των 470-960 MHz 

πρέπει να επαναξιολογηθεί σε επίπεδο 

Ένωσης έως το 2025 το αργότερο. Η εν 

λόγω αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη 

τις επανεξετάσεις ζωνών συχνοτήτων σε 

σχέση με την παγκόσμια διάσκεψης 

ραδιοεπικοινωνιών του 2023. 

Oποιεσδήποτε επιλογές για τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz 

μετά το 2030 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη συμπεριφορά 

των καταναλωτών, τη σημασία της 

συνεχούς παροχής υπηρεσίας ελεύθερης 

τηλεόρασης 26 και κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους 

γενικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 

μελέτες για τους τεχνικούς και 

ρυθμιστικούς όρους συνύπαρξης των 

τρεχουσών και των νέων χρήσεων του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

κάτω των 700 MHz. 

__________________ __________________ 

26 Κατά την έννοια της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία 

για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων). 

26 Κατά την έννοια της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία 

για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων). 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν 

εθνικούς χάρτες πορείας που θα 

χαρακτηρίζονται από συνοχή, για να 

διευκολύνουν τη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση 

της παροχής των υπηρεσιών τηλεοπτικής 

μετάδοσης που αποσύρονται από το 

ραδιοφάσμα. Μόλις τα κράτη μέλη 

εκδώσουν τους χάρτες πορείας, πρέπει να 

τους κοινοποιήσουν μέσω μιας διαδικασίας 

διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

χάρτες πορείας πρέπει να καλύπτουν 

δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα για 

τον επανασχεδιασμό των συχνοτήτων, τις 

τεχνικές εξελίξεις σχετικά με τον 

εξοπλισμό δικτύου και τελικών χρηστών, 

τη συνύπαρξη μεταξύ του εξοπλισμού 

ραδιοεπικοινωνιών και μη 

ραδιοεπικοινωνιών, τα υφιστάμενα και τα 

νέα καθεστώτα αδειοδότησης και 

πληροφορίες για τη δυνατότητα 

αποζημίωσης του κόστους μετάβασης, 

όπου ανακύπτει τέτοιο κόστος, ώστε να 

αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, το κόστος για 

τους τελικούς χρήστες. Στις περιπτώσεις 

που τα κράτη μέλη σκοπεύουν να 

διατηρήσουν την ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση, οι χάρτες πορείας πρέπει να 

δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση 

των αναβαθμίσεων του εξοπλισμού 

μετάδοσης σε τεχνολογίες περισσότερο 

αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, 

όπως προηγμένοι μορφότυποι βίντεο (π.χ. 

κωδικοποίηση αρχείων βίντεο υψηλής 

απόδοσης (EVC)) ή τεχνολογίες 

μετάδοσης σήματος (π.χ. ψηφιακή επίγεια 

τηλεόραση δεύτερης γενιάς (DVB-T2)).  

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν 

εθνικούς χάρτες πορείας που θα 

χαρακτηρίζονται από συνοχή, για να 

διευκολύνουν τη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες 

επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση 

της παροχής των υπηρεσιών τηλεοπτικής 

μετάδοσης που αποσύρονται από το 

ραδιοφάσμα. Μόλις τα κράτη μέλη 

εκδώσουν τους χάρτες πορείας, πρέπει να 

τους κοινοποιήσουν μέσω μιας διαδικασίας 

διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 

χάρτες πορείας πρέπει να καλύπτουν 

δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα για 

τον επανασχεδιασμό των συχνοτήτων, τις 

τεχνικές εξελίξεις σχετικά με τον 

εξοπλισμό δικτύου και τελικών χρηστών, 

τη συνύπαρξη μεταξύ του εξοπλισμού 

ραδιοεπικοινωνιών και μη 

ραδιοεπικοινωνιών, τα υφιστάμενα και τα 

νέα καθεστώτα αδειοδότησης, 

μηχανισμούς για την αποφυγή επιβλαβών 

παρεμβολών στους χρήστες του 

φάσματος σε παρακείμενες ζώνες και 

πληροφορίες για τη δυνατότητα 

αποζημίωσης του κόστους μετάβασης, 

όπου ανακύπτει τέτοιο κόστος, ώστε να 

αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, το κόστος για 

τους τελικούς χρήστες και τους 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Κατά τις 

αποζημιώσεις αυτές πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μικρών και μεσαίων και των 

νεοφυών επιχειρήσεων, στο φως των 

διαφορετικών χρηματοπιστωτικών 

δυνατοτήτων τους· Όσο για την ψηφιακή 

επίγεια τηλεόραση, οι χάρτες πορείας 

πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη 

διευκόλυνση, όπου είναι αναγκαίο, των 

αναβαθμίσεων του εξοπλισμού μετάδοσης 
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σε τεχνολογίες περισσότερο αποδοτικής 

χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως 

προηγμένοι μορφότυποι βίντεο ή 

τεχνολογίες μετάδοσης σήματος, με 

τήρηση της αρχής της τεχνολογικής 

ουδετερότητας. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών. Τα κράτη μέλη πρέπει 

επίσης να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την κάλυψη των εξόδων 

μετάβασης των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στη ζώνη κάτω από 700 MHz, καθώς και τα 

έξοδα σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό των παρεμβολών στις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το πεδίο εφαρμογής και ο 

μηχανισμός της πιθανής αποζημίωσης για 

την ολοκλήρωση της μετάβασης όσον 

αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος στη 

ζώνη συχνοτήτων των 470-790 MHz 

πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις 

οικείες εθνικές διατάξεις, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ27, 

και να συνάδουν με τις διατάξεις των 

άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. 

(15) Το πεδίο εφαρμογής και ο 

μηχανισμός της πιθανής αποζημίωσης για 

την ολοκλήρωση της μετάβασης όσον 

αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος στη 

ζώνη συχνοτήτων των 694-790 MHz 

πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις 

οικείες εθνικές διατάξεις, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου27 και να συνάδουν με τις 

διατάξεις των άρθρων 107 και 108 της 

ΣΛΕΕ. 

__________________ __________________ 

27 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.04.2002, 

σ. 21). 

27 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την 

αδειοδότηση) (EE L 108 της 24.04.2002, 

σ. 21). 

Αιτιολόγηση 

Η μετάβαση στη χρήση του ραδιοφάσματος στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να αφορά μόνο τη 

ζώνη συχνοτήτων 694-790 MHz («700 MHz») και όχι τη ζώνη συχνοτήτων 470-694 MHz 

(«κάτω από 700 MHz) (αίρεται η επιλογή «Ευελιξίας»: βλέπε τροπολογία για τη διαγραφή του 
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άρθρου 4). 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της 

παρούσας απόφασης, δηλαδή η 

διασφάλιση της συντονισμένης μετάβασης 

στη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη 

συχνοτήτων των 470-790 MHz στην 

Ένωση σύμφωνα με κοινούς στόχους, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, 

λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 

την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, 

σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 

που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 

απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για 

την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρα. 

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της 

παρούσας απόφασης, δηλαδή η 

διασφάλιση της συντονισμένης μετάβασης 

στη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη 

συχνοτήτων των 694-790 MHz στην 

Ένωση σύμφωνα με κοινούς στόχους, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, 

λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 

την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, 

σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 

που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 

απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για 

την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρα. 

Αιτιολόγηση 

Η μετάβαση στη χρήση του ραδιοφάσματος στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να αφορά μόνο τη 

ζώνη συχνοτήτων 694-790 MHz («700 MHz») και όχι τη ζώνη συχνοτήτων 470-694 MHz 

(«κάτω από 700 MHz) (αίρεται η επιλογή «Ευελιξίας»: βλέπε τροπολογία για τη διαγραφή του 

άρθρου 4). 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Έως την 30ή Ιουνίου 2020, τα 

κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 694-790 MHz για 

επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνο υπό 

(1) Έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα 

κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση της 

ζώνης συχνοτήτων των 694-790 MHz για 

επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 

υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνο υπό 
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εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που 

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 4 της απόφασης 676/2002/ΕΚ. 

Εφόσον είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν τη διαδικασία αδειοδότησης ή 

τροποποιούν σχετικά υφιστάμενα 

δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ ώστε 

να επιτρέπουν την εν λόγω χρήση. 

εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που 

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 4 της απόφασης 676/2002/ΕΚ. 

Εφόσον είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν τη διαδικασία αδειοδότησης ή 

τροποποιούν σχετικά υφιστάμενα 

δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ ώστε 

να επιτρέπουν την εν λόγω χρήση. 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένα κράτη μέλη είτε έχουν ήδη ξεκινήσει ή σχεδιάζουν τον αναπροσανατολισμό της ζώνης 

των 700 MHz, ενώ άλλα έχουν αδειοδοτήσει φάσμα στη ζώνη των 700 MHz για μετάδοση μετά 

το 2020. Η παράταση της προθεσμίας μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα με τις συστάσεις της 

γνώμης 2015 RSPG και της έκθεσης Lamy, είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλίζει ότι 

ορισμένα κράτη μέλη θα έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 30ή Ιουνίου 2022, τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή μίσθωση των 

δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος 

για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στη ζώνη συχνοτήτων των 694-790 MHz. 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, τα κράτη 

μέλη επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή μίσθωση 

των δικαιωμάτων χρήσης του 

ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη 

συχνοτήτων των 694-790 MHz. 

Αιτιολόγηση 

H προθεσμία παρατείνεται για δύο χρόνια για να είναι συνεπής με την παράταση της 

προθεσμίας για την αναδιάθεση της ζώνης των 700 MHz (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 1 

παράγραφος 1). 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

αξιολογούν και πραγματοποιούν 

διαβούλευση για την ανάγκη επιβολής 

όρων στα δικαιώματα χρήσης για 

διαγράφεται 
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συχνότητες εντός της ζώνης συχνοτήτων 

των 694-790 MHz. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 4 διαγράφεται 

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

διαθεσιμότητα της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-694 MHz ή τμημάτων της ζώνης 

για την επίγεια παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων σε ένα ευρύ 

κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 

τηλεόρασης ελεύθερης μετάδοσης, και 

για χρήση από ασύρματο ακουστικό 

εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και 

ειδικών εκδηλώσεων, βάσει των εθνικών 

αναγκών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

οποιαδήποτε άλλη χρήση της ζώνης 

συχνοτήτων των 470-694 MHz στην 

επικράτειά τους να μην προκαλεί 

επιζήμιες παρεμβολές στην επίγεια 

παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων σε γειτονικά κράτη μέλη. 

 

(2) Στην περίπτωση που τα κράτη 

μέλη εγκρίνουν τη χρήση του 

ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 

των 470-694 MHz για επίγεια συστήματα 

ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκτός των 

δικτύων τηλεοπτικής μετάδοσης, η εν 

λόγω χρήση θα περιορίζεται σε 

κατερχόμενη ζεύξη μόνο. Η εν λόγω 

χρήση πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες 

και το δίκαιο της Ένωσης. 

 

Αιτιολόγηση 

Η λεγόμενη «ευελιξία» πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση, η συχνότητα κάτω από 700 MHz 

θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την ψηφιακή μετάδοση τουλάχιστον μέχρι το 

τέλος του 2030. 
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Τροπολογία   17 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 30ή Ιουνίου 2017, κάθε κράτος 

μέλος οφείλει να εκδώσει και να 

δημοσιεύσει εθνικό σχέδιο και 

χρονοδιάγραμμα («εθνικός χάρτης 

πορείας») για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει των άρθρων 1 

έως 4 της παρούσας απόφασης. 

Έως την 30ή Ιουνίου 2018, κάθε κράτος 

μέλος οφείλει να εκδώσει και να 

δημοσιεύσει εθνικό σχέδιο και 

χρονοδιάγραμμα («εθνικός χάρτης 

πορείας») για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του δυνάμει των άρθρων 1 

έως 4 της παρούσας απόφασης. 

 

 

Τροπολογία   18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έγκαιρη 

διάθεση επαρκών πόρων για την κάλυψη 

του κόστους της μετάβασης και των 

δαπανών που συνδέονται με τα μέτρα για 

τον περιορισμό των παρεμβολών στις 

ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή, θέτουν σε εφαρμογή τα 

απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά 

μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι 

επιζήμιες παρεμβολές στις εκπομπές από 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 

694-790 MHz και τις υπηρεσίες PMSE 

στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από τα 694 

MHz. 
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Αιτιολόγηση 

H πρακτική εμπειρία από την εκκαθάριση των 800 MHz έδειξε ότι μπορεί να υπάρξουν 

παρεμβολές σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε παρακείμενες ζώνες. Είναι συνεπώς 

απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή τα απαραίτητα τεχνικά και κανονιστικά μέτρα προκειμένου 

να αποφευχθούν οι επιζήμιες παρεμβολές στις εκπομπές από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων των 694-790 MHz και τις υπηρεσίες PMSE στη ζώνη 

συχνοτήτων κάτω από τα 694 MHz. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

διαθεσιμότητα της ζώνης συχνοτήτων 

των 470-694 MHz για την επίγεια παροχή 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης 

ελεύθερης μετάδοσης, και για χρήση από 

ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό 

παραγωγής προγράμματος τουλάχιστον 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας. Η εν λόγω 

χρήση πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης και 

τις διεθνείς συμφωνίες. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό η ζώνη συχνοτήτων 470 - 694 MHz να παραμείνει διαθέσιμη για DTT για το 

εγγύς μέλλον, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2030, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη 

σημασία της πλατφόρμας DTT για την εκπλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων 

πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, όπως η κοινωνική συνοχή, η πολυφωνία των μέσων 

ενημέρωσης και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του 

μοντέλου της ελεύθερης λήψης (free-to-air) που υποστηρίζει ένα διττό σύστημα όπου η δημόσια 

ραδιοτηλεόραση συνυπάρχει με τους παρόχους εμπορικής τηλεόρασης. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή, Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή, 
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σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οφείλει 

να διενεργήσει αξιολόγηση και να 

υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις 

στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-

694 MHz, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και 

τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 

χρήση της ζώνης σύμφωνα με τα άρθρα 1 

και 4. Στην έκθεση θα αξιολογείται η 

αναγκαιότητα αλλαγής της χρήσης της 

ζώνης συχνοτήτων 470-694 MHz ή 

οποιουδήποτε μέρους αυτής στην Ένωση. 

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οφείλει 

να διενεργήσει αξιολόγηση και να 

υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις 

στη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-

960 MHz, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και 

τεχνολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τη 

χρήση της ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 1. 

Στην έκθεση θα αξιολογείται η 

αναγκαιότητα αλλαγής της χρήσης της 

ζώνης συχνοτήτων 470-960 MHz ή 

οποιουδήποτε μέρους αυτής στην Ένωση. 

Κατά την εξέταση κάθε επιλογής για τη 

χρήση της ζώνης συχνοτήτων 470-694 

MHz, μετά το 2030, θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές 

όπως οι απαιτήσεις, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις, η συμπεριφορά των 

καταναλωτών, η σημασία της παροχής 

τηλεόρασης ελεύθερης λήψης και οι 

διάφοροι κοινωνικοί, πολιτικοί, 

πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι 

γενικού συμφέροντος. 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2025 δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο 

τη χρήση του φάσματος των συχνοτήτων στη ζώνη των κάτω από 700 MHz αλλά και σε 

ανώτερες ζώνες, μέχρι 960 MHz. Aυτό θα επιτρέψει τη μέτρηση της απόδοσης του φάσματος 

που χρησιμοποιείται τόσο από τους τηλεοπτικούς φορείς όσο και από τους φορείς 

εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του φάσματος κάτω από 700 

MHz θα πρέπει να πρώτα να αξιολογηθεί προσεκτικά και να ληφθούν υπόψη διάφορες πτυχές. 
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